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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ๒. เพ่ือศึกษาการประยุกต์
หลักธรรมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย และ ๓. เพ่ือน าเสนอการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๓๐ คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๙ รูปหรือคน 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนา  
 ผลการวิจัยพบว่า  

 ๑. กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ๑) ด้านการวางแผน ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับ
ท้องถิ่น  ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติตามแผนในด้านการประสานงาน ด้านการสนับสนุน 
งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ๓) ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบการ
ด าเนินการตามแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ๔) ด้าน
การปรับปรุงแก้ไขประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาท่องเที่ยว 
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 ๒. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย ๑) ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เน้นประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชน ๒) ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับวัด และชุมชนสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๓) 
ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่ความรู้และจัดท าหลักสูตร ๔) ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีจิตส านึกในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน ๕) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ชุมชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ๖) ด้านการสร้างความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๗) ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และ
ความสะอาดของพ้ืนที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน  

 ๓. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ๑) ด้านอาวาสสัปปายะ การบริหาร
จัดการวัดโดยจัดบริเวณวัดให้มีความสะอาด แสงสว่างเหมาะสมกับการศึกษาปฏิบัติธรรม  ๒) ด้าน
โคจรสัปปายะ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางให้มีความเหมาะสมสะดวก ๓) ด้านภัสสสัปปายะ จัด
บุคลากรเข้ามาประสานกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพ่ือช่วยดูแลและสนับสนุนต้อนรับนักท่องเที่ยว       
๔) ด้านปุคคลสัปปายะ สนับบุคลากรพัฒนาวัดให้เพียงพอต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว ๕) ด้าน
โภชนสัปปายะ มีการจัดท ากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ๖) ด้านอุตุสัปปายะ พัฒนาวัด
ให้สัปปายะ มีอากาศที่มีความเหมาะสมตามฤดูกาล ๗) ด้านอิริยาปถสัปปายะ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมเชื่อมโยงกับกิจกรรมของชุมชน  
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Abstract 
 

 Objectives of this research were: 1. to study the management process of 
cultural tourism attractions of local administrative organizations in Chiang Rai 
Province 2. To study the Buddhadhamma application for cultural tourism attractions 
management of local administrative organizations in Chiang Rai Province and 3. To 
propose the cultural tourism attractions management of local administrative 
organizations in Chiang Rai Province. 
 Methodology was the mixed methods: The quantitative research, data 
were collected from 330 samples with questionnaires. The data were analyzed by 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The qualitative research 
methods; data were collected from 19 key informants with structured in-depth-
interview transcript by in-depth-interviewing. Data were also collected from 12 
participants in focus group discussion. Data from the two steps were analyzed by 
descriptive interpretation. 
 Findings were as follows: 
 1. Management process of cultural tourism attractions of local 
administrative organizations in Chiang Rai Province was as follows:  1) Planning; jointly 
formulating development plans at the provincial and local levels; 2) the 
implementation of the plan; following the plan in terms of coordination, support, 



ง 

budget, materials or equipment 3) the inspection of the implementation according to 
the  plan in terms of tourism activities within cultural tourism attractions. 4) Revision 
and evaluation of the community-based tourism strategic plan to be used as a 
guideline for improving tourism development operations. 
 2. The cultural tourism attractions management of local administrative 
organizations in Chiang Rai Province was as follows: 1) Importance of historical 
ancient sites; focusing on the history of ancient sites, arts, culture and traditions that 
are linked to the culture of the community. 2) Sustainable economic, social and 
environmental management; Local Administrative Organizations together with 
monasteries and communities created sustainable tourism 3) Preserving the local 
way of life in terms of society and culture; local wise persons took part in 
disseminating knowledge and organizing courses. 4) Providing knowledge to all 
concerned parties; creating a learning process for stakeholders to have awareness of 
good service with good standards. 5) Conservation of culture and environment; the 
community loves and cherishes local culture and environment.6) Tourists’ 
satisfaction creation; promoting the Lanna civilization tourism promotion zone as a 
cultural and intellectual tourism center and local wisdom, . 7) The area capacity and 
cleanliness: developing suitable tourist attractions that would lead to the community 
development through community infrastructure development. 
 3. Application of Dharma principles for cultural tourism attraction 
development promotion of Local Administrative Organizations in Chiang Rai Province 
were as: 1)  Avasa Sappaya, suitable abode; managing monastery compound by 
arranging the monastery area to be clean and lighted. The light is suitable for 
studying and practicing Dharma. 2) Gocara Sappaya, suitable resort; development of 
the communicative route to be suitable and convenient. 3) Bhassa Sappaya, suitable 
speech;  arranging personnel to coordinate with various tourist attractions to help 
take care and support tourists.4) Puggala Sappaya, suitable person;  supporting and 
developing monasteries to be sufficient to welcome tourists.5) Bhojana Sappaya;  
suitable food; there should be activities to promote local food culture, 6) Utu 
Sappaya, suitable climate;  developing monasteries to have suitable climate 
according to seasons, 7) Iriya Sappaya suitable posture, supporting monasteries, 
activities of meditation practice that can be connected with the community activities.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” ส าเร็จไดรับความ

อนุเคราะห์ ให้ค าปรึกษาแนะน า และ ช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพ่ือแสดง

ความขอบคุณไว  

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์ ที่บริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชนต่อการ 
เรียนการสอนและพัฒนาความรู จนท าให้ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอเจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  คือ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือใหดุ้ษฎีนิพนธ์ ฉบับนี้ มีความถูกต้องและสมบูรณยิ่งขึ้น  

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประธานกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์    
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการที่ปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์ที่ไดช่วยให้ค าปรึกษา ที่เป็นประโยชนต่อการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ทุกขั้นตอน จนกระทั่ง ดุษฎีนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว
ณ โอกาสนี้  

ขอเจริญพรขอบคุณ ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  ผศ.ดร.  
รัฐพล เย็นใจมา ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ  และ นายเสริฐ ไชยยานันตา ที่กรุณารับเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย พรอมทั้งให้ค าแนะน าในการ ปรับปรุง 
แกไขเครื่องมือใหม้ีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

คุณค่าและประโยชนที่เกิดจากดุษฎีนิพนธ์ นี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปชฌาย์  อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 
*ที ่ไดอบรม สั่งสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรูจนถึงปัจจุบันนี้ 
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๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
   



ฉ 
 

สารบัญ 
 

 

           เรื่อง   หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฏ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฐ 
  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถปุระสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 

 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙ 
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว  ๔๕ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ๖๐ 
 ๒.๔ หลักสัปปายะ  ๗  ๗๖ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๗๙ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘๑ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๑ 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๐๓ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๓ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๑๐๔ 
  ๓.๒.๑ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ๑๐๔ 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๕ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๖ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๗ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๐๘ 
  ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๐๘ 



ช 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

           เรื่อง   หน้า 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๑ 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๓ 
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๔ 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๖ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัย 
๑๑๗ 

 ๔.๒ กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

๑๓๙ 

 ๔.๓ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

๑๕๓ 

 ๔.๔ การประยุกต์หลักธรรมเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

๑๗๘ 

 ๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๐๘ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ ๒๑๓ 
  ๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๑๓ 
  ๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๑๘ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๒๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๒๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๒๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๓๕ 
บรรณานุกรม  ๒๓๗ 
ภาคผนวก  ๒๔๓ 

ภาคผนวก  ก  รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๒๔๔ 
ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
                  เครื่องมือการวิจัย 

๒๕๑ 

ภาคผนวก  ค  การวิเคราะห์ค่า IOC ๒๕๙ 
ภาคผนวก  ง  การหาค่าความเชื่อม่ัน ๒๕๘ 
ภาคผนวก  จ  เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ๒๖๒ 

  ภาคผนวก  ฉ  เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) ๒๗๒ 
                 ภาคผนวก  ช  รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) ๒๗๖ 

  ภาคผนวก  ซ  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  
                    (สัมภาษณ์) 

๒๗๙ 

ภาคผนวก  ฌ  รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สนทนากลุ่มเฉพาะ) ๒๘๔ 



ซ 
 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

           เรื่อง   หน้า 
 

ภาคผนวก  ญ  ภาพการสัมภาษณ์ ๒๘๖ 
ภาคผนวก  ฎ  ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๙๒ 

ประวัติผู้วิจัย  ๒๙๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฌ 
 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญของความหมายของรูปแบบ ๑๔ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๒๔ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการส าคัญของการบริหารจัดการ ๓๓ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญ ๔๔ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นมาของการท่องเที่ยว ๔๘ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการท่องเที่ยว ๕๐ 
๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการจัดการการท่องเที่ยว ๕๕ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ๕๗ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยว ๕๙ 
๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นมาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๖๑ 
๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๖๖ 
๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   ๖๙ 
๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญองค์ประกอบของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๗๓ 
๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๗๕ 
๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักสัปปายะ  ๗ ๗๘ 
๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ๘๔ 
๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ๙๑ 
๓.๑ แสดงกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ๙๘ 
๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล    ๑๐๙ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม 
๑๑๐ 

๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการวางแผน 

๑๑๑ 

๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการปฏิบัติ    
ตามแผน 

๑๑๒ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 

๑๑๓ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการปรับปรุง 
แก้ไข 

๑๑๔ 



ญ 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
ตามหลักสัปปายะ ๗ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายในภาพรวม 

 
๑๑๕ 

๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย         
ด้านอาวาสสัปปายะ 

 
 

๑๑๖ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    

ตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย         
ด้านโคจรสัปปายะ 

 
 

๑๑๗ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย           
ด้านภัสสสัปปายะ 

 
 

๑๑๘ 
๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย         
ด้านปุคคลสัปปายะ 

 
 

๑๑๙ 
๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชีย งราย         
ด้านโภชนสัปปายะ 

 
 

๑๒๐ 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย         
ด้านอุตุสัปปายะ 

 
 

๑๒๑ 
๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย         
ด้านอิริยาบถสัปปายะ 

 
 

๑๒๒ 
๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ในภาพรวม 
 

๑๒๓ 
๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย   ด้านการให้ความส าคัญกับ 
ประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

 
 

๑๒๔ 
๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย   ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 

๑๒๕ 



ฎ 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
 

๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
ในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม 

 
 

๑๒๖ 
๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 

 
 

๑๒๗ 
๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ     
สิ่งแวดล้อม         

 
 

๑๒๘ 
๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเที่ยว   

 
 

๑๒๙ 
๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถ
รองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพื้นที่ 

 
 

๑๓๐ 
๔.๒๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง 

วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  
 

๑๔๓ 
๔.๒๔ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 

๑๖๗ 
๔.๒๔ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญการประยุกต์หลัก พุทธธรรมเพ่ือ

ส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

 
 

๑๙๗ 
 



ฏ 
 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่ หน้า 
 

๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย ๙๕ 
๔.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านการวางแผน ๑๓๔ 
๔.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามแผน ๑๓๗ 
๔.๓ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

แผน 
๑๓๙ 

๔.๔ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านการปรับปรุงแก้ไข ๑๔๒ 
๔.๕ การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ๑๔๘ 
๔.๖ การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๑๕๒ 
๔.๗ การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม ๑๕๕ 
๔.๘ การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๑๕๘ 
๔.๙ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๑๖๑ 
๔.๑๐ การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว   ๑๖๔ 
๔.๑๑ การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ ๑๖๗ 
๔.๑๒ การประยุกต์หลักสัปปายะด้านอาวาสสัปปายะ ๑๗๓ 
๔.๑๓ การประยุกต์หลักสัปปายะด้านโคจรสัปปายะ ๑๗๘ 
๔.๑๔ การประยุกต์หลักสัปปายะด้านภัสสสัปปายะ ๑๘๒ 
๔.๑๕ การประยุกต์หลักสัปปายะด้านปุคคลสัปปายะ ๑๘๕ 
๔.๑๖ การประยุกต์หลักสัปปายะด้านโภชนสัปปายะ ๑๘๙ 
๔.๑๗ การประยุกต์หลักสัปปายะด้านอุตุสัปปายะ ๑๙๔ 
๔.๑๘ การประยุกต์หลักสัปปายะด้านอิริยาปถสัปปายะ ๑๙๗ 
๔.๑๙ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๐๖ 
๔.๒๐ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย ๒๑๑ 

 



ฐ 
 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจาก พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 การอ้างอิงพระไตรปิฏก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี) 
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๗, หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๕๐ ทีฆนิกาย ลีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๙๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/
๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสีนี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกา ตามล าดับดังนี้ 
 
๑. ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย 
 

 ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

  พระสุตตันปิฎก 
 ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์     ภาษา 
ที.ปา.(ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค    ภาษาไทย 
ม.อุ.(ไทย)   =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์   ภาษาไทย 
องฺ.ฉกฺก (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต   ภาษาไทย 
 
 



๑ 

 
บทที่ ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ๑.๑.๑ ควำมเป็นมำ 
 

    จากสถิตินักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เท่ากับ ๑๙.๒๓ ล้านคน มีรายได้เท่ากับ ๗๗๖.๒๑ 
ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีนักท่องเท่ียวเท่ากับ ๑๕.๙๓ ล้านคน มีรายได้ ๕๙๒.๗๙  จ านวน
นักท่องเท่ียวและรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ  ๑๗.๑๖ และ ๒๓.๖๓ ตามล าดับ จากสถิติการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศไทยพบว่า มีจ านวนผู้เยี่ยมเยียนสูงมากถึง   ๑๓๓.๑๗ ล้านคน ในปี          
พ.ศ. ๒๕๕๔ เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีเท่ากับ ๑๒๒.๕๒ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘.๐๐๑          
จึงถือว่าการท่องเท่ียวเป็นรายได้หลักท่ีส าคัญของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยจะก้าว
เข้าสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรืออีกประมาณ ๓ ปีข้างหน้า  
 นับจากนั้นเป็นต้นไปประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นจากการเปิดเสรี
ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวองค์การท่องเท่ียวโลกหรือ World 
Tourism Organization กล่าวว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีนักท่องเท่ียวเดินทางกระจายไปท่ัวโลก ๙๘๐ 
ล้านคน ในจ านวนนี้มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในแถบเอเชียแปซิฟิก ๒๑๗.๑ ล้านคน จ าแนก เป็น
แถบอาเซียน ๗๗.๑ ล้านคน โดยองค์การท่องเท่ียวโลกได้พยากรณ์ว่าในอีก ๘ ปีข้างหน้า คือ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ หรือ ค.ศ. ๒๐๒๐ คนท่ัวโลกจะเดินทางท่องเท่ียวแบบก้าวกระโดดมากถึง ๑.๖ พันล้านคน 
โดยมีการเดินทางท่องเท่ียวในแถบเอเชียแปซิฟิกประมาณ ๔๐๐ ล้านคน และเข้ามาในอาเซียน
ประมาณ ๑๖๐-๒๐๐ ล้านคน ซึ่งมีจ านวนมากกว่าท่ีมีการประเมินไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๒๐ 
ล้านคน๒ หากพิจารณาเฉพาะจังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มนีักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเข้า
มาเท่ากับ ๖.๑๔ ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑๔.๗๗ (๕.๓๕ ล้านคน) ส่วน
นักท่องเท่ียวชาวไทยเท่ากับ ๒.๘๘ ล้านคน ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ร้อยละ ๓.๘๐ (๒.๙๙ ล้านคน)๓  

                                                             
๑ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว, พิมพ์ครั้งที่ ๑. (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘), หน้า ๕๒. 
๒ดุษณีย์ ชาวนา, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืนชุมชนบ้านผาแตก  หมู่ที่ ๑๐ 

ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, รำยงำนวิจัย, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐), หน้า 
บทคัดย่อ. 

๓ณรงค์ พลีรักษ์, “การจัดการโลจิสติกส์สาหรับการท่องเท่ียวชุมชนในจังหวัดชลบุรี”. รำยงำนวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า บทคัดย่อ. 



๒ 

จึงท าให้จังหวัดเชียงรายมีรายได้จากการท่องเท่ียวสูงจากแนวโน้มของจ านวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าร่วมการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน      

 การท่องเท่ียงเชิงวัฒนธรรมโดยแท้จริงแล้วก็คือ ชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวเป็นผู้
เสนอความ งดงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่ผู้ท่องเท่ียวภายนอก ซึ่งโดยความคาดหวังของการ
จัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนการท่ีชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่งเท่ียวได้มีบทบาทต่อการบริหาร
จัดการและท านุบ ารุงคงคุณค่าแห่งความงดงามเอาไว้ให้ยั่งยืน โดยความเข้าใจและมีจิตส านึกถึงความ
เป็นเจ้าของรวมท้ังมีสิทธิก าหนดแนวทางการพัฒนาไปด้วยกัน บทบาทจากชุมชนดังกล่าวเปรียบ
เหมือนเป็นเครื่องรับประกันความยั่งยืนของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว เพราะแหล่งท่องเท่ียวไม่อาจด ารงอยู่
ได้เพราะขาดผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีถือว่าอยู่ใกล้ชิดและมีความเข้าใจใน วัฒนธรรมของตนเองท่ีท าหน้าท่ี
เป็นส่ือกลางระหว่างนักท่องเท่ียว และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องภายนอกเข้ามามีความ เกี่ยวพันกับระบบการ
บริหารจัดการ และวงจรการท่องเท่ียวในชุมชนท้ังหมด แม้ว่าในระยะหลังหลายฝ่ายจะเข้าใจ            
ในบทบาทของชุมชนต่อการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนอยู่บ้างแล้ว แต่ปัญหาส าคัญอยู่ ท่ี
ศักยภาพของชุมชนขาดการศึกษาและสนับสนุนให้เป็นพลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ประกอบกับท่ามกลางกระแส การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นเพียง          
กลยุทธ์ของการสร้างความเติบโตของรายได้ แต่ ว่าส่งผลข้างเคียงคือ ความล่มสลายของวิถีชีวิตคน
ท้องถิ่น อันเป็นผลจากนโยบาย การท่องเท่ียวแบบแยกส่วน  มองคนในชุมชนเป็นเพียง “ผู้ถูก
ท่องเท่ียว” และละเลยมิติทางวัฒนธรรมในการท่องเท่ียว๔  

 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีถือว่าเป็นการท่องเท่ียวเพื่อสร้างการเรียนรู้เพื่อเข้าใจถึง
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของท้องถิ่น นั้นๆ กลับเป็นการมองวัฒนธรรมเพียงระดับเปลือกนอก ท้ังยังเป็นการ
จัดการจากคนภายนอกท่ีเข้ามากอบโกย ผลประโยชน์ ขณะท่ีผู้คนในท้องถิ่นถูกลดทอนคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ให้มีสถานะเพียง โดยเฉพาะชุมชนแหล่งท่องเท่ียวในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากท่ีสุดของประเทศ เพราะเป็นท่ีต้ังถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์บน
พื้นท่ีสูงผู้มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีต่างจากคนพื้นราบท่ัวไป และถูกมองเป็นเป้าหมายของการ
ท่องเท่ียวจากกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวภายนอก จนกระท่ังได้รับผลกระทบเชิงลบตามมาก็คือ ชุมชนแหล่ง
ท่องเท่ียวถูกกร่อนท าลายวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น อีกท้ังยังท าให้เกิดข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก ในรูปการ
แสดงประเพณีวิถีชีวิตต่างๆ ทุกวาระโอกาสเท่าท่ีนักท่องเท่ียวสามารถจ่าย  ค่าชมนั้นได้ ส่ิงท่ีช่วย
ประคับประคองให้ชุมชนแหล่งท่องเท่ียว สามารถธ ารงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตน และเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้จากสังคมภายนอกได้อย่างแท้จริงก็คือ การเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนให้มี บทบาทหน้าท่ีหรือมีอ านาจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวของตนเองโดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนา และมาตรฐานท่ีตอบสนองการให้บริการด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างเต็มท่ี
ด้วยการไม่ปล่อยให้อ านาจ ปัจจัยธุรกิจภายนอกช้ีน าอยู่เพียงฝ่ายเดียว อันเป็นการสร้างบรรทัดฐาน
การปฏิบัติภายใต้การเคารพในคุณค่าของ ความเป็นมนุษย์ท่ีมีสถานะเป็นผู้ต่างวัฒนธรรมท่ีควรค่าแก่
การศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสินค้าการ ท่องเท่ียวท่ีสามารถซื้อขายได้ตามใจชอบ โดย
                                                             

 ๔ ส านักงานจังหวัดเชียงราย, คู่มือกำรท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร  : พี.เอ.ลิฟว่ิง จ ากัด,  ๒๕๕๘), 
หน้า  ๕. 



๓ 

ไม่ใช่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีถูกต้องท่ีแท้จริง ดังนั้น การศึกษา การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน จึงเป็นทางเลือกของการพัฒนาด้าน  การท่องเท่ียวใน
สหัสวรรษใหม่ท่ีควรพลิกฟื้นศักยภาพของชุมชน โดยการศึกษาวิธีคิดและภูมิปัญญา ตลอดจน 
แนวทางในการเสริมสร้างการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียงเชิงวัฒนธรรมของตนเอง และการตระหนัก
ถึงคุณค่าท่ี ทวนกระแสรูปแบบการท่องเท่ียวที่มุ่งตอบสนองปัจจัยเชิงธุรกิจการค้าและบริการเป็นหลัก 
และเป็นการสร้างอ านาจการต่อรองกับภาคธุรกิจภายนอกอย่างมีศักด์ิศรี ตลอดเป็นการอนุรักษ์และ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนของแหล่ง ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนมิให้ล่มสลายไปตามกระแสการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ท่ีก าลังคืบคลานท าลายคุณค่าทางวัฒนธรรมจนไม่
เหลือสาระท่ีแท้จริงใดๆ ให้ศึกษาสมดังช่ือ “การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” ท่ีพึงคาดหวัง๕ 

 

 ๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดในประเทศไทยมีความส าคัญด้านการท่องเท่ียวท้ัง
ธรรมชาติท่ีงดงามและศิลปวัฒนธรรมล้านนา มีมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนชาวเชียงรายซึ่งเป็นเจ้าบ้านต่าง
ได้รับผลพลอยได้จากการขยายตัวทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัดท่ีได้ให้ความส าคัญกับการท่องเท่ียว โดยกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการบริการของ
จังหวัดได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยจะเน้นรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ  มี
เรื่องราวที่น่าสนใจเหมาะส าหรับการสร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียว  และยังเป็นเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีช่ือเสียง
ด้านการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นดินแดนแห่งขุนเขาเป็นจังหวัดท่ีอยู่เหนือสุดของประเทศไทย  เป็นเมือง
เก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานต้ังแต่สมัยเชียงแสนของพญาเม็งราย ผู้ก่อต้ังเมืองเชียงรายบนพื้นท่ี
ราบลุ่มแม่น้ ากก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงท่ีสลับซับซ้อน เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าและน้ าตก
อันงดงามหลายแห่ง และมีเทือกเขาผีปันน้ าท่ีเป็นพรมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ 
อีกท้ังเป็นจุดแรกท่ีแม่น้ าโขงไหลผ่านประเทศไทย เป็นพรมแดนกั้นกลางระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชียงรายมีประชากรหลายเช้ือชาติ ท้ังชาวไทยพื้นราบ 
ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อท่ีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างท่ีท าให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวท้ัง 
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ๖  

 การท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงรายยังประสบปัญหาอุปสรรค ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ท้ังในเขตเมืองและนอกเขตเมืองท่ีส าคัญในด้านต่าง ๆ ความช ารุดทรุดโทรมของแหล่งโบราณสถาน 
และประวัติศาสตร์และขาดการอนุรักษ์คุ้มครอง แหล่งท่องเท่ียวท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรม        
มีสภาพเส่ือมถอยและช ารุดทรุดโทรม ขาดการจัดการและดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพ    
น่าท่องเท่ียว สะอาด ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ระบบบริการพื้นฐานและแหล่งอ านวยความ
                                                             

 ๕การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  เข้ำใจถ่ิน เข้ำใจเที่ยว – เชียงรำย,  (กรุงเทพมหานคร : การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓), หน้า ๔๓-๔๕. 

 ๖ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา,  กำรท่องเที่ยวเชียงรำย, (เชียงราย : บรรณกิจ, ๒๕๕๘), หน้า ๕. 



๔ 

สะดวกยังไม่ครอบคลุมและเช่ือมโยงกัน อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ ระบบบริการพื้นฐานในแหล่ง
ท่องเท่ียวมีไม่เพียงพอ ขาดการเช่ือมโยงกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ ๆ รวมท้ังระบบบริการพื้นฐานในหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังไม่เหมาะสม สาธารณูปโภคและ
การคมนาคม และการจัดการเรื่องความปลอดภัย ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอและท่ัวถึงแหล่งท่องเท่ียว 
ขาดบุคลากร การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ คนในชุมชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่าง ยั่งยืน ข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งท่องเท่ียวที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ภาษาต่างประเทศ ขาดข้อมูล วิธีการท่องเท่ียวอย่างอนุรักษ์เป็นผลให้ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและ
วัฒนธรรมถูกท าลายอย่างมากและรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ชนเผ่ามีน้อยและไม่หลากหลาย 
ขาดการวิจัยการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ครบวงจรไม่ต่อเนื่องและไม่มี
การติดตามผล ขาดความเข้าใจ ผลกระทบและการรักษารูปแบบการท่องเท่ียวเย่ียมชมวิถีชีวิตของ
กลุ่มชาติพันธุ์และการจัดการให้มี ความยั่งยืน ขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ แผนพัฒนาการท่องเท่ียวขาดงบประมาณเพื่อ 
พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีรองรับการลงทุนการค้าและการท่องเท่ียว องค์กรหลาย ๆ แห่ง 
ในพื้นท่ียังไม่เห็นความส าคัญและขาดศักยภาพการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงรุก๗  

 จังหวัดเชียงรายมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญซึ่งเป็นท่ีรู้จักกัน มากมายเช่น พระธาตุดอยตุง 
ดอยแม่สลอง ภูช้ีฟ้า เชียงแสน แม่สาย วัดร่องขุ่น ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักท่องเท่ียว แต่การ 
ท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงส าหรับพุทธศาสนิกชนก็คือ การเดินทางไป
นมัสการพระแก้วมรกต หลวงพ่อผาเงา และพุทธศิลป์วัดร่องขุน ถ้าใครเดินทางไปสักการะครบ
ท้ังหมดในวันเดียวถือเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวตามคติความเช่ือของชาวล้านนามาต้ังแต่
โบราณกาล เช่ือกันว่าการได้ท าบุญวัดประจ าปีเกิด หรือการได้ไปท าบุญวัดท่ีเป็นมงคลจะท าให้เกิด
ความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือ ตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบความส าเร็จท้ัง
การงาน การเงิน การด าเนินชีวิตได้สมดังปรารถนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมนั้น เป็นปัจจัยท่ีส าคัญ
ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยซึ่งเป็นลักษณะของการเดินทางท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้คนชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการท่องเท่ียวทาง
พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว การจัดการแหล่งโบราณสถาน
และพุทธศิลป์ ในแต่พื้นท่ียังพบว่ามีปัญหาในเรื่องของการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงต่อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม ของพระพุทธศาสนาและการจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 
 ดังน้ันการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นการท่องเท่ียวเพื่อสร้างการ
เรียนรู้เพื่อเข้าใจถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของท้องถิ่น หรือการได้ไปท าบุญวัดท่ีเป็นมงคลจะท าให้เกิดความ
เป็นสิริมงคล หรือในภาพรวมเชิงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดในประเทศไทยมี
ความส าคัญด้านการท่องเท่ียวท้ังธรรมชาติท่ีงดงามและศิลปวัฒนธรรมล้านนา มีมรดกทางวัฒนธรรม
อันยิ่งใหญ่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชน
ชาวเชียงรายซึ่งเป็นเจ้าบ้านต่างได้รับผลพลอยได้จากการขยายตัวทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังมี
                                                             

 ๗ เกิดชาย ช่วยบ ารุง, “เชียงรายร าลึก: ฐานรากสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่ ย่ังยืน”, วำรสำรพัฒนำ
บริหำรศำสตร,์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๑๐๓-๑๐๙. 



๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดท่ีได้ให้ความส าคัญกับการท่องเท่ียว การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึง
สนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย ท้ังน้ีเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียววัดในจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืนต่อไป 
  
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 

 ๑.๒.๑  กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายมีลักษณะอย่างไร 

 ๑.๒.๒  รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายควรเป็นอย่างไร 

 ๑.๒.๓  การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างไร 

 
๑.๓ วัตถุประสงคก์ำรวิจัย 
 

 ๑.๓.๑  เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

 ๑.๓.๒  เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

 ๑.๓.๓  เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
      ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาดังนี้        
 ๑) กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ท้ัง ๔ ด้าน คือ ๑. การวางแผน ๒. การปฏิบัติตามแผน ๓. ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน ๔. ปรับปรุงแก้ไข 
 ๒) การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ท้ัง ๗ ด้าน คือ 
๑. อาวาสสัปปายะ ๒. โคจรสัปปายะ ๓. ภัสสสัปปายะ ๔. ปุคคลสัปปายะ ๕. โภชนสัปปายะ          
๖. อุตุสัปปายะ ๗. อิริยาปถสัปปายะ 
 ๓) รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ๑.
การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี    ๒.การจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓.การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและ



๖ 

วัฒนธรรม ๔.การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๕.การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  ๖.การ
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว  ๗.การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาด
ของพื้นท่ี     

 ๑.๔.๒  ขอบเขตประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
   ๑.๔.๒.๑ ประชำกร 

              ๑. ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีเป็นตัวแทน เช่น 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ท่ีสังกัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงราย 
๑๔๔ แห่ง จ านวน ๑,๘๗๒ คน๘         
   ๑.๔.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

      ๑) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  จ านวน  
๑๘ รูป/คน  โดยคัดเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งใช้เกณฑ์การคัดเลือกจาก  

      กลุ่มท่ี ๑ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๖ คน 
      กลุ่มท่ี ๒ ผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน ๒ คน 
      กลุ่มท่ี ๓ หน่วยงานภาครัฐ  จ านวน ๒ คน 
      กลุ่มท่ี ๔ หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน ๒ คน  
      กลุ่มท่ี ๕ วัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว  จ านวน  ๖  รูป 

    ๒)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน  ๑๒  รูป/คนโดย
คัดเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากกลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า      
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มวัด และ หน่วยงานภาคเอกชน 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ครั้งนี้  
  ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่  
  ๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้    
 ๒) กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ท้ัง ๔ ด้าน คือ ๑. การวางแผน ๒. การปฏิบัติตามแผน ๓. ตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผน ๔. ปรับปรุงแก้ไข 
 ๓) การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ท้ัง ๗ ด้าน คือ 
๑. อาวาสสัปปายะ ๒. โคจรสัปปายะ ๓. ภัสสสัปปายะ ๔. ปุคคลสัปปายะ ๕. โภชนสัปปายะ          
๖. อุตุสัปปายะ ๗. อิริยาปถสัปปายะ 

                                                             

 ๘กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกต้ังผู้บริหำรสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน และทะเบียน อปท, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://ele.dla.go.th วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๗ 

 ๔) รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย 
ได้แก่ ๑.การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี    ๒.การ
จัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓.การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของ
สังคมและวัฒนธรรม ๔.การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๕.การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  
๖.การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว  ๗.การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความ
สะอาดของพื้นท่ี     
  ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่  

 รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย           
ท้ัง ๗ ด้าน คือ ๑.การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี      
๒.การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓.การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่
ของสังคมและวัฒนธรรม ๔.การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๕.การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม  ๖.การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว  ๗.การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของ
พื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี     

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
      แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายท่ีมีความเป็น เอกลักษณ์ด้านวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ ความต่อเนื่องของการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม ความสามารถในการสืบทอด ภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีท่ีสืบค้นได้ ความผูกพันต่อท้องถิ่น และความเข้มแข็งในการ
รักษาเอกลักษณ์  ได้แก่ ๑. วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย              
๒. วัดพระธาตุผาเงา ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน  ๓. พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ต าบลเวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย ๔.พิพัธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน ๕. พระธาตุจอมแจ้ง             
ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย ๖. พระธาตุจอมแว่ ต าบลเมืองพาน  อ าเภอพาน  
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
     ผู้วิจัยก าหนดช่วงเวลาในการท าวิจัยระหว่าง  เดือนต้ังแต่ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ – 
มิถุนายน  ๒๕๕๔ รวมระยะเวลา  ๑๗  เดือน 

   
๑.๕  นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว  หมายถึง  การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายท่ีมีกระบวนการในการบริหารด้านการวางแผน ด้านการ
ปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และด้านการปรับปรุงแก้ไข 

 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร  หมายถึง  การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ๑.การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   ๒.การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓.การ
คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม ๔.การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๕.การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  ๖.การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว  ๗.การค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี     



๘ 

 แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายท่ีมี
เอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ ความต่อเนื่องของการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี 
ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม ความสามารถในการสืบทอด ภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีท่ีสืบค้นได้  ความผูกพันต่อท้องถิ่น และความ
เข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์ 

 ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอง
นายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสังกัดในองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดเชียงราย ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี ๑. 
วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย ๒. วัดพระธาตุผาเงา ต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงแสน  ๓. พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย ๔.พิพัธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
เชียงแสน  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน ๕. พระธาตุจอมแจ้ง  ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย ๖. พระ
ธาตุจอมแว่ ต าบลเมืองพานอ าเภอพาน 

 กำรประยุกต์หลักพุทธธรรม หมายถึง การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักสัปปายะ ๗ ประกอบด้วย อาวาสสัปปายะ 
โคจรสัปปายะ ภัสสสัปปายะ ปุคคลสัปปายะ โภชนสัปปายะ อุตุสัปปายะ และอิริยาปถสัปปายะ  
ตามบริบทให้เหมาะสมต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียววัฒนธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจัดขึ้นในจังหวัดเชียงราย  

 อำวำสสัปปำยะ หมายถึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีสบาย และสงบ 

 โคจรสัปปำยะ หมายถึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสถานท่ีสะดวกสบายต่อการเดินทาง 

 ภัสสสัปปำยะ หมายถึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานท่ีส าหรับพูดคุยในส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ 

 ปุคคลสัปปำยะ หมายถึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันชักจูงแนะน าไปในทางท่ีจะเป็นประโยชน์ 

 โภชนสัปปำยะ หมายถึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดการอาหารท่ีส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะท่ีดี 

 อุตุสัปปำยะ หมายถึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มสีภาพแวดล้อมและอุณหภูมิท่ีให้ความรู้สึกสบาย 

 อิริยำปถสัปปำยะ หมายถึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสถานท่ีท่ีเอื้ออ านวยต่ออิริยาบถใดท่ีท าให้จิตไม่สงบ 

 
๑.๖  ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

 ๑.๓.๑  ท าให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 



๙ 

 ๑.๓.๒  ได้แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

 ๑.๓.๓  ได้รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย    

 ๑.๖.๔ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ซึ่งสามารถท าไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้เกี่ยวข้องในพื้นท่ีอื่น ๆ ต่อไป 
  

 



๙ 

 

 
บทที่ ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ และประเด็นในการศึกษาให้ได้
ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียว   
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 ๒.๔ หลักสัปปายะ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร จัดการในการวิ จัยครั้ งนี้   ศึกษาในหัวข้อ เกี่ยวกับ                 
ความหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หลักการส าคัญของการ
บริหารจัดการ และกระบวนการบริหารจัดการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 ๒.๑.๑ ความหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 

 การบริหารจัดการหมายถึง กระบวนการวางแผนการจัดองค์กร การน าและการควบคุม
บุคคลและทรัพยากรทางการบริหาร ด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และขยายความทรัพยากร ขององค์การว่า หมายถึงสินทรัพย์ ได้แก่ บุคคลท่ีมีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สิทธิบัตร 
เงินทุน และลูกค้าท่ีจงรักภักดี๑  
 การบริหารจัดการมีมโนทัศน์ส าคัญ ๒ ประเด็น คือ การมีมุมมองว่า การบริหารมีลักษณะ
เป็น ท้ังศาสตร์และเป็นท้ังศิลป์กับการเป็นวิชาชีพ อย่างแรกความเป็นศาสตร์ (science) หมายถึง 
ความรู้ และการใช้ความรู้ท่ีเกิดจากการสืบค้นและสร้างองค์ความรู้ โดยวิธีการท่ีเช่ือถือได้ ซึ่งได้แก่
วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ ท่ีประกอบด้วย การนิยามปัญหา การต้ังสมมุติฐาน การรวบรวมข้อมูล การ

                                                             

 ๑ วิโรจน์ สารรัตนะ, แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
(กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๕), หน้า ๑. 



๑๐ 

  

วิเคราะห์ ข้อมูลและการสรุปผล ความรู้ดังกล่าว คือ หลักการและทฤษฎีท่ีมีการสร้างและพัฒนา
ตลอดมา ดังทฤษฎีทางการบริหารท่ีจะได้กล่าวต่อไปนี้ ส าหรับศิลป์ (art) คือ การกระท าหรือ
พฤติกรรมท่ีได้ ฝึกฝนจนเกิดความช านาญหรือมีทักษะ เช่น การสร้างแรงจูงใจ การมีภาวะผู้น า เป็น
ต้น อีกอย่างหนึ่ง การบริหารมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ การมีความรู้และทักษะเฉพาะส าหรับ
ท างานบริการ สาธารณะ การมีหลักจริยธรรม หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ ท าหน้าท่ีฝึกอบรมสมาชิก
ใหม่ การออก ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การธ ารงพัฒนาวิชาชีพ และการก ากับดูแล และการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก๒ 

 การบริหารจัดการ หมายถึง เทคนิคและวิธีการต่างๆ ท่ีใช้ในการด าเนินงานในองค์การ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายท่ีต้ังไว้การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย การใช้กระบวนการอย่างมี
ระเบียบ โดยอาศัยปัจจัยทรัพยากรทางการบริหารคือ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์และการจัดการ ดังนั้น 
การบริหารจึงเป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารจ าเป็นจะต้องใช้ท้ัง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ในการชักจูงให้
คนหันมาช่วยเหลืองานขององค์กรเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันในการท างานให้ได้รับผลส าเร็จ
ตามจุดหมายท่ีวางไว้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์โดยท่ีผู้บริหารต้องท าหน้าท่ีเป็นท้ังหัวหน้า ผู้น า 
และผู้ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย กระบวนการ ๗ ประการ คือ การวางแผน การจัด
องค์กร การจัดการด้านบุคคล การอ านวยการ  การประสานงาน การรายงาน และการจัดการ
งบประมาณ๓ 
 ศิลปะในการท างาน ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น ภายในสภาพองค์การนั้นๆ ทรัพยากร
ด้านบุคคล จะเป็นทรัพยากรหลักของ องค์การท่ีเข้ามาร่วมกัน ท างานใน องค์การซึ่งคนเหล่านี้ จะเป็น
ผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่นๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุนรวมท้ังข้อมูลสนเทศต่างๆ เพื่อผลิต
สินค้าหรือบริการออกจ าหน่าย และตอบสนอง ความพอใจให้กับสังคม๔ ค าว่า “การบริหารจัดการ” 
และ “การจัดการ” ได้ดังนี้  
 ๑. ค าว่า “การบริหาร” (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นท่ีการ
ก าหนดนโยบายท่ีส าคัญและการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค านิยมใช้ใน การบริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ และค าว่า “ผู้บริหาร” (Administrator) จะ
หมายถึง ผู้บริหารท่ีท างานอยู่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กรท่ี ไม่มุ่งหวังก าไรการบริหาร คือ กลุ่มของ
กิจกรรมประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การส่ังการ (Lead-
ing/Directing) หรือการอ านวย และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ทรัพยากรขององค์กร (๖ M’s) เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน 

                                                             

 ๒George, J. M., & Jones, G. R. Understanding and Managing Organizational Behavior, 
3rd ed, (New Jersey: Prentice-Hall, 2014), p. 5. 
 ๓ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารส านักงานแบบใหม่, (กรุงเทพมหานคร : Diamond in 
business world, ๒๕๔๘), หน้า ๙. 
 ๔Peter F. Drucker อ้างในสมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทย 
วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๖. 
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 ๒. ค าว่า “การจัดการ” (Management) จะเน้นการปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
(แผนท่ีวางไว้) ซึ่งนิยมใช้ใน การจัดการธุรกิจ (Business management) ส่วนค าว่า “ผู้จัดการ” 
(Manager) จะหมายถึง บุคคลในองค์กรซึ่งท าหน้าท่ีรับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร
และกิจการงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ขององค์กร๕ การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัย
คนอื่ น  (Getting things done through other people) เ มื่ อ ว่ า ต ามค า นิ ยามนี้  การบริ ห า ร
พระพุทธศาสนาเริ่มมีอันเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้  นั้นคือ ในวัน
อาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่งท าให้เกิด
พระสังฆรัตนะขึ้นเมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็
ต้องบริหารคณะสงฆ์ และวิธีการท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งด ารงสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบันเปน็เวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี เปน็ข้อมูลให้เราได้วิจัยเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธ
พจน์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร กระจายอยู่ในพระไตรปิฎกการศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะท าให้
ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร๖ การบริหาร หมายถึง การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ 
และการด าเนินงาน หรือจัดการงาน (Management) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์การต่างๆ 
ให้ได้บรรลุผลส าเร็จลุล่วงตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ (Purpose/Objective) ของ
องค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการบริหารหมู่คณะ คือ การปกครองดูแล ตลอด
ท้ังแนะน าส่ังสอน อบรม พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ท่ีมีอยู่หรือพานักอาศัยอยู่ในวัดให้ประพฤติอยู่
ในพระธรรมวินัย และตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง และการประกาศของ
มหาเถรสมาคม๗ การบริหารเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ เป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ คือ
มีหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ท่ีพึงเช่ือถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์
ในการบริหารงานโดยลักษณะเช่นนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) ซึ่งเป็นศาสตร์ทางสังคม ท่ีอยู่
กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการ
ปฏิบัติท่ีต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนท่ีจะท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่ิงแวดล้อมแล้ว กาบริหาร ก็จะมีลักษณะเป็นศิลป ์(Arts)๘ การ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (Man) 
เงิน  (Money) วัสดุ ส่ิงของ  (Material) และวิ ธีการปฏิบั ติ งาน  (Method) เป็นอุปกรณ์ในการ

                                                             

 ๕ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ (ฉบับสมบูรณ์) (Organization and 
Management), (กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business World, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘-๑๙. 
 ๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔. 
 ๗พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (นครปฐม : เพชรเกษมการ
พิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 
 ๘จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 
(ม.ท.ป, ๒๕๔๖), หน้า ๔. 
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ด าเนินงาน๙ ภาระหน้าท่ีของผู้น าของกลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรท้ังท่ีเป็นตัวคน และวัตถุ
สามารถประสานเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันท างานเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพได้ และขณะเดียวกัน 
จะต้องจัดการน าองค์การให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีท่ีสุด๑๐ การบริหาร คือ การ
ใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration Resource) มาประกอบการตาม
กระบวนการบริหาร  (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๑๑ การบริหารเป็นศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารย่อมจะให้ความรู้ท่ีเช่ือถือได้กับผู้บริหาร
ว่าต้องกระท าอะไร ภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึง
ผลลัพธ์ของการกระท าของพวกเขาได้๑๒ การด าเนินงานตามล าดับขั้นอันประกอบด้วยการวางแผน 
(Planning) กา ร จั ด อ ง ค์ ก า ร  (Organizing) ก า ร อ า น ว ย ก า ร  (Actuating) แ ละ ก า ร ค ว บ คุ ม 
(Controlling) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น๑๓  การบริหารหรือการจัดการ 
คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไก
ส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักรและวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย๑๔ 
กระบวนการท่ีผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามข้ันตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วม
แรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความ
มุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้๑๕ การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบ
เป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้มองเห็น
ลักษณะของการบริหารได้ดังนี้ การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญ 
การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน การบริหารมีลักษณะการด าเนินการ
ท่ีเป็นกระบวนการ การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคน การบริหารอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคน  และการบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมี

                                                             

 ๙สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ
ส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๔๖), หน้า ๑๒. 
 ๑๐ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๗), หน้า ๒๖. 
 ๑๑ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์สถาบัน
ราชภัฎ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
 ๑๒Luther Gulick อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ , การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), 
หน้า ๑๘. 
 ๑๓Terry อ้างถึงใน ธนจรส พูนสิทธ์ิ, การจัดการองค์การและการบริหาร , (กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า ๒๐. 
 ๑๔ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : อักษร
ปริทรรศน์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒. 
 ๑๕พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า 
๓๖. 
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เหตุผล๑๖ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
เงิน วัสดุส่ิงของ และวิธีปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๑๗  ศิลปะในการใช้บุคคลอื่นร่วมกับ
ปัจจัยในการจัดการ เพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความคาดหวังจัด
โอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน๑๘  การบริหารไว้ ๒ นัย คือ ๑) ค าว่า 
บริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความน าไป 
ดังนั้น ค าว่า บริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี
, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห  ปริหริต  สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพื่อการอ้อมหนี 
หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหา และน าปัญหาไปโดยรอบ หรือก าจัด
ปัญหาให้หมดส้ินไป  ๒ ) ค าว่า  การบริหาร  แปลมาจากภาษาอั งกฤษ  ว่า  Administer และ 
Administration แปลความหมายคือ การปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ จัดให ้วาง ส่งเสริม 
และบ ารุง๑๙ การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ขององค์การ
และนอกองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ๒๐ กระบวนการท่ีประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์กร การด าเนินงานและการควบคุม เพื่อใช้ให้กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยอาศัยคนและทรัพยากร  ศิลปะในการท าให้ส่ิงต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็น
ผลส าเร็จ โดยท่ีผู้บริหาร มักไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจน
ส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายท่ีผู้บริหารตัดสินใจเลือก๒๑ การบริหาร คือ กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป
ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าร่วมกัน๒๒ ศิลปะในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับบุคคลอื่น๒๓ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น๒๔ 
ขับเคล่ือนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อื่นด้วยการเป็นผู้น า การแนะแนว และการ
กระตุ้นความเพียรของผู้อื่น เพื่อสู่เป้าหมายขององค์กร และยังรวมไปถึง การให้ก าลังใจ การส่ือสาร 
การวางแผน และการจัดการ๒๕  

                                                             

 ๑๖สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไพบูลย์ ส าราญภูติ, ๒๕๔๔),  หน้า 
๓. 
 ๑๗สมาน รังสิโยกฤษฎ์, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗), หน้า ๑. 
 ๑๘สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร , 
๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
 ๑๙สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 
 ๒๐สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๑. 
 ๒๑Herbert A. Simon อ้างใน เ ติมศัก ด์ิ  ทองอินทร์ , ความรู้ เบื้องต้นทางการบริหารรัฐ กิจ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 
 ๒๒Simon A Herbert, Public Administration, (New York: Alfrcod A Kuopf, 1966), p.3. 
 ๒๓Campbell F Roald, Introduction to Educational Administration, (Boston: Allyn and 
Bacon, 1997), p.6. 
 ๒๔Don Hellriegel, Management, 3rd ed, (Addison: Wesley Publishing Company. lmc., 
1982), p.6. 
 ๒๕Chapman, Supervisor Survival Kit, 2nd ed, (California: Science Research Associates 
lnc., 1995), p.3. 



๑๔ 

  

 จากการศึกษาทบทวนเอกสาร ผู้ศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการ
ใช้ทรัพยากรมนุษย์ ใช้วัสดุอุปกรณ์ และใช้เงินทุน ในการด าเนินงานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ      
โดยอาศัยผู้อื่นช่วยในการด าเนินงาน ให้โครงการหรือองค์กรก้าวหน้า และบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ัง
ไว้ จากภาวะผู้น า ด้วยหลักการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ในการบริหารท่ัวไป ต้องอาศัย
ขั้นตอน ในการก าหนดแนวความคิด การวางนโยบายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพื่อให้
โครงการต่างๆ นั้น มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องอาศัยหลักการบริหารงาน ส่วนการ 
จัดการนั้นจะเน้นไปในเรื่องการปฏิบัติการ ตามนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามท่ีต้ังไว้ โดยมี
จุดมุ่งหมาย เพื่องานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
ตารางที่ ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญของความหมายของรูปแบบ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Herbert A. Simon การบริหาร หมายถึง  กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต่     

๒ คนขึ้นไปร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

Hutchinson, Jonh G ศิลปะหรือความสามารถในการรวมวัตถุและ
ก าลังคนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

Koontz, Harold & Cyril O’ Donnell การท างานให้ส าเร็จ โดยอาศัยผู้อื่นการสร้าง
แรงจูงใจ การมีภาวะผู้น า เป็นต้น 

Ernest Dale กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ล่วงหน้า 

Peter F. Drucker อ้างในสมพงศ์ เกษมสิน ศิลปะในการท างาน ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับ
ผู้อื่น ภายในสภาพองค์การนั้นๆ ทรัพยากรด้าน
บุคคล จะเป็นทรัพยากรหลักของ องค์การท่ีเข้า
มาร่วมกัน ท างานใน องค์การซึ่งคนเหล่านี้ จะ
เป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่นๆ  เครื่องจักร 
อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุนรวมท้ังข้อมูลสนเทศ
ต่างๆ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ “การบริหารจัดการ” และ “การจัดการ” ได้
ดังนี้ ๑. ค าว่า “การบริหาร” จะใช้ในการบริหาร
ระดับสูง และค าว่า “ผู้บริหาร” จะหมายถึง 
ผู้บริหารท่ีท างานอยู่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กร
ท่ี ไม่มุ่ งหวังก าไรการบริหาร  คือ กลุ่มของ
กิจกรรมประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์กร การส่ังการ หรือการอ านวย และการ
ควบคุม ๒. ค าว่า “การจัดการ” จะเน้นการ 



๑๕ 

  

ตารางที่ ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญของความหมายของรูปแบบ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนท่ีวางไว้) 
ซึ่ งนิยมใช้ใน  การจัดการธุ รกิจ  ส่วนค าว่ า 
“ผู้จัดการ” จะหมายถึง บุคคลในองค์กรซึ่งท า
หน้าท่ีรับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหาร
ทรัพยากรและกิจการงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ขององค์กร 

พระธรรมโกศาจารย์  พุทธพจน์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหาร กระจายอยู่
ในพระไตรปิฎกการศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะ
ท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) การปกครอง การดูแลรักษาหมู่คณะ และการ
ด าเนินงาน หรือจัดการงาน กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่คณะ หรือองค์การต่างๆ ให้ได้บรรลุผลส าเร็จ
ลุล่วงตามนโยบาย และวัตถุประสงค์  ของ
องค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพและการ
บริหารหมู่คณะ 

จันทรานี สงวนนาม การบริหา ร เป็น ท้ั ง ศาสตร์ และ ศิลป์  เป็ น
สาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ คือมี
หลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ท่ีพึงเช่ือถือได้ 
อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานโดยลักษณะเช่นนี้
การบริหารจึงเป็นศาสตร์ 

สุธี สุทธิสมบรูณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ กา รด า เ นิ น ง าน ให้ บ ร ร ลุ เป้ าห มา ยห รื อ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ 
อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ 
(Material) และวิธีการปฏิบั ติงาน  (Method) 
เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

ธงชัย สันติวงษ์ ภาระหน้าท่ีของผู้น าของกลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดการ
ให้ทรัพยากรท้ังท่ีเป็นตัวคน และวัตถุสามารถ
ประสานเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันท างานเป็น
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพได้ และขณะเดียวกัน 
จะ ต้อง จัดก ารน า อง ค์กา ร ให้ สัมพัน ธ์ กั บ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีท่ีสุด 

 
 



๑๖ 

  

ตารางที่ ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญของความหมายของรูปแบบ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์ การ ใ ช้ศาสตร์และ ศิลป์น า เอาทรัพยากร
การศึกษา มาประกอบการตามกระบวนการ
บริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) อ้างถึงใน สมยศ 
นาวีการ 

การบริหารเป็นศาสตร์ สาขาวิชาการบริหาร
ย่อมจะให้ความรู้ท่ีเช่ือถือได้กับผู้บริหารว่าต้อง
กระท าอะไร ภายในสถานการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยเฉพาะ  

เทอร์รี่ (Terry) อ้างถึงใน ธนจรส พูนสิทธิ์  การด าเนินงานตามล าดับขั้นอันประกอบด้วย
การวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ 
และการควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย
อาศัยคนและทรัพยากรอื่น 

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล าดับ
การท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไก
ส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร
และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย 

พยอม วงศ์สารศรี กระบวนการท่ีผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ต่างๆ ด าเนินกิจการตามข้ันตอนต่างๆ          โดย
อาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก  การ
ตระหนักถึง ความต้องการและความมุ่งหวังด้าน
ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบั ติงานของ
สมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

สมพงษ์ เกษมสิน การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของ    
กลุ่มคน การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคคลและของกลุ่มคน และการบริหารมี
ลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมี
เหตุผล 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ กา รด า เ นิ น ง าน ให้ บ ร ร ลุ เป้ าห มา ยห รื อ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้   โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ เงิน วัสดุส่ิงของ และวิธีปฏิบัติงานเป็น
อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

 



๑๗ 

  

ตารางที่ ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญของความหมายของรูปแบบ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ ศิลปะในการใช้บุคคลอื่นร่วมกับปัจจัยในการ
จัดการ  เพื่ อ ให้กิ จกรรมด า เนิน ไปไ ด้ตาม
วัตถุประสงค์ และสนองตอบความคาดหวังจัด
โอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน 

สิรภพ เหล่าลาภะ การบริหารไว้ ๒ นัย คือ ๑) ค าว่า บริหาร มา
จากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ 
แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความน าไป ดังนั้น 
ค าว่า บริหาร  จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีก
ส านวนหนึ่ง  ค าว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี , 
หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า 
“ปญฺห  ปริหริต  สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพื่อ
การอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา ๒) ค าว่า 
การบริหาร  แปลมาจากภาษาอั งกฤษ  ว่ า 
Administer แ ละ  Administration คื อ  ก า ร
ปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ จัดให้ 
วาง ส่งเสริม และบ ารุง 

สมคิด บางโม ศิลปะในการใช้คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์ ของ
อง ค์การและนอกอง ค์การ  เพื่ อ ให้บ รร ลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฮอร์เบิรท เอ ไซม่อน (Herbert A. Simon) อ้าง
ใน เติมศักดิ ์ทองอินทร์ 

การวางแผน การจัดองค์กร การด าเนินงานและ
การควบ คุม  เพื่ อ ใ ช้ ให้ กิ จก ร รม ให้บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยคน
และทรัพยากร ศิลปะในการท าให้ส่ิงต่างๆ ได้รับ
การกระท าจนเป็นผลส าเร็จ โดยท่ีผู้บริหาร มัก
ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท า
ให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายท่ี
ผู้บริหารตัดสินใจเลือก 

Simon A Herbert การบริหาร คือ กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้น
ไปร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าร่วมกัน 

Campbell F Roald ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับ
บุคคลอื่น 

 



๑๘ 

  

ตารางที่ ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญของความหมายของรูปแบบ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Don Hellriegel ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับ
ผู้อื่น 

Chapman การขับเคล่ือนงานภายในองค์กรให้เ ดินไป
ข้างหน้าโดยอาศัยผู้อื่นด้วยการเป็นผู้น า การ
แนะแนว และการกระตุ้นความเพียรของผู้อื่น 
เพื่อสู่เป้าหมายขององค์กร และยังรวมไปถึง 
การให้ก าลังใจ การส่ือสาร การวางแผน และ
การจัดการ 

 
 ๒.๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
  

 การบริหารโดยท่ัวๆ ไป จะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธี หรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน หรือเปน็ล าดับรายการในการบริหาร ซึ่งในการบริหารนั้น จะต้องมีล าดับรายการก่อนหลัง
ว่า จะต้องท าส่ิงใดก่อนและต่อๆ ไปจะท าอะไร ซึ่งจัดว่าเป็นหลัก เกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขต และหน้าท่ีตามขั้นตอนต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจน ในงานการบริหารนั้น มีนักปราชญ์ นักวิชาการ และนักบริหารท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศตลอดจนนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ดังนี้  หลักท่ัวไปของ 
“การบริหารจัดการ” ว่า หลักบริหารจัดการโดยท่ัวไปยืดหยุ่นได้  และต้องใช้ได้กับเงื่อนไขท่ี
เปล่ียนแปลง ซึ่งดังกล่าวนี้ มีหลักของการบริหารจัดการไว้ ๑๔ ข้อ ดังนี้๒๖  
 ๑) การแบ่งงานกันท า เป็นความเช่ียวชาญพิเศษท่ีนักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าจาเป็นส าหรับ
ความมีประสิทธิภาพในการใช้แรงงาน ต้องประยุกต์ใช้หลักการนี้ในงานทุกชนิด ท้ังงานการจัดการ
และงานเทคนิค  
 ๒) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ อ านาจและความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กัน  
ซึ่งความรับผิดชอบเกิดจากอ านาจหน้าท่ี อ านาจเป็นส่วนประกอบของปัจจัยท่ีเปน็ทางการต่างๆ ได้มา
จากต าแหน่งผู้บริหาร และปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการประสมประสานของการมีไหวพริบ ประสบการณ์ 
คุณค่าทางศีลธรรม ความรับผิดชอบในอดีต ฯลฯ ซึ่งอ านาจหน้าท่ีต้องอยู่คู่กับความรับผิดชอบ  
 ๓) ความมีระเบียบวินัย เปน็การยอมรับ เคารพ ข้อตกลงซึ่งกันและกัน การประยุกต์ใช้
พลังและสัญลักษณ์ภายนอกของการยอมรับ วินัยต้องมีความเหนือกว่าในทุกระดับเพื่อให้สามารถ
บังคับใช้ได้  
 ๔) การมี ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  หมายถึง พนักงานควรจะได้รับค า ส่ังจาก
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  

                                                             

 ๒๖ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร     
จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๓๗-๓๘. 



๑๙ 

  

 ๕) การมีเป้าหมายเดียวกัน ข้อนี้ยึดหลักการว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมาย
และแผนการเดียวกัน ข้อแตกต่างจากการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว คือ หลักการนี้สัมพันธ์กับ   
การจัดองค์การของบริษัทมากกว่าบุคคลหมายความว่า การตัดสินใจทุกกรณีต้องมาจากผู้บริหารสูงสุด  
 ๖) ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์กร  หมายถึง 
ผลประโยชน์ เฉพาะของผู้จัดการและพนักงาน ถือเปน็รองจากผลประโยชน์ท้ังหมดขององค์การ 

 ๗) ค่าตอบแทนและวิธีจ่ายค่าตอบแทน นั่นคือ การจ่ายค่าตอบแทนควรจะยุติธรรมและ
สนองความพึงพอใจสูงสุด ท้ังนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้  

 ๘) การรวมอ านาจ หลักข้อนี้ไม่ได้รวมถึงการรวมอ านาจหน้าท่ี แต่หมายถึง ขอบเขตของ
การรวมอ านาจหน้าท่ีหรือกระจายอ านาจผู้บริหารระดับสูงจะต้องก าหนดระดับการรวมอ านาจและ
การกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นกับสถานการณ์และลักษณะขององค์การ  

 ๙) สายการบังคับบัญชา เป็นสายการบังคับบัญชาเพื่อให้การติดต่อส่ือสารคล่องตัว  
 ๑๐) ค าส่ัง องค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่ง

หน้าท่ีของเขา  
 ๑๑) หลักความเสมอภาค การจัดการใช้หลักเท่าเทียมกันตลอดท้ังความเมตตา และ

ความยุติธรรม  
 ๑๒) ความมั่นคงในงาน การออกจากงานบ่อยๆ เป็นเหตุผลของการบริหารจัดการท่ีไม่ดี 

และช้ีว่าเป็นอันตรายตลอดจนท าให้เสียค่าใช้จ่ายธุรกิจท่ีมั่งค่ังโดยท่ัวไปจะแสดงถึงความรู้สึกมั่นคง
ของพนักงานด้วย  

 ๑๓) ความคิดริเริ่ม ผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาและการบริหารงาน  

 ๑๔) ความสามัคคี เป็นหลักการท่ีว่า สามัคคีคือพลัง ความเข้ากันได้ระหว่างสมาชิกใน
องค์การจะท าให้เกิดความแข็งแกร่ง  

 การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done through 
other people) และกล่าวว่าหน้าท่ีของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ       
มี ๕ ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ  

 ๑. P  คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน   
เพื่อความส าเร็จท่ีจะตามมาในอนาคตผู้บริหารท่ีดีต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลเพื่อก าหนดทิศทางของ
องค์กร  

 ๒ . O คือ  Organizing หมายถึง  คือ การจัดอง ค์กร  เป็นการก าหนดโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจาย
อ านาจ  

 ๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  

 ๔. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการส่ือสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 



๒๐ 

  

 ๕. C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๒๗  

 สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Association of School 
Administration) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ คือ  

 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผน หรือ โครงการส าหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคตให้ตรงเป้าหมายท่ีต้องการ โดยก าหนดงานท่ีจะท าวิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ    
ไว้ล่วงหน้า  

 ๒. การแสวงหา และก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา
ก าหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ  

 ๔. การประสานงาน (Co – ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อย
ทุกหน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือทราบเรื่องการปฏิบัติงาน
ของผู้อื่น และเพื่อให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก  

 ๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงาน และปญัหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผล ขั้นสุดท้าย
เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้น
สุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับ ผลงานท่ีควรจะได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ต้ังแต่ต้นเพื่อวางแผนใหม่
ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต๒๘  

 การบริหารมีลักษณะเป็นท้ังศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขา
หนึ่ง ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป เพราะมีองค์ประกอบของความรู้  (Knowledge) มีหลักเกณฑ์ 
(Principle) และทฤษฎี (Theory) ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคม
ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนท่ีจะน าความรู้ หลักการและทฤษฎีไป
ปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมได้ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะ ดังนั้น นัก
บริหารท่ีเก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๒๙ การบริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า “การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้น
บางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีหวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ ความส าเร็จของ
งาน “การบริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจ ส่วน “การจัดการ” ใช้มากในทางธุรกิจ หรืออาจกล่าว
                                                             

 ๒๗พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๓ - ๕. 
 ๒๘ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะครุศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๒), หน้า ๖๗. 
 ๒๙เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๕๓), หน้า ๕๒. 
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ว่า “การบริหาร” มุ่งเน้นท่ีการก าหนดนโยบายและการวางแผนส่วน “การจัดการ” เป็นการน าเอา
นโยบายและแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้๓๐  

 การบริหารแบบกระบวนการ ๕ ประการ ท่ีเรียกว่า POCCC ไว้ดังนี้  
 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้

ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจในอนาคต  
 ๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและระบุ

หน้าท่ีโดยการผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน  
 ๓. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การท าให้เกิดการด าเนินงานตามท่ีได้มี

การก าหนดไว้ ซึ่งการบังคับบัญชาท่ีดีนั้นจะต้องมีการติดต่อส่ือสาร  ๒ ทาง กล่าวคือ การยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้  

 ๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน 
และช่วยสนับสนุน ให้เกิดการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน เพื่อให้การท างานส าเร็จ  

 ๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์๓๑ หลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ 
 ๑. การบริหารเป็นการท างานกับคน และโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนท่ีรวมกันท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหาร 
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น  มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ 
สาระส าคัญของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จจะต้องมีส่ิงต่างๆ 
เหล่านี้ คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี  มีความเป็นผู้น า และสามารท างานเป็นทีมได้                 
มีความสามารถในการปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์  
และมีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้  
 ๒. การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีท าให้
ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้ว 
สามารถท าให้ส าเร็จเป้าหมายสูงเกินไป ก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า 
ประการท่ีสอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานท่ีดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ประการ
สุดท้าย จะต้องระบุเวลาท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น  
 ๓. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่าง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค าว่า ประสิทธิผล
หมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด หรือ เสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอ        
แต่จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ท้ังสองอย่าง คือ งานบรรลุผลตามท่ี
ต้องการและการใช้ทรัพยากรต่ าสุด จึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
                                                             

 ๓๐ทองหล่อ  เดชไทย , หน่วยที่  ๑  แนวคิดเ ก่ียวกับการบริหารสาธารณสุข , (นนทบุ รี  :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๕.   
 ๓๑ คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, สรุปเน้ือหาวิชาทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๙), หน้า ๙. 
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 ๔. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นท่ีรู้กัน
โดยท่ัวไปว่า เราอาศัยในโลกท่ีมีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ๆ 
คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดส้ินไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้  และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม อย่าให้เกิดส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น การบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์จึงเป็นการศึกษาถึงเรื่องการกระจายการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้บริหารท่ีประสบความ 
ส าเร็จจะต้อง สามารถคาดคะเนเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ
การเปล่ียนแปลงนั้น๓๒ การศึกษาการจัดการตามหลักการบริหาร ได้เสนอหลักท่ีเกี่ยวกับการบริหาร 
ซึ่งคนท่ีเป็นผู้บริหารจะต้องท ามีหน้าท่ีส าคัญอยู่ ๗ ประการ คือ การวางแผนการจัดองค์การ การจัด
คนเข้าท างาน การส่ังการ การประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ หรือเรียกส้ัน ๆ ว่า 
“POSDCORB” ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 (๑) การวางแผน (Planning) คือ หน้าท่ีหรือบทบาท ในการก าหนดการท างานท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตว่า จะท าอะไร จะท าอย่างไร จะท าเมื่อไร ใครเป็นผู้ท า จะใช้งบประมาณเท่าไร  
 (๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างองค์การท่ีเกี่ยวกับเรื่องการ
ก าหนดภารกิจหน้าท่ี การแบ่งงานกันท า การก าหนดอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ การจัดสาย
การบังคับบัญชา การก าหนดขนาดของการควบคุม การจัดต้ังหน่วยงานหลัก (Line) และการจัดต้ัง
หน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff)  
 (๓) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) คือ หน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน การส่ังการ การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ัง การปฐมนิเทศ     
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนขั้น ลดขั้น การโยกย้าย และ การให้พ้นจากงาน  
 (๔) การส่ังการ (Directing) คือ การท่ีผู้บังคับบัญชา ส่ังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ตามแผนงานหรือตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานด า เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
ซึ่งอาจจะส่ังการด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  
 (๕) การประสานงาน (Coordinating) คือ หน้าท่ีในการประสาน กับหน่วยย่อยต่างๆ       
ท่ีมีอยู่ในองค์การให้ท างานสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการประสานงานนั้น อาจท าได้
โดยการจัดต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองงาน การจัดโครงสร้างองค์การให้มีความชัดเจน การใช้วิธีการ
งบประมาณ เป็นต้น  
 (๖) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Reporting) คือ การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การให้ทุกฝ่ายได้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการท างาน  
 (๗) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ หน้าท่ีในการจัดสรรการวางแผน
งบประมาณ ให้กับองค์การ และหน่วยย่อยต่างๆ ให้มีงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการ

                                                             

 ๓๒เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๒. 



๒๓ 

  

ท างาน๓๓ ความแตกต่างระหว่างการจัดการและการบริหารไว้ดังนี้  โดยท่ัวไปค าว่า Management     
ให้ความหมายในภาษาไทยว่า  การจัดการ ส่วนการบริหาร  ใช้ส าหรับความหมายของค าว่า 
Administration แต่ระยะหลังจะพบว่า มีการใช้ค าท้ังสองนี้ ในความหมาย ท่ีทดแทนกันได้         จาก
การศึกษา ความหมายและพิจารณาจากความคิดเห็นของนักวิชาการหลายท่านท่ีผ่านมาข้างต้น ต่อค า
สองค านี้ สามารถสรุปได้ว่ามีการให้ความหมายใน ๓ แนวทาง๓๔ ด้วยกัน คือ  
 แนวทางท่ีหนึ่ ง  การบริหาร  (Administration) เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย        
การจัดการ (Management) เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Administration is Concerned With 
The Determination of Policies and Management With The Implementation of Policies) 
แนวทางนี้มองว่า การบริหารนั้นเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีขอบเขตกว้างกว่า
การจัดการ ท่ีเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านท่ีสนับสนุนความหมายนี้ 
ได้แก่ โอลิเวอร์ เชลดอน (Oliver Sheldon) ฟลอเรนซ์ และ เธียด (Florence and Tead) สเปีย
เกอล์ และ ลันส์เบอร์กซ์ (Spriegel and Lansburgh) เป็นต้น  
 แนวทางท่ีสอง  การจัดการเป็นความหมายท่ัวไปโดยรวมการบริหาร  เข้าไปด้วย 
(Management is a Generic Term and Includes Administration) แนวทางนี้มองว่าการจัดการ 
เป็นกระบวนการท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการด าเนินการขององค์การธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
ไว้ ส่วนการบริหารเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ 
เป้าหมายท่ีก าหนดในขั้นการจัดการบรรลุผล ผู้ท่ีมีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางนี้ คือ เบรช        
และ คิม เบลล์ (Brech and Kimball)  
 แนวทางท่ีสาม การบริหารและการจัดการมีความหมายไม่แตกต่างกัน  (There is No 
Distinction Between The Terms Management and Administration) เป็นความหมายท่ีเป็นท่ี
ยอมรับกันในสมัยปัจจุบัน แต่ความ นิยมในการน าไปใช้งานจะมีความแตกต่างกัน  โดยค าว่าการ
จัดการจะใช้ในหน้าท่ีการบริหารระดับสูงในด้านการก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดองค์การ 
การจัดบุคคลเข้าท างาน การส่ังงาน และการควบคุมในองค์การธุรกิจ ส่วนค าว่า การบริหารจะใช้ใน
หน้าท่ีเช่นเดียวกับการจัดการแต่ใช้ในองค์การรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามค าสองค านี้มักจะใช้แทนท่ีกัน
และกัน นักวิชาการท่ีมีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางนี้ ได้แก่ พยอม วงษ์สารศรี สมคิด บางโม และ 
ธร สุนทรยุทธ์๓๕ 

                                                             

 ๓๓Luther Gulick and Lyndal Urwick, “ The Manager's Span of Control” , The Harvard 
Business Review, (May–June, 2006): 39–47. 
 ๓๔พยอม วงษ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุภา, ๒๕๕๒),หน้า 
๓๖. 
 ๓๕ธร สุนทรยุทธ์, หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์, 
๒๕๕๖), หน้า ๒. 



๒๔ 

  

 จากแนวทาง ในความหมายท่ีสามนี้ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ได้แสดงทัศนะเพิ่มเติมว่า
การจัดการ (Management) มักจะใช้ในการบริหารธุรกิจเอกชน ท่ีมุ่งเน้นการเป็นท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจ     
มีส่ิงอ านวยความสะดวก การขนส่งมีความสะดวก และการต้อนรับท่ีเป็นท่ีพึงพอใจสูงสุด๓๖ 
 จากการศึกษาทบทวนเอกสารความหมายของค าว่า การจัดการและการบริหารท่ีได้มี
การนิยามให้ความหมาย และก าหนดแนวทางกันอย่างหลากหลาย ท้ังนักวิชาการชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ผู้ศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าท่ีใน
การบริหาร อันประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การส่ังการหรือการมอบหมายงาน การ
ประสานงาน การรายงาน และการจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบท่ีส าคัญของการบริหาร
จะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และนโยบาย ท่ีชัดเจน โดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน ในการ
บริหาร ทรัพยากรต่างๆ นั้นจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานซึ่ง
แนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 
ตารางที่ ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ มีหลักของการบริหารจัดการไว้ ๑๔ ข้อ ดังนี้  

๑) การแบ่งงานกันท า ๒) อ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ๓ ) ค ว า ม มี ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย        
๔) การมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ๕) การมี
เป้าหมายเดียวกัน ๖) ผลประโยชน์ส่วนตัวมี
ความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์กร   
๗) ค่าตอบแทนและวิธีจ่ายค่าตอบแทน นั่นคือ 
การจ่ายค่าตอบแทนควรจะยุติธรรมและสนอง
ความพึงพอใจสูงสุด ๘) การรวมอ านาจ หลักข้อ
นี้ไม่ได้รวมถึงการรวมอ านาจหน้าท่ี แต่หมายถึง 
ขอบเขตของการรวมอ านาจหน้าท่ีหรือกระจาย
อ านาจผู้บริหารระดับสูง ๙ ) สายการบังคับ
บัญชา เป็นสายการบังคับบัญชาเพื่อให้การ
ติดต่อส่ือสารคล่องตัว  ๑๐) ค าส่ัง องค์การจะ
ก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับทุกคน และทุกคน
จะเข้าใจต าแหน่งหน้าท่ีของเขา  ๑๑) หลัก
ความเสมอภาค ๑๒) ความมั่นคงในงาน         

  

                                                             

 ๓๖นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๔), 
หน้า ๓. 



๒๕ 

  

ตารางที่ ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 การออกจากงานบ่อยๆ  ๑๓) ความคิดริเริ่ม       
๑๔) ความสามัคคี 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต)  ๑. P  คือ Planning หมายถึง การวางแผน ๒. 
O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร 
๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร ๔. D 
คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ ๕. C 
คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล 

ธีระรัตน ์กิจจารักษ์ กระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ คือ ๑. การ
วางแผน ๒. การแสวงหา ๓ . การเสริมก าลัง
บ ารุง ๔. การประสานงาน ๕ . การประเมินผล
งาน  

เด่น ชะเนติยัง เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผล 
ขั้นสุดท้ายเพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน  และ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะ
และประเมินผลขั้นสุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบ
ผลงานกับ ผลงานท่ีควรจะได้ตามเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ ต้ั ง แ ต่ ต้น เพื่ อ วางแผนใหม่ ส า หรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

ทองหล่อ เดชไทย การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับกันท่ัวไป เพราะมีองค์ประกอบของ
ความรู้ มีหลักเกณฑ์  และทฤษฎี ท่ี เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์
ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา 
สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ ดังนั้น นักบริหารท่ี
เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้นบางครั้ง
อาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีหวังผล
ขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ ความส าเร็จของ
งาน “การบริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจ 
ส่วน “การจัดการ” ใช้มากในทางธุรกิจ หรือ
อาจกล่าวว่า “การบริหาร” มุ่งเน้นท่ีการก าหนด
นโยบายและการวางแผน  ส่วน “การจัดการ” 
เป็นการน าเอานโยบายและแผนไปด าเนินให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 



๒๖ 

  

ตารางที่ ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เสนาะ ติเยาว์ การบริหารแบบกระบวนการ  ๕  ประการ         
ท่ี เรียกว่า  POCCC ไว้ ดั งนี้  ๑ . การวางแผน       
๒. การจัดองค์การ ๓. การบังคับบัญชา ๔. การ
ประสานงาน ๕. การควบคุม  

Luther Gulick and Lyndal Urwick หลักส า คัญของการบริหาร  ๕ ลักษณะ  คือ      
๑. การบริหารเป็นการท างานกับคน และโดย
อา ศัยคน  ๒ . การบริหารท า ให้ งานบรร ลุ
เป้าหมายขององค์การ ๓. การบริหารเป็นการ
สมดุลระหว่าง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   
๔. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ๕. การบริหาร
จะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  ผู้บริหาร ท่ีประสบความส า เร็จจะ ต้อง
สามารถคาดคะเนเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่าง
ถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงนั้น 

พยอม วงษ์สารศรี หลักการบริหาร ได้เสนอหลักท่ีเกี่ยวกับการ
บริหาร ซึ่งคนท่ีเป็นผู้บริหารจะต้องท ามีหน้าท่ี
ส าคัญอยู่ ๗ ประการ คือ การวางแผนการจัด
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน การส่ังการ การ
ประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ 
หรือเรียกส้ัน ๆ ว่า “POSDCORB” 

ธร สุนทรยุทธ์ 
  

แนวทางท่ีหนึ่ง การบริหาร (Administration) 
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย แนวทางท่ีสอง 
การจัดการเป็นความหมายท่ัวไปโดยรวมการ
บริหาร เข้าไปด้วย แนวทางท่ีสาม การบริหาร
และการจัดการมีความหมายไม่แตกต่างกัน  

นพพงษ ์บุญจิตราดุลย์ การจัดการ (Management) มักจะใช้ในการ
บริหารธุรกิจเอกชน ท่ีมุ่งเน้นการเป็นท่ีเป็นส่ิง
ดึงดูดใจ มีส่ิงอ านวยความสะดวก การขนส่งมี
ความสะดวก และการต้อนรับท่ีเป็นท่ีพึงพอใจ
สูงสุด 

 
 



๒๗ 

  

 ๒.๑.๒  หลักการส าคัญของการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญ ท่ีทุกๆ องค์การจ าเป็นจะต้องบริหารให้เกิดผลเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  ซึ่งจะท าให้การบริหารด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายไว้  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 การบริหารมีหลักการส าคัญ  ดังนี้  ๑.  มีเป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนในการ
บริหารองค์กร  ผู้บริหารจะต้องก าหนดทิศทางหรือวัตถุประสงค์ของการท างานไว้ชัดเจน  ๒.  มีปัจจัย
ในการบริหาร  โดยท่ัวไปแล้วปัจจัยในการบริหารท่ีเป็นพื้นฐานมี  ๕  ประการ  คือ  คน  (Men)  เงิน  
(Money)  วัสดุ   (Material)  เทคนิควิธี   (Method)  เครื่อง จักร  (Machine)  อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยพื้นฐานของการบริหาร  ๕  ประการท่ีกล่าวมานี้  อาจจะยังไม่เป็นการเพียงพอยิ่งโดยเฉพาะใน
สภาพสังคมปัจจุบันมีการแข่งขันรุนแรงทุกด้าน  เช่น  ธุรกิจการค้า  ระบบการผลิต  ตลอดท้ังทางด้าน
การศึกษา  ปัจจัยการบริหารอาจจะมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก  ๕  ประการ ท่ีกล่าวมา  เช่น  
การตลาด  และอื่น ๆ  เป็นต้น  ๓.  ลักษณะของการบริหาร  การบริหารเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ี
ผู้บริหารจะต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร จนมีค ากล่าวท่ีว่า  
“ท่ีใดมีผู้น าท่ีดี  ท่ีนั่นก็จะมีความส าเร็จ”๓๗  หลักการบริหารจัดการว่า  หมายถึง การด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับคน  ส่ิงของ และ
หน่วยงาน  โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ  เช่น  การบริหารคน (Man)  การบริหารเงิน  (Money)  การ
บริหารวัสดุอุปกรณ์  (Material)  การบริหารงานท่ัวไป  (Management) และการบริหารจริยธรรม  
(Morality)  เช่นนี้  เป็นการน า  ปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญต่อการบริหารท่ีเรียกว่า ๕  M แต่ละตัวมาเป็น
แนวทางในการให้ความหมายและการบริหารงานต้องมีลักษณะท่ีส าคัญ ๔  ประการ  คือ  การบริหาร
ต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่ง  การบริหารต้องเป็นงานร่วมกันของบุคคลต้ังแต่  ๒  
คนขึ้นไป  การบริหารต้องมีลักษณะเป็นการด าเนินการท่ีเป็นกระบวนการ  การบริหารต้องใช้
ทรัพยากรบริหารเป็นปัจจัยพื้นฐาน๓๘ การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบราชการ
และหน้าท่ีของผู้บริหารในองค์การแห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ไปใช้กับองค์การ  เรียกว่า  วิธีดี
ท่ีสุด  (One best way)  อย่างไรก็ตามผู้บริหารในแต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะท่ีมี
เอกลักษณ์ของตัวเอง  ไม่มีหลักสากลใดท่ีสามารถใช้ได้กับทุกปัญหา  ผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร  
โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา  (case study)  จ านวนมาก และวิเคราะห์ว่าวิธีการใดท่ีสามารถใช้
ในสถานการณ์ใหม่ ๆ๓๙  ส าหรับบิดาแห่งการบริหารกล่าวถึงหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลักการ  
(Principles)  ท่ีส าคัญ  ๔ ประการ  คือ  ๑.  ต้องมีการคิดค้น และก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด  (One ๖ W)  
ส าหรับงานแต่ละอย่าง  คือ  ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้สามารถท างานเสร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์  มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้  โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีได้
พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ  ก็จ่าย
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๒๘ 

  

ให้ตามผลผลิตท้ังหมด  ๒.  ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน  โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่า
ของการรู้จักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน  นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการ
ท างานท่ีถูกวิธีด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษท่ีจะให้ได้คนท่ีมี
คุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรงตามงานท่ีจะให้ท า   ๓.  ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการ
ท างาน  ควบคู่กับการพิจารณาคนงานนี้  คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น  เพราะ
โดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริงถึงโอกาสท่ีเขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีท่ีจะ
ช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น  ๔.  การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร และคนงาน  ฝ่าย
บริหารควรจะได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน  แต่ต้องไม่ใช่โดยการลง
มือปฏิบัติงานท่ีควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น  จากหลักการดังกล่าว  พบว่าวิธีการต่าง ๆ  ล้วนแต่
เป็นวิธีการท่ีมีหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์  ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า  
ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มท่ีจะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่อง
ท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีท่ีสุด
ส าหรับกลุ่ม  ให้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อย ๆ๔๐ การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ 
(MateriaI) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๔๑   
  การบริหารเชิงกลยุทธ์หมายถึงการตัดสินใจและการบริหารท่ีมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานระยะยาวขององค์การประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์และการควบคุมกลยุทธ์จะมุ่ง
ตรวจสอบประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายนอกและมุ่งตรวจสอบประเมิน
จุดอ่อนและจุดแข็งอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายในบริษัท๔๒ หลักส าคัญของการบริหาร            
๕  ลักษณะ  คือ  ๑)  การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน  หมายความว่า  การบริหาร
เป็นกระบวนการทางสังคม  คือ  อาศัยกลุ่มคนท่ีร่วมกันท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ  
ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น  มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ  
สาระส าคัญของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จจะต้องมีส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านี้  คือ  มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี  มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้  มี
ความสามารถในการปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ หากมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 
และมีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้ ๒)  การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ  
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้  
เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีท าให้ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ  ๓  ประการ  คือ  
เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถท าให้ส าเร็จ  เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้  เป้าหมายต่ าไปก็ไม่
ท้าทายไม่มีคุณค่า  ประการท่ีสอง  การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงาน ท่ีดีมีแผนงานท่ีมี

                                                             

 ๔๐ธงชัย สันติวงษ์,  องค์การและการบริหาร,  พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอร์พริ้น, 
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ก.พ., ๒๕๕๖), หน้า ๑๒. 
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ประสิทธิภาพ  ประการสุดท้าย  จะต้องระบุเวลาท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น  ๓)  การบริหารเป็น
การสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ค าว่าประสิทธิผล  หมายความว่า  ท างานบรรลุผล
ส าเร็จตามท่ีก าหนด  ส่วนค าว่า  ประสิทธิภาพ  หมายความว่า  ท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
หรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด  การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีประหยัด
อีกด้วย  การท าให้ได้ท้ังสองอย่าง  คือ  งานบรรลุผลตามท่ีต้องการและการใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็น
ความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ๔)  การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นท่ีรู้กันโดยท่ัวไปว่าเราอาศัยในโลกท่ีมีทรัพยากรจ ากัด  การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้องตระหนัก  ๒  ข้อใหญ่ ๆ คือ  เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมด
ส้ินไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดส้ินเปลืองโดย
เปล่าประโยชน์  ดังนั้นการบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด  เศรษฐศาสตร์เป็น
การศึกษาถึงการกระจายการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างไร  ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้อง
ผลิตสินค้าและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๕)  การบริหารจะต้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  ผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงนั้น๔๓  ส าหรับการบริหาร 
เป็นกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การและส่ังการควบคุมก ากับ ความพยายามของสมาชิก
ขององค์การและใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ การบริหาร 
คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล 
องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ๔๔ 
 ลักษณะท่ีส าคัญของการบริหารมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการดังนี้  ๑) การบริหารเป็น
กิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ถ้าจะกล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าท่ี
บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร  ๒) การบริหารงานท่ีจุดหมายท้ังนี้หมายความว่า ในการบริหารงานนั้น
จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็
ตามส่วนการบริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ๓) การบริหารเป็น
แนวทางส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมภายใน และภายนอกองค์กรดังเช่นถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุง
วิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจได้โดยการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้  
จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้วย 
ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่า ถ้าองค์กรนั้นๆ มีนโยบายท่ีจะท าประโยชน์ต่อสังคม 
เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินก่อสร้างโรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้น
มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายในองค์กรหรือองค์การบางแห่งอาจไม่น าพาต่อความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่ง
องค์กรของตนก่อขึ้นเช่น ส่ิงเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อม  ๔) การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคนธุรกิจก่อตั้งขึ้น เพื่อด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพียง
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บุคคลเดียวเท่านั้นท้ังนี้ เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก าจัด ท้ังด้านกาลังกาย ก าลัง
สมองและเวลา จึงจ าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน   ๕) การบริหารจะได้รับ
ผลส าเร็จด้วยดี ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอื่นๆ  นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจ ท้ังนี้เนื่องจาก
บรรดาเจ้าของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นท่ีมี
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นท่ีมีความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร   
๖) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยการใช้ความรู้ความช านาญและการฝึกฝนอบรม
ทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะจึงเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าการบริหารเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งผู้บริหาร
โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง แต่ผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้ความช านาญในการบริหาร อันได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ ฯลฯ ๗) การบริหารเป็นส่ิง
ท่ีไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ส่ิงท่ีจะแสดงให้เห็นว่า การบริหารด าเนินไปอย่างไร ได้ผลดี
หรือไม่เพียงใดนั้น ก็คือผลงานเพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัดความสามารถทางการบริหาร ๘) 
เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าท่ีผู้บริหารเสียเองโดยท่ัวไปแล้ว คณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคล
อื่นๆท่ีมีความสามารถทางการบริหารท าหน้าท่ีในนามของเจ้าของธุรกิจ๔๕   การบริหารอย่างเป็น
ระบบ และการวางแผน เป็นการบริหารเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท าให้งาน
ด าเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า 
การบริหารและการจัดการนั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีหวังผลขั้นสุดท้าย
อย่างเดียวกัน คือ ความส าเร็จของงาน การบริหารใช้มากในการบริหารรัฐกิจ ส่วน การจัดการใช้มาก
ในทางธุรกิจหรืออาจกล่าวว่า การบริหารมุ่งเน้นท่ีการก าหนดนโยบายและการวางแผนส่วน  การ
จัดการเป็นการน านโยบายและแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้๔๖ 
   องค์ประกอบของการบริหารท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นต่อองค์การดังนี้ ๑) วัตถุประสงค์
ท่ีแน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า จะด าเนินการไปท าไม เพื่ออะไรและต้องการอะไรจากการด าเนินการ 
เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะผลิตเพื่อใคร ต้องการผลตอบแทน
เช่นใด ถ้าหาไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ท่ีจะบริหารการด าเนินงานต่างๆ จะ
ไม่มีผลส าเร็จเพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน   ๒) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและ
เครื่องใช้เพื่อประกอบการด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการ  ทรัพยากรในการบริหาร 
ได้แก่ ๔ Ms คือ มนุษย์ (Man)เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการ
จัดการ (Management) หรือ ๖Ms ท่ีมีเครื่องจักร(Machine) และตลาด (Market) เพิ่มเข้ามาซึ่งใน
ปัจจุบันมีความจ าเป็นมากขึ้น ๓) มีการประสานงานระหว่างกันหรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน 
กล่าวคือเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารท้ัง ๔Msหรือ ๖Msดังกล่าว จะต้อง
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน  หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างาน
ร่วมกันและท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ด้วย การน าปัจจัยท้ังหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่าง
กัน ไม่เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น ๔) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
การบริหารงานนั้นส่ิงท่ีวัดผลส าเร็จของงานว่าบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ  
                                                             

 ๔๕อ้างแล้ว, หน้า ๗๘. 
  ๔๖ ทองหล่อ  เดช ไทย , หน่วยที่  ๑  แนวคิด เ ก่ียว กับการบริหารสาธารณสุข , (นนทบุ รี  :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๕. 
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ประสิทธิผลขององค์การ  หมายถึงความสามารถขององค์การ  ในอันท่ีจะบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การท่ีมีอยู่ระยะส้ัน โดยเปรียบเทียบกับปัจจัย
น าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออกและรายได้ขององค์การ๔๗ 
  หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักท่ัวไปท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร  ๑๔ ข้อคือ ๑) 
หลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Authority and responsibility) ๒) หลักของการมี
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) ๓) หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน  (Unity of 
direction) ๔) หลักการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar of chain) ๕) หลักการแบ่งงานกันท า (Division 
of work, or specialization) ๖ ) หลักเกี่ ยวกับระเบียบวินัย  (Discipline) ๗ ) หลักของการถือ
ประโยชน์ ส่วนบุคคลรองจากประโยชน์ ส่วนร่วม  (Subordination ofindividual to general 
interest) ๘) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) ๙) หลักของการรวมอ านาจไว้
ส่วนกลาง (Centralization) ๑๐) หลักของการมีระเบียบเรียบร้อย (Order) ๑๑) หลักของความเสมอ
ภาค (Equity) ๑๒) หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน (Stability of tenure) ๑๓) หลัก
ของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ๑๔) หลักของความสามัคคี (Esprit de corps)๔๘  หลักการ
บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นอีกหลักการหนึ่งในการบริหาร มีหลักการดังนี้ ๑) การบริหารท่ีมีผู้บริหาร
เพียงคนเดียวในองค์การ  (Division of Labor) ๒) มีการก าหนดมาตรฐานท างานท่ี ชัดเจน 
(Standardization) ๓) มีเอกภาพในการบังคับบัญชา  (Unity of Command) ๔) มีการกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน (Delegation of Authority and Responsibility) ๕) มี
การแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงานให้เฉพาะเจาะจงขึ้น  (Division of Labor) 
๖) มีการก าหนดระยะเวลาควบคุมงานท่ีชัดเจน (Span of Control)  ๗ )  มี ค ว า ม ส ม่ า เ ส ม อ 
(Stability) ๘) เปิดโอกาสให้มีการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ในองค์การได้ (Flexibility) ๙) สามารถท าให้
คนในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย (Security) ๑๐) มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลท่ีมี
ความสามารถ (Personnel Policy) ๑๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังส่วนบุคคลและองค์การ 
(Evaluation)๔๙  
  ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพก็คือ 
บทบาทและสมรรถภาพของผู้บริหาร มีดังนี้ ๑) เป็นผู้ก าหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter) 
เช่น รู้เทคนิคต่าง ๆ ของการบริหาร เช่น PPBS, MBO, QCC เป็นต้น  ๒) มีความสามารถกระตุ้นคน 
(Leader Catalyst) ๓) ต้องเป็นนักวางแผน (Planner) ๔) ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ 
(Decision Maker) ๕) ต้องมีความสามารถในการจัดองค์การ  (Organizer) ๖) ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลง (Change Manager) ๗) ต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือ (Coordinator) ๘) ต้องเป็นผู้
ติดต่อส่ือสารท่ีดี (Communicator) ๙) ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาขัดแย้งในองค์การได้ (Conflict Manager) 
๑๐) ต้องสามารถบริหารปัญหาต่าง  ๆ ได้ (Problem Manager) ๑๑) ต้องรู้จักวิเคราะห์และจัด
                                                             

  ๔๗สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๕), หน้า ๖๒-๖๓. 
 ๔๘Henri Fayol, Industrial and General Administration, (New York : Mc-Grew Hill, 2007), 
p. 17-18. 
 ๔๙Morphet, Edgar L. and others. Educational Organization and Administrator. 2nd ed. 
(New Jersey : Prentice –Hall, 2007) p.35 
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ระบบงาน (System Manager) ๑๒) ต้องมีความสามารถในด้านวิชาการท้ังการเรียนและการสอน 
(Instructional Manager) ๑๓) ต้องมีความสามารถในการบริหารบุคคล  (Personnel Manager) 
๑๔) ต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manager) ๑๕) ต้องมีความสามารถใน
การประเมินผลงาน (Appraiser) ๑๖) ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
๑๗) ต้องสามารถเป็นผู้นาในสังคมได้ (Ceremonial Head)    
 ซึ่ง Weber ได้จ าแนกรูปแบบของโครงสร้างหน้าท่ีและความรับผิดชอบออกเป็นรูปแบบ 
คือ  (๑) อ านาจหน้าท่ีแบบด้ังเดิม (Traditional authority) เป็นอ านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับความเช่ือและ
ความศักด์ิสิทธิ์ของส่ิงท่ีเก่าแก่มานาน ซึ่งได้รับความเช่ือสืบทอดกันมามีพื้นฐานอยู่บนธรรมเนียมและ
ประเพณีท่ีเคยปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งผู้ท่ีมีอ านาจนี้จะถือเป็นบุคคลท่ีมีพรสวรรค์และสามารถใช้เวท
มนต์ได้ เช่น สามารถใช้เวทมนต์ในการรักษาคนป่วย เป็นต้น (๒) อ านาจหน้าท่ีท่ีมีมาแต่ก าเนิดหรือ
อ านาจหน้าท่ีจากความสามารถพิเศษ(Charismatic authority) เป็นอ านาจท่ีมีพื้นฐานอยู่บนการอุทิศ
เวลาเพื่อท างานต่างๆ  ไ ด้แก่ความกล้าหาญ  การท าตัวเป็นแบบอย่าง  จะเห็นได้ชัดเจนว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกพิจารณาให้พักงานเนื่องจาก  คุณสมบัติหรือความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละ
บุคคลไม่เพียงพอ ในการเคล่ือนไหวทางสังคมการเมือง ศาสนา มักจะน าโดยผู้น าท่ีมีความสามารถ
พิเศษ เช่น Jesus, Joan of Arc หรือ Candhi เป็นต้น ส่วนผู้บริหารในองค์การธุรกิจ จัดเป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถพิเศษในการจูงใจและชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เช่น Steven Jobs , Mary Kay Ash 
และ Walt Disney เป็นต้น  (๓) อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย (Rational-legal authority) เป็นอ านาจ
หน้าท่ีท่ีถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการออกค าส่ังการบังคับบัญชา ซึ่งเป็นการใช้อ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต าแหน่งเหนือกว่าตามล าดับขั้นของการบังคับบัญชา ในองค์การซึ่ง
อ านาจหน้าท่ีนี้พนักงานทุกคนจ าเป็นต้องยอมรับว่าเป็นกฎขององค์การอ านาจหน้าท่ีบางประเภทนั้น
ถือเป็นส่ิงส าคัญขององค์การ ถ้าไม่มีอ านาจหน้าท่ีแล้วองค์การก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจากขาดการเป็นระเบียบซึ่ง Weber ได้เสนอแนวคิดว่าอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายถือเป็นระบบ
พื้นฐานของราชการ เนื่องจาก เป็นพื้นฐานของการจัดการท่ีมีความต่อเนื่อง เป็นวิธีการท่ีมีเหตุผลซึ่ง
สมาชิกภายใต้การบริหารของบริษัทจะถูกเลือกจากความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในหน้าท่ี  มีการ
จัดหาผู้น าท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย เพื่อด าเนินงานขององค์การ มีการก าหนดอ านาจอย่าง
ชัดเจนและรอบคอบเพื่อท าหน้าท่ีให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ท่ีต้ังไว้ในทางกลับกัน อ านาจหน้าท่ีแบบ
ด้ังเดิมจะมีความแตกต่างจากอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ด้านการมีประสิทธิภาพน้อยกว่า กล่าวคือ
ผู้น าจะไม่ได้ถูกเลือกมาโดยอาศัยพื้นฐานของความสามารถและหน่วยของการบริหารจัดการนั้นจะ
ด าเนินการภายใต้การกระท าแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมานอกจากนี้  อ านาจหน้าท่ีตาม
ความสามารถพิเศษจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความไม่สมเหตุสมผลด้านความรู้สึก  ซึ่งจะหลีกเล่ียง
จากอ านาจหน้าท่ีท่ีท าเป็นประจ า เนื่องจากขึ้นอยู่กับอ านาจลึกลับ ๖) ข้อผูกมัดอาชีพระยะยาว 
(Lifelong career commitment) ในระบบการบริหารจัดการแบบราชการนั้นจะมีลักษณะการจ้าง
งานระยะยาว ซึ่งพนักงานจะสามารถท างานในบริษัทได้ตลอดชีวิตในองค์การแบบด้ังเดิม  เช่น 
องค์การของญี่ปุ่นและเกาหลี จะมีการจ้างคนงานโดยคาดหวังว่า พนักงานจะมีการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ระยะยาวและสามารถมีความเจริญก้าวหน้าได้โดยท่ัวไปแล้วข้อผูกมัดด้านอาชีพระยะยาวนี้จะ
หมายถึง ความมั่นคงในงานซึ่งสามารถรับประกันได้ว่า พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เท่าท่ีจะพอใจ 
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โดยในการจ้างงานนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานมากกว่าการใช้ระบบอุปถัมภ์  
(Patronage) ซึ่งองค์การจะใช้ความมั่นคงของงาน (Job security) การครอบครองต าแหน่งหน้าท่ี 
(Tenure) การขึ้นเงินเดือนเป็นล าดับข้ัน (Step-bystep salary increase) และการให้เงินบ านาญซึ่ง
ถือเป็นหลักประกันให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมีการเล่ือนต าแหน่ง  
(promotion) พนักงานจะได้รับการเล่ือนต าแหน่งเมื่อได้พิสูจน์ถึงความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ว่า
เพียงพอส าหรับต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นหรือไม่๕๐  
 สรุปได้ว่าการก าหนดระดับในองค์การนั้น จ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน องค์การแบบราชการมักจะมีการทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการแบ่ง
ระดับช้ันของการบังคับบัญชา ซึ่งระดับของการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานนั้นจะสามารถใช้
ในการก าหนดช่วงระดับของงานการบริหารจัดการด้วย ๗) ความมีเหตุผล (Rationality) เป็นลักษณะ
ของการบริหารจัดการแบบระบบราชการ (Bureaucratic Management) ล าดับสุดท้าย ซึ่งผู้บริหาร
ท่ีมีเหตุผลนั้นจะเป็นผู้ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การผู้บริหารในระบบการบริหารจัดการแบบราชการนี้จะใช้หลักการตัดสินใจ
แบบมีเหตุผลและใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ 
ส าหรับกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงนั้นองค์การจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยท่ัวไปจ าเป็นต้องใช้วัตถุประสงค์ขององค์การในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับงานส่วนท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

 
ตารางที่ ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการส าคัญของการบริหารจัดการ  

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ยุทธ  กัยวรรณ์  มีหลักการส า คัญ ดังนี้  ๑ . มี เป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน ๒. มีปัจจัยในการบริหาร 
๓.  ลักษณะของการบริหารการบริหารเป็นท้ัง
ศาสตร์ และ ศิลป์ ท่ี ผู้บริ ห ารจะ ต้องน าม า
ประยุกต์ใช้ในการบริหารให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อองค์กร จนมีค ากล่าวที่ว่า “ท่ีใดมีผู้น าท่ี
ดี  ท่ีนั่นก็จะมีความส าเร็จ” 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ 
 

หลักการบริหารจัดการ คือ การด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐและ/
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับคน  ส่ิงของ 
และ โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ   

 
 

                                                             

  ๕๐ Max Weber, อ้างใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคนอื่นๆ , ทฤษฎีองค์การ  : ฉบับมาตรฐาน , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๕. 
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ตารางที่ ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการส าคัญของการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมยศ นาวีการ 
 

การบริหารงาน ไม่ว่ าจะ เป็นรูปแบบผู้น า
โครงสร้างระบบราชการและหน้าท่ีของผู้บริหาร
ในองค์การแห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ไปใช้
กับองค์การ  เรียกว่า  วิธีดีท่ีสุด  (One best 
way)  อย่างไรก็ตามผู้บริหารในแต่ละองค์การ
จะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะท่ีมีเอกลักษณ์
ของตัวเอง  ไม่มีหลักสากลใดท่ีสามารถใช้ได้กับ
ทุกปัญหา  ผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร  โดย
มีประสบการณ์จากกรณีศึกษา  (case study)  
จ านวนมาก และวิเคราะห์ว่าวิธีการใดท่ีสามารถ
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ 

ธงชัย สันติวงษ์ หลักการท่ีส าคัญ  ๔ ประการ  คือ ๑.  ต้องมี
การคิดค้น และก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด  ๒.  ต้องมี
คัดเลือกและพัฒนาคนงาน   ๓ .  ด้วยวิธีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน  
ควบคู่กับการพิจารณาคน ๔ .  การประสาน
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร และ
คนงาน 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิโยกฤษฏ์  การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดย
อาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่  คน (Man) เงิน 
(Money)วัสดุ ส่ิงของ (MateriaI)และวิธีการ
ปฏิบั ติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

สมยศ นาวีการ การบริหารเชิงกลยุทธ์หมายถึงการตัดสินใจและ
การบริหารท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ระยะยาวขององค์การประกอบด้วยการก าหนด
กลยุทธ์และการควบคุมกลยุทธ์จะมุ่งตรวจสอบ
ป ร ะ เ มิ น โ อ ก า ส แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ภ า ย ใ น
สภาพแวดล้อมภายนอกและมุ่ งตรวจสอบ
ประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งอุปสรรคภายใน
สภาพแวดล้อมภายในบริษัท 

เสนาะ ติเยาว์  
 

หลักส าคัญของการบริหาร  ๕  ลักษณะ  คือ  ๑)  
การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดย  
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ตารางที่ ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการส าคัญของการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 อาศัยคน  ๒)  การบริหารท าให้งานบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ  ๓)  การบริหารเป็นการ
สมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
ค าว่าประสิทธิผล  ๔)  การบริหารเป็นการใช้  
๕)  การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป   

บุญทัน ดอกไธสง 
 

ส าหรับการบริหาร เป็นกระบวนการของการ
วางแผน การจัดองค์การและส่ังการควบคุม
ก ากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การ
และใช้ทรัพยากรอื่นๆ  เพื่อความส า เร็จใน
เป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ การบริหาร 
คื อ  ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ท่ี มี อ ยู่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือ
การจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ 

บุญทัน ดอกไธสง 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของการบริหารมีลักษณะส าคัญ 
๘ ประการดังนี้  ๑) ถ้าจะกล่าวถึงบุคคลผู้ท า
หน้าท่ีบริหารนั้นก็ เรียกว่าผู้บริหาร  ๒) การ
บริหารงานท่ีจุดหมายท้ังนี้หมายความว่า ในการ
บริห าร งานนั้ นจ า เป็น ต้ องมี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ๓) การ
บริหารเป็นแนวทางส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสังคม
ภายใน และภายนอกองค์กร ๔) การบริหารเป็น
เรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคนธุรกิจ
ก่อต้ังขึ้น ๕) การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดี 
ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอื่นๆ  ๖) การ
บริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้โดย
การใช้ความรู้ความช านาญและการฝึกฝนอบรม 
๗) การบริหารเป็นส่ิงท่ีไม่มีตัวตนไม่สามารถ
มองเห็นได้ ๘) เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท า
หน้าท่ีผู้บริหารเสียเองโดยท่ัวไปแล้ว  คณะ
ผู้ บ ริ ห า ร มั ก จ ะ เ ป็ น ก ลุ่ ม บุ ค คล อื่ น ๆ ท่ี มี
ความสามารถทางการบริหารท าหน้าท่ีในนาม
ของเจ้าของธุรกิจ 
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ตารางที่ ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการส าคัญของการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ทองหล่อ เดชไทย 
 
 

การบริหารอย่างเป็นระบบ และการวางแผน 
เป็นการบริหารเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และท าให้งานด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยความ
ร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า การ
บริหารและการจัดการนั้นบางครั้งอาจให้แทน
กันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีหวังผลขั้นสุดท้าย
อย่างเดียวกัน  

สมคิด บางโม องค์ประกอบของการบริหารท่ีส าคัญและมีความ
จ าเป็นต่อองค์การดังนี้  ๑ ) วัตถุประสงค์ ท่ี
แน่นอน ๒) ทรัพยากรในการบริหาร ๓) มีการ
ประสานงานระหว่ างกันหรือ เรียกไ ด้ว่ ามี
ปฏิกิริยาระหว่างกัน  ๔ ) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน 

Henri Fayol 
 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร ๑๔ ข้อคือ ๑) 
หลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
๒) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
๓) หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ๔) หลักการ
ธ ารงไว้ซึ่งสายงาน ๕) หลักการแบ่งงานกันท า 
๖) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย ๗) หลักของการ
ถือประโยชน์ส่วนบุคคลรองจากประโยชน์ส่วน
ร่วม ๘) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
๙) หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง ๑๐) 
หลักของการมีระเบียบเรียบร้อย ๑๑) หลักของ
ความเสมอภาค ๑๒) หลักของการมีเสถียรภาพ
ของการว่าจ้างท างาน ๑๓) หลักของความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ๑๔) หลักของความสามัคคี  

Morphet, Edgar L. and others  หลักการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีหลักการดังนี้ 
๑) การบริหารท่ีมี ผู้บริหารเพียงคนเดียวใน
องค์การ ๒) มีการก าหนดมาตรฐานท างานท่ี
ชัดเจน  ๓)  มี เอกภาพในการบั ง คับบัญชา         
๔) มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ให้แก่ ผู้ร่วมงาน  ๕) มีการแบ่งฝ่ายงานและ
บุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงานให้  



๓๗ 

  

ตารางที่ ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการส าคัญของการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 เฉพาะเจาะจงขึ้น  ๖) มีการก าหนดระยะ
เวลาควบคุมงานท่ีชัดเจน ๗) มีความสม่ าเสมอ 
๘) เปิดโอกาสให้มีการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ใน
องค์การได้ ๙) สามารถท าให้คนในองค์การเกิด
ความรู้ สึกอบอุ่นและปลอดภัย  ๑๐)  มีการ
ยอมรับนโยบายส่วนบุคคลท่ีมีความสามารถ 
๑๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังส่วน
บุคคลและองค์การ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ  องค์การจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่ างมีประ สิทธิภาพ  ซึ่ ง
โดย ท่ัวไปจ า เป็น ต้องใ ช้วัตถุประสง ค์ของ
องค์การในการก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ
ส าหรับงานส่วนท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

  
 ๒.๑.๕ กระบวนการบริหารจัดการ 
 

  กระบวนการบริหาร หมายถึงกระบวนการ ด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ตามล าดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท่ีไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความ
ไม่แน่นอนแล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจในการ ท างานท าให้การท างานมีประสิทธิผล 
การจัดลาดับการท างานท่ีดีไม่ควรมีลักษณะตายตัวต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุง
แก้ไข หรือปรับเปล่ียนลาดับการท างานได้เสมอ ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย๕๑ 
การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น  (Getting things done through other 
people) และกล่าวว่าหน้าท่ีของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ  มี ๕ 
ประการ  ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ P คือ Planning หมายถึงการวางแผน เป็น
การก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อความส าเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผู้บริหารท่ีดีต้องมีวิสัยทัศน์
ท่ีกว้างไกลเพื่อก าหนดทิศทางขององค์กร O คือ Organizing หมายถึงการจัดองค์กร เป็นการก าหนด
โครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการ
กระจายอ านาจ S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการส่ือสาร
เพื่อให้เกิดการด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและต้องมีภาวะผู้น า  C คือ 
Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของ การปฏิบัติงานภายในองค์กร 
รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร   
                                                             

 ๕๑สร้อยตระกูล อรรถมานะ , พฤติกรรมมนุษย์ และจริยธรรมทางธุรกิจ , (กรุงเทพมหานคร  : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๔๒๑.   



๓๘ 

  

 ส าหรับองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ  ๕  ประการ  ท่ีเรียกว่า  
POCCC  มีดังนี้  ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้
ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจในอนาคต ๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การก าหนด
โครงสร้างหน่วยงานและระบุหน้าท่ีโดยการผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน ๓) การบังคับบัญชา 
(Commanding) หมายถึง การทาให้เกิดการด าเนินงานตามท่ีได้มีการก าหนดไว้ ซึ่งการบังคับบัญชาท่ี
ดีนั้นจะต้องมีการติดต่อส่ือสาร ๒ ทาง กล่าวคือ การยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ ๔) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงานและ
ช่วยสนับสนุนให้เกิดการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  เพื่อให้การทางานส าเร็จ ๕) การควบคุม 
(Controlling) หมายถึง การติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์๕๒   สมาคมผู้บริหาร
การศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ คือ ๑) การ
วางแผน (Planning) หมายถึง แผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคตให้ตรงเป้าหมายท่ี
ต้องการ โดยก าหนดงานท่ีจะทาวิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า ๒) การแสวงหา 
และก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหาก าหนดตัวบุคคล และวัสดุทุก
ชนิดท่ีจาเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ๓) การเสริมกาลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญกระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ ๔) การประสานงาน 
(Co-ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน
เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผู้อื่น และเพื่อให้งานสัมพันธ์ไม่
ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก ๕) การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้ทราบผลการปฏิบัติงาน  และปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผล ขั้นสุดท้ายเพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อ
เปรียบเทียบผลงานกับผลงานท่ีควรจะได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ต้ังแต่ต้นเพื่อวางแผนใหม่ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต๕๓ ส่วนลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอล เออร์วิคได้นาเสนอกระบวนการบริหารงาน       
๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB” เป็นกระบวนการ บริหารงานท่ีนาเสนอไว้ในหนังสือ 
“Papers.on.the.Science.of.Administration” ในปีพ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้  
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ ๒) การจัดหน่วยงาน (Organizing) 
หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีและการแบ่งส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว ๓) การจัด
สายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากรอันได้แก่ การจัดอัตรา
กาลัง การสรรหา การรักษาสภาพการทางานและการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร  ๔) การ
อ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจและส่ังการในการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  ท้ังในลักษณะงานท่ัวไปและในลักษณะงานเฉพาะ 
                                                             

 ๕๒คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ,”สรุปเน้ือหาวิชาทฤษฎีองค์การ,.(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๕๙),.หน้า ๙. 
 ๕๓ธีระรัตน์ กิจจารักษ์,.เอกสารคาสอนวิชาการบริหารการศึกษา,.(บัณฑิตวิทยาลัย : คณะครุศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๒), หน้า ๖๗. 



๓๙ 

  

ตลอดจนการให้คาแนะนาและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน  ๕ ) การประสานงาน 
(Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามส่วนงานต่างๆ ให้ประสาน
สอดคล้องกันอย่างกลมกลืน ๖)”การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้ ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคล่ือนไหวและ
ความก้าวหน้าของกิจการต่างๆ ภายในหน่วยงาน  ๗)”งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การ
ควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุมรวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดทาบัญชี๕๔ 
 ส าหรับหลักการในการบริหารจัดการขึ้น ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้   
 ๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโยล ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบ ในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้  
 ๒) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  (Authority and Responsibility) แวปเบอร์ 
และฟาย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ อ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทาง การของ
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าท่ีแบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading)และ
สร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน  
 ๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยล กล่าวว่าค าส่ังสองค าส่ัง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าส่ังกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์
ค าส่ังสองค าส่ังนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority)การประเมินอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เช่ือฟัง   
 ๔) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ี (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหาร
จัดการ จ านวนท่ีดีท่ีสุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าใน การวางแผน (Planning) และ
การจัดการ(Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้น การบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหา
ในการติดต่อส่ือสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน

                                                             

  ๕๔Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, (New 
York: Institute of Public Administration, 2007), pp. 37-38. 
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ระดับกลางและระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอื่นๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อื่น และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม  
 ๕) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ ท่ี
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าท่ีจะไม่ได้รวมไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงของสาย การบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไรและมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร  ส่ิงนี้ถือว่ามีความส าคัญ
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ  
 ๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานท่ีใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดท่ีไม่มี การวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรม ของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มท่ีผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางท่ีมีส่วนในการตัดสินใจว่า  จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน   
 ๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการท่ีใช้หลักความเท่าเทียมกัน   
 ๘) การออกค าส่ัง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพื่อให้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization 
Chart) เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงต าแหน่งและหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคน และเป็นการช้ีวัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเล่ือนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การฝึกอบรม
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าท่ีของตน  
 ๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าส่ิงต่าง ๆ โดย
ปราศจากการส่ังการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง ความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นส่ิงท่ีช้ีวัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน  
 ๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง การเช่ือ
ฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด และท างานอย่างเข้มแข็ง



๔๑ 

  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย  
 ๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ  ระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมท้ังพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่มโดยการให้รางวัล
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้  
 ๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น  
 ๑๓) ผลประโยชน์ ส่ วนตัวมี ความส า คัญน้อยกว่ าผลประโยช น์ขององ ค์การ
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะท่ีองค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ  
 ๑๔) ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การท่ี
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าท่ีตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการส่ังการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท่ีท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน  โดยการติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ง๕๕ 

 การบริหารเป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การและส่ังการควบคุมก ากับ 
ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ
ท่ีก าหนดไว้ เป็นลักษณะท่ีส าคัญของการบริหาร ซึ่งมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการ ดังนี้ 
  ๑) การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าจะ
กล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าท่ีบริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร 
  ๒) การบริหารเป็นงานท่ีจุดหมายท้ังนี้หมายความว่า ในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมี
การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการ
บริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

                                                             

 ๕๕Fayol, Henri, Industrial and General Administration, (New York: Mc-Grew Hill, 2009),  
p.2. 
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๓) การบริหารเป็นแนวทางส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมภายใน  และภายนอกองค์กร
ดังเช่น ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ก็อาจได้โดยการจัดหา
เครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้วย ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่าถ้าองค์กรนั้นๆ มี
นโยบายท่ีจะท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษา หรือบริจาค
เงินก่อสร้างโรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจ
ไม่น าพาต่อความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งองค์กรของตนก่อขึ้น เช่น ส่ิงเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหาร
อันมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
  ๔) การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคน  ธุรกิจก่อต้ังขึ้น เพื่อ
ด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ท้ังนี้ เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก าจัด ท้ังด้านก าลัง
กาย ก าลังสมองและเวลา จึงจ าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 
  ๕) การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอื่น  ๆ
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจ  ท้ังนี้ เนื่องจากบรรดาเจ้าของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือ
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นท่ีมีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นท่ีมี
ความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร 
  ๖) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความช านาญ
และการฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าเป็นวิชาชีพอย่าง
หนึ่ง ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง  แต่
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช านาญในการบริหาร ได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ ฯลฯ 
  ๗) การบริหารเป็นส่ิงท่ีไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ส่ิงท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารด าเนินไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้น ก็คือผลงาน เพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร 
  ๘) เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าท่ีผู้บริหารเสียเองโดยท่ัวไปแล้ว  คณะผู้บริหาร
มักจะเป็นกลุ่มบุคคลอื่นๆท่ีมีความสามารถทางการบริหารท าหน้าท่ีในนามของเจ้าของธุรกิจรวมถึง
ปัจจัยอื่นท่ีมีความส าคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารท่ีแสดงถึงศิลปะในกระบวนการท างาน
ของแต่ละบุคคล เพื่อให้บรรลุ จนเป็นผลส าเร็จ โดยท่ีผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็น
ผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีผู้บริหารตัดสินใจเลือก๕๖ 
 กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐ ประการคือ ๑) การวางแผน (Planning) 
หมายถึ ง  การก าหนดงานหรื อวิ ธี ก ารปฏิบั ติ ง าน ไว้ เป็นการ ล่ว งหน้ า .โดย เกี่ ย วกับการ
คาดการณ์.(Forecasting).การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set.Objective).การพัฒนากลวิธี .(Develop. 
Strategies).ในการวางแผนซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย(Policy) เพื่อให้แผนงานท่ีก าหนดขึ้นไว้มีความ
สอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน ๒) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการ

                                                             

 ๕๖เติมศักด์ิ ทองอินทร์, “ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ”, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓. 



๔๓ 

  

ท างานเพื่อให้งานต่างๆ สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี  ๓) การจัดคนเข้า
ท างาน .(Staffing).หมายถึง .การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามต าแหน่งหน้าท่ี ท่ี
รับผิดชอบ ๔) การตัดสินใจ.(Decision).หมายถึง .ความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะตัดสินใจ
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง  ๕) การส่ัง
การ.(Directing).หมายถึง .การศึกษาวิธีการวินิจฉัยส่ังการรวมท้ังการควบคุมงานและนิเทศงาน 
ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานท่ีจะท าให้การท างานประจาวันของเจ้าหน้าท่ีทุกคนเป็นไปด้วยดี      
๖) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื่อการด าเนินการเป็นไปด้วยดีและ
ราบรื่น.ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีจะทาการประสานงานดีขึ้น และด าเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้น ๗) การร่วมมือประสานงาน.(Coordinating).หมายถึง.การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมี
ความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงท่ีส าคัญยิ่งของการประสานงาน 
คือ ความร่วมมือซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” ๘) การส่ือข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่าน
ข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ เพื่อท่ีจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ี
ต้องการ ๙) การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคล่ือนไหวของการด าเนินงาน  ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ (Public.Relation).แจ้งให้ประชาชนทราบ.ซึ่งโดยท่ัวไปการรายงานจะหมายถึง วิธีการ
ของสถาบันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถาม  ผู้บังคับบัญชา/
ผู้ร่วมงาน ความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องต้ังอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง   ๑๐) 
การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณโดยศึกษาให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีใน
การบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงาน๕๗ 
 การบริหารเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร 
เพราะเป็นเครื่องมืออันส าคัญในอันท่ีจะช้ีให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ 
หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า 
การบริหารเป็นลักษณะการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ  มีลักษณะการวินิจฉัยส่ังการ      
นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ เพราะการวินิจฉัยส่ังการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบ
ถึงความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการบริหาร ชีวิตประจาวันของมนุษย์ไม่ว่าใน
ครอบครัวองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ 
และจ าเป็นต่อการท่ีจะดารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ๕๗พงษศักด์ิ ปญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม , 
๒๕๔๒), หน้า ๖๔-๗๒. 



๔๔ 

  

ตารางที่ ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญ  
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สร้อยตระกูล อรรถมานะ  ด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามล าดับ 
เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ท่ีไหน 
เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่
แน่นอนแล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์กรมีความ
มั่ น ใ จ ในการ  ท า ง านท า ให้ ก า รท า ง านมี
ประสิทธิผล การจัดลาดับการท างานท่ีดีไม่ควรมี
ลักษณะตายตัวต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์
อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปล่ียนลาดับ
การท างานได้เสมอ ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้นด้วย 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ การบริหารแบบกระบวนการ  ๕  ประการ  ท่ี
เรียกว่ า  POCCC  มี ดังนี้   ๑ ) การวางแผน        
๒) การจัดองค์การ ๓) การบังคับบัญชา ๔) การ
ประสานงาน ๕) การควบคุมการติดตามการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์    

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์   กระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ คือ ๑) การ
วางแผน ๒) การแสวงหา และก าหนดตัวบุคคล
และอุปกรณ์ ๓) การเสริมกาลังบ ารุง ๔) การ
ประสานงาน ๕) การประเมินผลงาน  

Luther Gulick and Lyndall Urwick กระบวนการบริหารงาน ดังนี้  ๑) การวางแผน 
๒) การจัดหน่วยงาน ๓) การจัดสายงานและการ
จัด ตั วบุคคล  ๔ )  การอ านวยการ  ๕ ) การ
ประสานงาน ๖)”การรายงาน ๗)”งบประมาณ 

Fayol, Henri หลักการในการบริหารจัดการ ๑๔ ประการ ดังนี้  
๑) การแบ่งงานกันท า ๒) อ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ๓) การมี ผู้บังคับบัญชาคน
เดียว ๔) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ี 
๕) การรวมอ านาจ ๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน 
๗ ) หลักความเสมอภาค  ๘) การออกค า ส่ัง       
๙) ความคิดริเริ่ม ๑๐ ) ความมีระเบียบวินัย    
๑๑ ) ค่าตอบแทน  ๑๒ ) ความมั่นคงในงาน      
๑๓) ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่า
ผลประโยชน์ขององค์การ ๑๔) ความสามัคคี 

 



๔๕ 

  

ตารางที่ ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เติมศักดิ ์ทองอินทร์ 
  

ลักษณะท่ีส าคัญมีลักษณะ  ๘ ประการ  ดังนี้       
๑) การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคล
หนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   ๒) การ
บริหารเป็นงานท่ีจุดหมาย ๓) การบริหารเป็น
แนวทางส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมภายใน และ
ภายนอกองค์กร  ๔ ) การบริหารเป็น เรื่ อง
เกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคน  ๕ ) การ
บริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วม
แรงร่วมใจของบุคคลอื่น ๆ ๖) การบริหารจะ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้
ความรู้ ความช านาญและการฝึกฝนอบรม
ทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ ๗) การบริหาร
เป็นส่ิงท่ีไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ ๘) 
เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าท่ีผู้บริหาร
เสียเองโดยท่ัวไปแล้ว 

พงษศักดิ์ ปญจพรผล กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย       
๑) การวางแผน ๒) การจัดการ ๓) การจัดคน
เข้าท างาน . ๔) การตัดสินใจ. ๕) การส่ังการ .     
๖) การควบคุม ๗) การร่วมมือประสานงาน .    
๘ ) ก า ร ส่ื อ ข้ อ ค ว าม  ๙ ) ก า ร ร า ย ง าน ผล           
๑๐) การงบประมาณ 

 
๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 

 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในการวิจัยครั้งนี้  ศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นมาของ
การท่องเท่ียว  ความหมายของการท่องเท่ียว  หลักการจัดการการท่องเท่ียว  องค์ประกอบของการ
ท่องเท่ียว  และการประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเท่ียว  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๒.๒.๑  ความเป็นมาของการท่องเที่ยว 
 การเดินทางท่องเท่ียวในสมัยโบราณมีขอบเขตจ ากัดมาก  เนื่องจากการขาดความ
สะดวกในการเดินทาง การคมนาคมมีไม่เพียงพอ ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาก  ล่าช้า ไม่
สะดวกสบาย อีกท้ังยังเส่ียงอันตรายต่างๆ นานัปการและส่วนใหญ่ของการเดินทางในสมัยโบราณ 
มักจะเป็นการส ารวจเพื่อสนองตอบต่อความอยากรู้อยากเห็นของตน  หรือเพื่อขยายอ านาจทาง
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การเมือง การค้า การแสวงหาโชคลาภ การอพยพไปต้ังถิ่นฐานในดินแดนต่างถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องของ
ความหิวโหย  และการหนีภัยนั่นเอง  การท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลินจึงยังมีน้อยมาก๕๘ 
           ในยุคโบราณของทางตะวันตก  การเดินทางในสมัยต้นๆ  เป็นการเดินทางไปเพื่อ
การค้า  การพาณิชย์  การศาสนา  การรักษาพยาบาล  หรือการศึกษา  แม้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
ฉบับเก่า  ก็ยังมีบันทึกถึงการค้าและขบวนเดินทางขนาดใหญ่ๆเอาไว้ 
           ในประเทศกรีกโบราณได้มีการเดินทางไปร่วมกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในปี ๗๗๖  ก่อน
คริสต์ศักราช  ท าให้เกิดธุรกิจท่ีพักแรมขึ้น  อันเป็นส่ิงจ าเป็นท้ังของนักกีฬาและผู้เดินทางอื่นๆ  และ
ปัจจุบันนี้กีฬาโอลิมปิกได้กลายเป็นกิจกรรมท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียวอย่างหนึ่งด้วย  และยิ่งกว่านั้นชาว
โรมันในสมัยโบราณได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวเป็นไปโดยสะดวกขึ้น  เพราะมีการ
สร้างทางหลายสายเป็นเครือข่ายเช่ือมถึงกัน  มีท่ีพักส าหรับม้าท่ีใช้ขับขี่เป็นระยะๆมีการเดินทางไปชม
วัดส าคัญๆในเขตเมดิเตอร์เรเนียน รวมท้ังพีระมิดและอนุสาวรีย์อื่นๆ แหล่งท่องเท่ียวในสมัยแรกๆ
นั้น  ส่วนใหญ่เน้นท่ีโบราณสถานเป็นส าคัญ เช่น มหาพีระมิดแห่งอียิปต์และสฟิงซ์  เป็นต้น แม้กระท่ัง
สวนลอยบาบิโลน (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรัก)หรือประภาคารใหญ่ในเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศ
อียิปต์ เป็นต้น ต่อๆมาก็ได้สนใจสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีแปลกๆ และน่าสนใจ  (โดยเฉพาะ
นักท่องเท่ียวสมัยใหม่)  และนอกจากสนใจในแหล่งน้ าแร่ท่ีชาวโรมันช่ืนชอบกันมากแล้ว  ความนิยมก็
ได้แพร่มาท่ีประเทศอังกฤษและทวีปยุโรป ในศตวรรษท่ี ๑๘  บ่อน้ าแร่เป็นท่ีนิยมกันมากในหมู่คน
ช้ันสูง  ท้ังในแง่การบ าบัดรักษาโรคและการแสดงฐานะทางสังคม  รวมท้ังมีการเต้นร าและเล่นเกมส์
ต่างๆท่ีนั่นด้วย  จัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและการสมาคมท่ีประสบความส าเร็จมากทีเดียวใน
ประเทศอังกฤษ๕๙ 
           ในสมัยอาณาจักรโรมันและอาณาจักรของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช  นักท่องเท่ียว
จะประสงค์เดินทางไปยังท่ีท่ีปลอดภัยและสะดวกสบายเป็นส าคัญ เมื่ออาณาจักรเหล่านี้เจริญขึ้นถึงขีด
สูงสุด  การท่องเท่ียวและการเดินทางก็มีปริมาณมากและมีความปลอดภัยสูง การนันทนาการและการ
พักผ่อนวันหยุดก็มีมากเหมือนในปัจจุบัน  แต่เมื่ออาณาจักรเหล่านั้นล่มสลายลง การท่องเท่ียวก็ต้อง
ตายตามไปด้วยอย่างหลีกเล่ียงไม่พ้น  เพราะเมื่อบ้านเมืองตกต่ า  ถนนหนทางเส่ือมโทรมลง ท้องถิ่น
ต่างๆเต็มไปด้วยขโมยและโจรผู้ร้าย  ท าให้การเดินทางไม่ปลอดภัยและผู้เดินทางในสมัยปัจจุบันก็
เหมือนกับผู้เดินทางในสมัยกรักโรมัน  คือ ไม่ต้องการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในทางไม่
ปลอดภัยเหล่านั้นเลยแม้แต่สักคนเดียว 
           ในศตวรรษท่ี ๑๗ และ๑๘ ก็มีการท่องเท่ียวเรียกว่า แกรนด์ทัวร์  (Grand  Tour)  เกิดขึ้น 
ซึ่งประกอบด้วย  นักการทูต  นักธุรกิจและนักการศึกษาเดินทางไปท่ัวยุโรป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือง
ใหญ่ๆในฝรั่งเศสและอิตาลี  เพราะดูเหมือนจะเป็นเรื่องน าสมัยท่ีนักการศึกษาจะต้องเดินทางไปศึกษา
วิชาการต่างๆ ท่ีปารีส  โรม  ฟลอเรนซ์ และเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมอื่นๆ  จึงกล่าวได้
ว่า  แกรนด์ทัวร์นี้เป็นเรื่องของการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ทางการศึกษา  แต่ต่อมาก็กลาย
                                                             

 ๕๘McIntosh, R.W., and Chorles R.G.,  Tourism : Principles, Practices, Philosophies, (New 
York: Wiley Press, 2006), pp. 21-28. 
 ๕๙เสรี วังส์ไพจิตร,  ท่องเที่ยวไทยในทิศทางที่ยั่งยืน,  (กรุงเทพมหานคร : การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย, ๒๕๕๗), หน้า ๗๔. 
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สภาพไปบ้าง  คือหันไปในทางแสวงหาความเพลิดเพลินเสียเป็นส่วนใหญ่  ต่อมาค าว่า  “แกรนด์
ทัวร์”  ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน  โดยเป็นการเดินทางไปท่ัวทวีปยุโรป  แต่ไม่ได้ใช้ระยะเวลานาน
หลายปีอย่างเมื่อก่อน  หากแต่เป็นเวลาส้ันๆแค่ ๓ สัปดาห์เท่านั้น 
           ในปีค.ศ. ๑๘๒๒   โรเบิร์ต  สมาร์ต  (Robert  Smart)  แห่งบริสตอล  ประเทศ
อังกฤษ  ได้ประกาศตัวเองเป็นตัวแทนคนแรกของเรือกลไฟโดยสาร  เริ่มการจองต๋ัวโดยสารเรือกลไฟ
ตามท่าเรือหลายแห่ง  เช่น  ช่องแคบบิสตอล  และดูบรินแห่งไอร์แลนด์  เป็นต้น 
          ในปีค.ศ. ๑๘๔๑  โทมัส  คุก  (Thomas  Cook)  ได้เริ่มเดินรถไฟขบวนพิเศษจากไลเซ
สเตอร์  (Leicester)  ไปลัฟโรห์  (Loughborugh)  ซึ่งมีระยะทางยาว ๑๒ ไมล์  และในวันท่ี ๕ เดือน
กรกฎาคมของปีนั้น  รถไฟของโธมัส  คุกก็รับผู้โดยสารไปกลับถึง ๕๗๐ คน  ในราคาคนละ ๑ ชิ
ลล่ิง  ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นรถไฟเดินทางระยะส้ันท่ีมีการโฆษณาเผยแพร่เป็นครั้งแรก  จึงเป็นท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไปว่า  โธมัส  คุกเป็นตัวแทนท่องเท่ียวรถไฟระยะทางส้ันๆเป็นคนแรก  และความพยายามของ
เขาก็ถูกผู้คนเลียนแบบกันไปท่ัวโลก  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทของโธมัส  คุกก็เติบโตอย่างรวดเร็ว  มี
การ จัดท่อง เ ท่ียวโดยมี ผู้คอยบริการอ านวยความสะดวกไปสู่ยุ โรป  และต่อมาก็น าไป สู่
สหรัฐอเมริกา  ต่อมาอีกก็น าไปสู่การท่องเท่ียวทั่วโลก  แม้กระท่ังทุกวันนี้บริษัทของโธมัส  คุกก็ยังคง
ด าเนินกิจการอยู่  และเป็นบริษัทหรือองค์การทางการเดินทางท่องเท่ียวที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกอยู่เช่นเดิม 
           ประวัติการเดินทางท่องเท่ียวในสมัยใหม่ของโลก    การท่องเท่ียวสมัยใหม่แบ่งออกเป็น 
๒ ส่วน  คือ  การท่องเท่ียวในสมัยหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวสมัยปัจจุบัน  ซึ่งเริ่มต้น
ต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เป็นต้นมา  
          ๑.  หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม  คือ  ต้ังแต่ตอนปลายของคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๘  จนถึง
ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งท่ี ๒  การท่องเท่ียวได้ขยายตัวขึ้นเป็นล าดับ  ซึ่งการขยายตัวของการ
ท่องเท่ียวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้  เป็นผลมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
               ๑.๑  การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง  มีการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งทาง
รถไฟ  ทางรถยนต์  ทางเรือและทางเครื่องบิน ท าให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่าย
น้อยลง  อีกท้ังยังใช้เวลาเดินทางน้อยลง  ท าให้สามารถเดินทางไปท่ีไกลๆได้สะดวกอีกด้วย 
               ๑.๒  การพักผ่อนหย่อนใจของสังคมอุตสาหกรรม  การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นผลให้
ประเทศทางตะวันตกเปล่ียนเป็นสังคมอุตสาหกรรม  ซึ่งประชาชนมีรายได้สูงขึ้น  และอยู่กันหนาแน่น
ตามเมืองใหญ่ๆประกอบอาชีพตามโรงงานอุตสาหกรรม  หรือบริษัทห้างร้านท่ีมีก าหนดเวลาท างาน
และเวลาพักผ่อนท่ีแน่นอน  ลักษณะเช่นนี้ท าให้การเดินทางท่องเท่ียวขยายตัวกว้างขวางมาก
ขึ้น  เพราะประชาชนมีท้ังเงินและเวลาท่ีจะใช้ไปในการท่องเท่ียว  รวมทั้งต้องการท่ีจะพักผ่อนร่างกาย
และจิตใจ  หลังจากท่ีได้ท างานเคร่งเครียดมาแล้วในเมือง  หรือในโรงงานอุตสาหกรรม 
          ๒.  การท่องเท่ียวสมัยปัจจุบันต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ หลังสงคราม โลกครั้งท่ี ๒ 
เป็นต้นมา  กล่าวได้ว่า  การท่องเท่ียวได้พัฒนาไปอย่างมาก  ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้
กลายเป็นธุรกิจท่ีส าคัญของหลายประเทศ  ท้ังท่ีประเทศพัฒนาแล้วและประเทศท่ีก าลังพัฒนาและ
การท่องเท่ียวได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมทุก ๆ ทวีปท่ีมีประชากร อาศัยอยู่จนมีผู้
กล่าวว่า  ปัจจุบันนี้เราได้เคล่ือนจากการท่องเท่ียวชนิดท่ีเป็นตัวแทรกเล็กๆ ทางด้านบัญชีมาเป็นส่ิงท่ี
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ใหญ่โตท่ีสุดในด้านการค้าของโลก  และในหลาย ๆ ประเทศ  การท่องเท่ียวก็ได้กลายเป็นแหล่งส าคัญ
ของรายได้จากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
ตารางที่ ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นมาของการท่องเท่ียว 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
McIntosh, R.W., and Chorles R.G. 
  
 

การเดินทางในสมัยโบราณ  มักจะเป็นการ
ส ารวจเพื่อสนองตอบต่อความอยากรู้อยากเห็น
ของตน เพื่อขยายอ านาจทางการเมือง การค้า  
การแสวงหาโชคลาภ  การอพยพไปต้ังถิ่นฐานใน
ดิ น แ ดน ต่ า ง ถิ่ น  ซึ่ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว าม               
หิวโหย  และการหนีภัยนั่นเอง  การท่องเท่ียว
เพื่อความเพลิดเพลินจึงยังมีน้อยมาก 

เสรี วังส์ไพจิตร 
 

ในประเทศกรีกโบราณได้มีการเดินทางไปร่วม
กีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก  ในปี ๗๗๖  ก่อน
คริสต์ศักราช  ท าให้เกิดธุรกิจท่ีพักแรมขึ้น  อัน
เป็นส่ิงจ าเป็นท้ังของนักกีฬาและผู้เดินทาง
อื่นๆ  และปัจจุบันนี้กีฬาโอลิมปิกได้กลายเป็น
กิจกรรมท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียวอย่างหนึ่งด้วย 

 
  ๒.๒.๒ ความหมายของการท่องเที่ยว 
 ในพจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary ได้ให้ความหมาย
ของค าว่าTourism หรือ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดนทางเพื่อสราญใจ การบริหารงานธุรกิจ
เกี่ยวกับการท่องเท่ียว ส่วน Tourist หมายถึง นักท่องเท่ียว ผู้ท่ีเดินทางจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
เพื่อใฝ่หาสุขารมณ์หรือ เพื่อความรู้ทางวัฒนธรรมแล้วกลับมา ณ จุดเริ่มต้น ค าว่า“การท่องเท่ียว” จึง
เป็นค าท่ีมีความหมายกว้าง มิได้มีความหมายเพียงการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความ
สนุกสนานเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การเคล่ือนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง รวมท้ังการ
เดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่าง  ประเทศการท่องเท่ียวจึงเป็นกระบวนการท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ได้รับความรู้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ในปัจจุบันการท่องเท่ียวจึงเป็นธุรกิจท่ีกว้างขวาง ความหมายของการท่องเท่ียวนั้นอาจ
สรุปได้ในเงื่อนไข ๓ ประการ คือ ประการแรก ต้องเดินทางจากถิ่นท่ีอยู่อาศัยไปยังท่ีอื่น  ช่ัวคราว 
ประการท่ีสองต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจและประการสุดท้ายเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใดๆก็ได้ 
ท่ีมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้๖๐  

                                                             
๖๐วรรณา วงษ์วานิช , ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว , (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ 

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒),  หน้า  ๔-๕. 



๔๙ 

  

 ค านิยามการท่องเท่ียวขององค์การสหประชาชาติท่ีได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและ
ท่องเท่ียว ณ กรุงโรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ไว้ว่าหมายถึง กิจกรรมท่ีมีเงื่อนไขเกี่ยวข้องอยู่ ๓ ประการ๖๑  
คือ ๑) ต้องมีการเดินทาง ๒) ต้องมีสถานท่ีปลายทางท่ีประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน  และ ๓) ต้องมี
จุดมุ่งหมายของการเดินทาง และได้อธิบายเพิ่มเติมของจุดมุ่งหมายของการเดินทางท่องเท่ียวไว้ว่า 
การเดินทางท่องเท่ียวต้องมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ  และการไปอยู่ประจ า และเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้  ได้แก่ เพื่อพักผ่อนในวันหยุด เพื่อวัฒนธรรม
หรือศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อการกีฬาและบันเทิง เพื่อชมประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ เพื่อ
งานอดิเรก เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา 
การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางออกจากบ้านพักเป็นการช่ัวคราว ระยะเวลาส้ัน เพื่อเยี่ยมเยือน
ญาติมิตร หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ทางด้านท่องเท่ียว๖๒  หมายถึง  การเดินทางจากท่ีหนึ่งท่ีมักหมายถึง
ท่ีอยู่อาศัย ไปยังอีกทีหนึ่งถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมโดยมีแรง
กระตุ้น (Motivator) จากความต้องการในด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านการปฏิสัมพันธ์ และด้าน
สถานะหรือเกียรติคุณ๖๓ การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบหนึ่งท่ีมีการเดินทางเข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยมีการเดินทางจากท่ีหนึ่งท่ีมักหมายถึงท่ีอยู่อาศัยไปยังอีกท่ีหนึ่งท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เพื่อเปล่ียนบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม๖๔ หมายถึง การเดินทางออกจากท่ีหนึ่งไปสู่สถานท่ีอื่นๆ เช่น 
การเดินทางออกจากบ้านตามปกติ และการเดินทางเพื่อไปอาศัยท่ีอื่นๆ๖๕ การท่องเท่ียวเป็นสินค้าท่ีมี
ความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ คือผู้ซื้อหรือนักท่องเท่ียวต้องมาหาสินค้าด้วยตนเองแทนท่ีสินค้าจะไป
หาผู้ซื้อส าหรับตัวสินค้าก็มีความแตกต่างจากสินค้าท่ัวไป คือ ผู้ซื้อไม่สามารถเก็บสินค้าไว้เป็นสมบัติได้ 
แต่ผู้ซื้อจะได้รับความรื่นรมย์ ความพึงพอใจ ความแปลกใหม่ ประเทืองปัญญา พักผ่อน สนุกสนาน 
ความคุ้มค่าของผู้ซื้อจึงอยู่ท่ีความรู้สึกพึงพอใจ ประทับใจ และมีการบอกเล่าถึงความประทับใจแก่
ผู้อื่นเพื่อชักชวนให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว๖๖ การท่องเท่ียวเป็นผลรวมของปรากฏการณ์ต่าง ๆ และ
ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้น จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวกับธุรกิจบริการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

                                                             
๖๑ปรีชา แดงโรจน์, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : ไฟว์ แอนด์ โฟร์

พริ้นต้ิง, ๒๕๕๔),  หน้า ๒๙-๓๐. 
๖๒ชูสิทธ์ ชูชาติ, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว, (เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า  ๓. 

 ๖๓นิคม จารุมณ,ี การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน  
สโตร, ๒๕๕๕), หน้า ๑. 

๖๔ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ, อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวกับความม่ันคงแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๕๓), หน้า ๓. 

๖๕วินิจ วีรยางกูร, การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๖. 

๖๖ประเสริฐ วิทยารัฐ, บทบาทของภูมิศาสตร์กับการพัฒนาการท่องเที่ยว,  รายงานสัมมนา , 
(กาญจนบุรี : สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยครูกาญจนบุรี, ๒๕๖๐). 



๕๐ 

  

กิจกรรมหรือสร้างความพอใจให้กับนักท่องเท่ียวหรือผู้มาเยือน๖๗ การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางท่ีท า
ให้นักท่องเท่ียว มีความเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยท่ีนักเดินทางนั้น คือนักท่องเท่ียวนั่นเอง ๖๘ 

สรุปว่าการท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังสถานท่ีต่าง ๆ เป็น
การช่ัวคราวด้วยความสมัครใจ และพึงพอใจของผู้เดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดล้อม หรือเพื่อการประกอบกิจกรรมท่ีไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ และการไปอยู่อาศัย 

 
ตารางที่ ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการท่องเท่ียว 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วรรณา วงษ์วานิช การท่องเท่ียวนั้นอาจสรุปได้ในเงื่อนไข            ๓ 

ประการ คือ ประการแรก ต้องเดินทางจากถิ่นท่ี
อยู่อาศัยไปยังท่ีอื่น ช่ัวคราว ประการท่ีสองต้อง
เดินทางไปด้วยความสมัครใจและประการ
สุดท้ายเดินทางด้วยจุดมุ่งหมายใด ๆ ก็ได้ ท่ีมิใช่
เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ 

ปรีชา แดงโรจน์ กิจกรรมท่ีมีเงื่อนไขเกี่ยวข้องอยู่ ๓ ประการ  คือ 
๑) ต้องมีการเดินทาง ๒) ต้องมีสถานท่ีปลายทาง
ท่ีประสงค์จะไปเย่ียมเยือน และ        ๓) ต้องมี
จุดมุ่งหมายของการเดินทาง  

ชูสิทธ์ ชูชาติ การเดินทางจากท่ีหนึ่งท่ีมักหมายถึงท่ีอยู่อาศัย 
ไปยังอีกทีหนึ่ งถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว  เพื่อ
เปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมโดยมีแรง
กระตุ้น จากความต้องการในด้านกายภาพ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านการปฏิสัมพันธ์ และด้านสถานะ
หรือเกียรติคุณ 

นิคม จารุมณี การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีการ
เดินทางจากท่ีหนึ่งท่ีมักหมายถึงท่ีอยู่อาศัยไปยัง
อีกท่ีหนึ่งท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเปล่ียน
บรรยากาศ และส่ิงแวดล้อม 

  
 
 

 

                                                             
๖๗McIntosh, Robert W ; Goelder, Charles R ; & Ritchie, J.R. Brent, Tourism Principles, 

Practices, (USA: Philosophies, 2005), p.138-139. 
๖๘Gee, C, Makens, J & Choy,D, The travel industry, 2nd ed., (Van Nostrand Reinhold, 

New York, 2009), p.170. 



๕๑ 

  

ตารางที่ ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการท่องเท่ียว  (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ธรรมนญู ประจวบเหมาะ 
 

การเดินทางออกจากท่ีหนึ่งไปสู่สถานท่ีอื่นๆ เช่น 
การเดินทางออกจากบ้านตามปกติ และการ
เดินทางเพื่อไปอาศัยท่ีอื่นๆ 

วินิจ วีรยางกูร 
 

การท่องเท่ียวเป็นสินค้าท่ีมีความแตกต่างจาก
สินค้าอื่นๆ คือผู้ซื้อหรือนักท่องเท่ียวต้องมาหา
สินค้าด้วยตนเองแทนท่ีสินค้าจะไปหาผู้ซื้อ
ส าหรับตัวสินค้าก็มีความแตกต่างจากสินค้า
ท่ัวไป คือ ผู้ซื้อไม่สามารถเก็บสินค้าไว้เป็นสมบัติ
ได้ แต่ผู้ซื้อจะได้รับความรื่นรมย์ ความพึงพอใจ 
ความแปลกใหม่ ประเทืองปัญญา  พักผ่อน 
สนุ กสนาน  ความ คุ้ม ค่าขอ ง ผู้ซื้ อ จึ งอยู่ ท่ี
ความรู้สึกพึงพอใจ ประทับใจ  

ประเสริฐ วิทยารัฐ 
 

การท่องเท่ียวเป็นผลรวมของปรากฏการณ์    
ต่ า ง  ๆ  และความ สั มพั น ธ์ ท่ี เ กิ ดขึ้ น  จาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวกับธุรกิจบริการ
ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือสร้างความ
พอใจให้กับนักท่องเท่ียวหรือผู้มาเยือน 

McIntosh, Robert W ; Goelder, Charles R 
; & Ritchie, J.R. Brent 

กา ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เป็ น ก า ร เ ดิ น ท าง ท่ี ท า ใ ห้
นักท่องเท่ียว มีความเพลิดเพลินสนุกสนาน โดย
ท่ีนักเดินทางนั้น คือนักท่องเท่ียวนั่นเอง 

 
 ๒.๒.๓ หลักการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
 การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวจ าเป็นต้องอาศัยหลักการในการจัดการ  โดยท่ัวไป

เช่นกัน ซึ่งหลักการจัดการโดยท่ัวไป หมายถึง การท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่นเป็น  ผู้ท าซึ่ง
สามารถพิจารณารายละเอียดได้ ดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยพื้นฐานในการจัดการ การจัดการปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้อย่างมี ประสิทธิภาพจะ
ช่วยให้องค์กรนั้นประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้  
    ๑.๑ คน (Man) หมายถึง ทรัพยากรบุคคลท่ีถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ี จะก่อให้เกิด
ผลส าเร็จท้ังในแง่ของปริมาณและคุณภาพงาน โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรการ ท่องเท่ียวต้อง
อาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตส านึกในการดูแลอนุรักษ์ ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว  

       ๑.๒ เครื่องจักร (Machine) หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องจักรท่ีจัดหามา  เพื่อใช้
ปฏิบัติงานในการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเท่ียวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  
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  ๑.๓ เงินทุน (Money) หมายถึง เงินทุนระยะส้ันหรือระยะยาวที่เป็น ปัจจัยส าคัญใน
การให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ เพื่ออ านวยประโยชน์ให้การด าเนิน  กิจกรรมของ
องค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จ  
   ๑.๔ วัสดุส่ิงของ (Material) หมายถึง วัตถุดิบ วัสดุส่ิงของท่ีต้องจัดหา มาใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการสร้างบริการท่ีดีแก่ลูกค้า  

 ๒ . ปัจจัยด้านการตลาด (Market) หมายถึง  ตลาดท่ีประกอบด้วยลูกค้า  หรือ
นักท่องเท่ียวท่ีธุรกิจมุ่งท่ีจะเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว การจัดการด้าน  ทรัพยากร
การท่องเท่ียวซึ่งถือเป็นสินค้าและส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวจึงต้องด าเนินการให้  สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มแตกต่าง
กันในการด าเนินการจึงต้องมีการศึกษาถึงลักษณะความเป็นไปของการตลาด การวิเคราะห์กลุ่ม
นักท่องเท่ียว เช่น นักท่องเท่ียวท่ีนิยมรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจัดการ  ทรัพยากรการท่อง
เท่่ียวต้องเน้นแนวทางการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ ส่ง เสริมให้ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
เพื่อให้ทรัพยากรการท่องเท่ียวคงสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดในระยะยาว เป็นต้น 

๓. ปัจจัยด้านวิธีการปฏิบัติงาน (Method) หมายถึง การก าหนด ระบบงาน ระเบียบ 
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานในการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวต้องก าหนดให้มี ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
สามารถก าหนดตัวบุคลากรและเลือกเครื่องมือในการจัดการได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
ประหยัดต้นทุน ได้ผลงานตรงตามวัตถุประสงค์และมีมาตรฐานท่ีดี  

๔ . ปัจจัยด้านการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน (Motivation) ในการจัดการ  ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวให้ประสบผลส าเร็จคนเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง การจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีทัศนคติท่ีดีต่อ การปฏิบัติงานจึงเป็น
ศิลปะของหัวหน้างานในการใช้ความสามารถของการเป็นผู้น าท าการจูงใจ และส่งเสริมขวัญก าลังใจ
ต่อผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานให้ดีท่ีสุด ค านึงถึงการประสานประโยชน์ของ ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

๕. วิธีการจัดการ (Management) หมายถึง วิธีการกระบวนการหรือ มาตรการในการ
จัดการกับทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตาม
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญมากต่อความส าเร็จในการจัดการ  ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป๖๙ 

๒.๒.๓ หลักการจัดการการท่องเที่ยว   
 การพัฒนาการท่องเท่ียวได้ก าหนดหลักการจัดการท่องเท่ียวทุกรูปแบบอย่างยั่งยืนตาม

หลักการพัฒนาการท่องเท่ียวของโลกไว้ดังนี้๗๐  
 ๑.  อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainable)  หมายถึง  
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวต้องมีวิธีการจัดการใช้ทรัพยากร  ท้ังมรดกทางธรรมชาติและ
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่อย่างด้ังเดิมอย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างประหยัดต้อง
                                                             

 ๖๙มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๒๖-๒๙. 
 ๗๐ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ,  การท่องเที่ยวยั่งยืน (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,  
(กรุงเทพมหานคร : กองอนุรักษ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๗), หน้า ๓-๔. 
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ค านึกถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่าและคุณภาพของธรรมชาติ  ต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประกอบด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว  หมายถึงการสงวนรักษา
คุณภาพของทรัพยากรให้มีคุณค่าต่อชีวิต  ความเป็นอยู่ท่ีดีมีความผาสุก  รู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า  ปรับปรุง  บ ารุงให้เกิดประโยชน์ได้นาน  เพิ่มพูนและเสริมสร้างไว้ให้มีมากเพียงพอต่อการใช้
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  การปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรนั้น  ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์
อย่างด้ังเดิมไว้ให้มากท่ีสุด  เกิดผลกระทบอันเป็นผลเสียน้อยท่ีสุด  โดยการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ประยุกต์กับเทคโนโลยีแบบใหม่  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  อย่างเหมาะสม  และสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน 
 ๒.  ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็น  กับการลดการก่อของเสีย 
(Reducing Over-Consumption  and  Waste) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวต้องร่วมกัน
วางแผนกับผู้เกี่ยวข้องจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอื่นท่ี
มีคุณสมบัติ  มีคุณภาพเหมือนกัน  หรือใช้ทดแทนกันได้  เพื่อลดการใช้ทรัพยากรท่ีหายาก  เช่น  
ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้ไม้จากธรรมชาติ  หากคิดให้ลดการใช้ไม้ลงโดยใช้วัสดุท่ีมีคุณสมบัติคล้ายไม้สร้างเสริม
ประกอบ  ก็เป็นการลดการใช้ไม้  หรือลดการตัดต้นไม้ลงได้  เป็นต้น 
 ๓.  รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคม  และวัฒนธรรม (Maintain  
Diversity)  ผู้รับผิดชอบการการพัฒนาการท่องเท่ียวต้องวางแผนขยายฐานการท่องเท่ียว  โดยการ
รักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลาย  เพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
และแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่เดิม  โดยการเพิ่มคุณค่า  และมาตรฐานการบริการ  เพื่อให้
นักท่องเท่ียวใช้เวลาท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้นนานขึ้น  หรือกลับไปเท่ียวซ้ าอีก  เช่นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นน้ าตก  อาจะเพิ่มกิจกรรมการดูนก  การปีนหน้าผา  เป็นต้น  หรือหมู่บ้านวัฒนธรรม  และแหล่ง
โบราณคดี  อาจจะเพิ่มกิจกรรมการนั่งเกวียนเทียมวัวหรือควาย  การท าเส้นทางจักรยานให้
นักท่องเท่ียวขี่ชมรอบหมู่บ้าน  การเป็นอาสาสมัครโบราณคดีขุดค้น  ขุดแต่งแหล่งโบราณคดีโดยมีนัก
โบราณคดีสอนหลักการเบ้ืองต้นให้  เป็นต้น 
 ๔.  ประสานการพัฒนาการท่องเท่ียว  ( Intergrading  Tourism  into  Planning) 
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวไม่เพียงแต่ท างานตามแผนท่ีวางไว้  แต่ต้องประสานแผนการ
พัฒนา  กับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต. หรือ
เทศบาล) แผนพัฒนาของส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาของ
กระทรวงทบวง  กรมท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี  เพื่อให้การพัฒนาการท างานในสถานท่ีท่องเท่ียวเดียวกันมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 ๕.  ต้องน าการท่องเท่ียวขยายเศรษฐกิจในท้องถิ่น  (Supporting  Local  Economy)  
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวจะต้องประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  และหน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวในท้องถิ่น  โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากร
ในท้องถิ่น  น าไปประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายการท่องเท่ียว  เพื่อให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้าไป
เท่ียวให้มากขึ้น  เป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ประชากรท่ีประกอบการในท้องถิ่น  เช่น  การหา
ผลิตภัณฑ์  และกิจกรรมใหม่ๆในแต่ละต าบล  อันเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  ก็เพื่อการขยาย
ฐาน  สร้างรายได้เสริมในท้องถิ่น 
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 ๖.  การมีส่วนร่วม  การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเท่ียวกับท้องถิ่น  ( Involving  
Local  Communities)  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวควรร่วมท างานกับท้องถิ่นแบบองค์รวม 
(Participation  Approach)  โดยเข้าร่วมท าในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด  เช่น  เป็นหน่วยงานร่วม
ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์  เป็นหน่วยงานร่วมวิเคราะห์  หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน   เป็น
หน่วยงานร่วมส่งเสริมการขายการท่องเท่ียวด้วยกัน  ร่วมประเมินผลการท่องเท่ียวเป็นต้น  
นอกจากนั้นยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น  เพื่อยกระดับคุณภาพของการ
จัดการท่องเท่ียวในท้องถิ่นด้วย 
 ๗.  หมั่นประชุม  และปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน  (Consulting  
Stakeholders  and  the  Public)  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวต้องประสานกับพหุภาคี  
ได้แก่  ชุมชนหรือประชาคมในพื้นท่ี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มผู้ประกอบการท่องเท่ียว  
สถาบันการศึกษา  สถาบันการศาสนา  หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี  เพื่อร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ  ท้ังการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเท่ียว  การประเมินผลกระทบการท่องเท่ียว  การ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและด้านการตลาด  โดยจัดการประชุมกันอย่าง
สม่ าเสมอ  เพื่อร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  เป็นการลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ท่ีต่างกัน  เช่นการ
ก าหนดราคาค่าบริการรถโดยสาร  หรือรถรับจ้างในท้องถิ่น  ควรเป็นราคามาตรฐานเดียวกัน  หรือ
การใช้ท่ีสาธารณะประโยชน์  การใช้น้ าดิบเพื่อบริโภคจากแหล่งเดียวกัน  การจัดการขยะ  การบ าบัด
น้ าเสีย 
 ๘.  การพัฒนาบุคลากร  (Training  Staff)  การให้ความรู้  การฝึกอบรม  การส่ง
พนักงานดูงานอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้พนักงานมีความรู้  มีแนวคิด  และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวท่ียั่งยืน  นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร  เป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการ
การท่องเท่ียว  เช่น  การฝึกอบรมพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารให้รู้วิธีการเสิร์ฟอาหารท่ีเป็น
มาตรฐานสากล  การฝึกแม่บ้านให้การต้อนรับแบบโฮมสเตย์ 
 ๙.  การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเท่ียวให้พร้อม  (Marketing  
Tourism  Responsibly)  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวจะต้องร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียม
ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียว  ข่าวสารบริการการขาย  ให้พร้อมมีเพียงพอต่อการเผยแพร่  ซึ่งอาจ
จัดท าในรูปส่ือทัศนูปกรณ์แบบต่างๆ  เช่น  คู่มือการท่องเท่ียว  คู่มือการตลาด  การท่องเท่ียวท่ีเป็น
เอกสารแผ่นพับ  หนังสือคู่มือ  วีดีโอ  แผ่นซีดีรอม  เป็นต้น 
 ๑๐.  ประเมินผล  ตรวจสอบ  และวิจัย  (Undertaking  Research)  ความจ าเป็นต่อ
การช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มคุณค่า  รวมถึงคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวการลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียว
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวและผู้ประกอบการจะต้องมีการประเมินผล  การตรวจสอบ
ผลกระทบ  และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ าเสมอ  โดยการสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรง  การสอบ
ความเห็นจากใบประเมินผล  หรือการวิจัยตลาดการท่องเท่ียว  เพื่อทราบผลของการบริการน ามา
ปรับปรุงและแก้ไขการจัดการ  การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อความประทับใจและความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวได้ 



๕๕ 

  

       หลักการการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน มีหลักการดังนี้๗๑  ๑)  การอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรอย่างพอดี  ท้ังในส่วนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมเป็นส่ิงส าคัญและเน้น
การท าธุรกิจในระยะยาว   ๒) การลดการบริโภคท่ีเกินความจ าเป็นและการลดของเสีย จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงส่ิงแวดล้อมท่ีถูกท าลายในระยะยาว และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการ
ท่องเท่ียวด้วย ๓) การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ  สังคม และ
วัฒนธรรม จะช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต๔) การประสานการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว เข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติ การพัฒนาท้องถิ่น และการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม จะช่วยขยายศักยภาพการท่องเท่ียว  ๕) การท่องเท่ียว ท่ี รองรับกิจกรรมในท้องถิ่น โดย
ค านึงถึงราคาและพัฒนาคุณค่าของส่ิงแวดล้อมไว้ ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกัน
ส่ิงแวดล้อมไม่ให้ถูกท าลายอีกด้วย  ๖) เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในด้านการจัดการ
ผลตอบแทนของประชาชน และส่ิงแวดล้อมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการจัดการการ
ท่องเท่ียว  ๗) การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชนท้องถิ่น องค์กรและสถาบัน
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อขัดแย้งและร่วมแก้ปัญหา ๘) เป็นการฝึกอบรมบุคลากร  โดยสอดแทรกแนวคิด
และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืนแก่บุคลากรท้องถิ่นทุก ๆ ระดับ เพื่อยกระดับการบริการการ
ท่องเท่ียว  ๙) ข้อมูลข่าวสารท่ีส่ือให้กับนักท่องเท่ียว โดยมุ่งสร้างความเข้าใจในการเคารพต่อ
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว  อีกท้ังเป็นการช่วยยกระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวอีกทางหนึ่ง  และ  ๑๐) การวิจัยและติดตามผล เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน  รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  เพื่อน าไปสู่แนวทางการแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
ตารางที่ ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการจัดการการท่องเท่ียว 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ 

  
 

หลักการพัฒนาการท่องเท่ียว ดังนี้ ๑.  อนุรักษ์ 
๒.  ลดการบริโภค ๓.  รักษา ๔.  ประสานการ
พัฒนาการท่องเท่ียว  ๕.  ต้องน าการท่องเท่ียว
ขยายเศรษฐกิจในท้องถิ่น  ๖. การมีส่วนร่วม  
๗.  หมั่นประชุม  ๘.  การพัฒนาบุคลากร  ๙.  
การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการ
ท่องเท่ียวให้พร้อม  ๑๐.  ประเมินผล   

อุษาวดี  พลพิพัฒน์ ๑)  การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร ๒) การลด
การบริโภคท่ีเกินความจ าเป็น ๓) การรักษาและ
ส่งเสริม๔) การประสานการพัฒนาการท่องเท่ียว 
เข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาแห่งชาติ  

                                                             

 ๗๑ อุษาวดี  พลพิพัฒน์,  การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนใน
ประเทศไทย, จุลสารการท่องเท่ียว  ๒๑,๔ (ตุลาคม-ธันวาคม), หน้า ๓๘-๔๘. 



๕๖ 

  

ตารางที่ ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการจัดการการท่องเท่ียว  (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

  
 

๕) การท่องเท่ียวที่รองรับกิจกรรมในท้องถิ่น ๖) 
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  ๗) การ
ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ 
ประชาชน ท้องถิ่ น  ๘ )  เ ป็นการ ฝึกอบรม
บุ คลาก ร   ๙ )  ข้ อมู ลข่ า ว สาร ท่ี ส่ื อ ให้ กั บ
นักท่องเท่ียว โดยมุ่งสร้างความเข้าใจในการ
เคารพต่อธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียว  และ  ๑๐) การวิจัยและติดตาม
ผล  เพื่ อ ต ร วจสอบประ สิทธิ ภ าพ ในกา ร
ด าเนินงาน  

 
  ๒.๒.๔ องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีมีองค์ประกอบเป็นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ัง ทางตรงและทางอ้อมจ านวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 
อุตสาหกรรมท่ีพักแรม อุตสาหกรรมนันทนาการ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการข้างเคียง     
ต่าง ๆ ซึ่งได้มีผู้ก าหนดแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไว้ดังนี้ 

องค์ประกอบของการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทดังนี้๗๒ 
๑. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพื้น ฐานท่ี

เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น  การขนส่งทาง
อากาศ ทางบก และทางน้ า ซึ่งจะเอื้ออ านวยให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง 
(Destination) หรือแหล่งท่องเท่ียว (Attraction) 

๒. การมีท่ีพักแรมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว (Accommodation) ท่ีต้องการค้างคืน ได้แก่
ท่ีพักประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ท่ีพักแรม ประเภทต่าง ๆ จะมีส่ิง
อ านวยความสะดวกในระดับต่าง ๆ กันซึ่งจะท าให้มีราคาและบริการในระดับต่างกัน ได้แก่ ภัตตาคาร 
สระว่ายน้ า บาร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า ศูนย์กลางธุรกิจ และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ 

๓. แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) นับเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญสูงสุดของการ
เดินทาง เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่ง
ธรรมชาติท่ีมีความ โดดเด่น เช่น ดอยอินทนนท์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขา
หิมาลัย หรือแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้งซึ่งแสดงถึงความ
รุ่งเรืองของอาณาจักรขอม ตลอดจนการท่องเท่ียวชนบทเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน  เรียนรู้ถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรมบ้านเชียง เป็นต้น 

                                                             
๗๒พยอม ธรรมบุตร,เอกสารประกอบการเรียนการสอนการเก่ียวกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยว , 

(กรุงเทพมหานคร : สถานบันพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๙), หน้า ๑-๓. 



๕๗ 

  

๔. กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities 
และ Recreational Activities) นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในยุคปัจจุบันเพราะการท่องเท่ียวมิได้
หมายเพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นการ
ท่ีนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเดินป่าศึกษาระบบนิเวศเขตเส้นศูนย์สูตรในป่า
ดิบช้ืน การล่องแก่งในแม่น้ า ท้องถิ่น การปีนหน้าผา การด าน้ า ในรูปแบบ Scuba Diving หรือ 
Snorkeling การพายเรือแคนูในบริเวณป่าชายเลน  การตกปลาหมึกในทะเลลึกตลอดจนการร่วม
กิจกรรมกับชุมชนเจ้าบ้าน  เช่นการด านา  การเกี่ยวข้าว การร่วมพิธีบายศรี สู่ขวัญ  เป็นต้น                
ซึ่งกิจกรรมท้ังหมดจะเป็นประสบการณ์ (Experience) ท่ีอยู่ในความทรงจ าของนักท่องเท่ียวและ
กิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิดการกระจายรายได้ 

๕. บริการเบ็ดเตล็ดท้ัง หมดท่ีมีให้นักท่องเท่ียว  (Ancillary) อาทิเช่น บริการด้าน
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการน้ า มัน ร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก ห้องสุขา ฯลฯ
องค์ประกอบท้ัง ๕ ประการควรปรากฏอยู่บนระบบฐานข้อมูลการจัดการการท่องเท่ียวของแหล่ง
ท่องเท่ียวทุกแหล่งท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination Management System: DMS) 

 
ตารางที่ ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญองค์ประกอบของการท่องเท่ียว 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พยอม ธรรมบุตร 
 

องค์ประกอบของการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น      
๕ ประเภทดังนี้ ๑. การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ๒. 
การมีท่ีพักแรมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว        ๓. 
แหล่งท่องเท่ียว  ๔ . กิจกรรมการท่องเท่ียว 
(Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist 
Activities แ ล ะ  Recreational Activities)      
๕. บริการเบ็ดเตล็ดท้ัง หมดท่ีมีให้นักท่องเท่ียว 
(Ancillary)  

 
  ๒.๒.๕ การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยว 
  อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทท้ังธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง  
และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องทางอ้อม  หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซื้อบริการของนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศ  ถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกท่ีมองไม่เห็นด้วยสายตา  เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินตรา
ต่างประเทศ  การผลิตสินค้า  คือ  บริการต่าง ๆ  ท่ีนักท่องเท่ียวซื้อก็จะมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชน์
จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิดงานและอาชีพอีกหลายแขนง  เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจ  
นอกจากนี้ทางด้านสังคมการท่องเท่ียวเป็นการพักผ่อนคลายความตึงเครียด  พร้อม  ๆ กับ การได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีผิดแผกแตกต่างออกไปอีกครั้ง  การท่องเท่ียวมีบทบาทช่วยกระตุ้น
ให้มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง  ท่ีผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมา
ประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านขายเป็นของท่ีระลึกส าหรับนักท่องเท่ียว  และยังเป็นการน าเอา



๕๘ 

  

ทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง  การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเท่ียว
สรุปได้ดังนี้๗๓ 
  ๑. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้  โดยน าเงินตราต่างประทศให้แก่ประเทศชาติ
เช่นเดียวกับการส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ 
  ๒. การท่องเท่ียวแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลช าระเงินของประเทศ  กล่าวคือ  
ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา  และประสบปัญหาสภาวะการขาดดุลการค้าและดุลช าระเงิน  
เนื่องจากประเทศก าลังพัฒนาต้องพึ่งพิงประเทศท่ีพัฒนาแล้วในการน าเข้าสินค้าท่ีตนเองไม่สามารถ
ผลิตได้  เช่น  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และเทคโนโลยีต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศและสินค้าเหล่านี้มีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับมูลค่าส่งออกสินค้าทางการเกษตร  นอกจากนี้
ประเทศก าลังพัฒนายังต้องพึ่งสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกู้ยืมเงินมาใช้ในการพัฒนาประเทศ  
ดังนั้นรายได้จากการท่องเท่ียวมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปีจึงช่วยลดดุลการค้าได้อย่างมาก 
  ๓. การท่องเท่ียวช่วยเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล  คือ นักท่องเท่ียวต้อง
จ่ายภาษีต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม  และจะต้องจ่ายภาษีเมื่อซื้อสินค้าและ
บริการและภาษีทางอ้อมท่ีจะจ่ายอีก  เช่น  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ค่าภาษีศุลกากร  
ค่าธรรมเนียมการประทับตราหนังสือเดินทาง  และธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียว  เช่น  ภาษี
กรมสรรพากร  ภาษีหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บค่ารถบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าธรรมเนียมโรงแรม  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายอาหาร สุรา และเครื่องด่ืม  เป็นต้น 
  ๔. การท่องเท่ียวเป็นการกระจายรายได้ออกไปตามส่วนภูมิภาคของประเทศเนื่องจาก
การท่องเท่ียวประกอบด้วยธุรกิจขนาดเล็กจ านวนมาก  ดังนั้น  รายรับจากการท่องเท่ียวจึงกระจาย
ออกไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว 
  ๕. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการจ้างงาน  สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนท้ังแรงงานท่ัวไปและ
แรงงานท่ีมีความช านาญ 
  ๖. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราอย่างกว้างขวางและกระตุ้นการผลิต
และการลงทุนในอัตราสูง  ด้วยค่าทวีทางเศรษฐกิจ  เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจอย่ างยิ่ง  เพราะ
นอกจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวจะมีผลโดยตรงต่อผู้จัดการท่ีพักและธุรกิจต่าง ๆ รวมท้ังสร้างงาน
อาชีพอีกมากมาย  ผลทางอ้อมจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวยังท ารายได้ของแรงงานในธุรกิจ
ท่องเท่ียวต่าง ๆ หมุนเวียนรับจ่ายต่อไปอีกหลายรอบจนกระท่ังถึงจุดส้ินสุดของตัวเอง ยิ่งหมุนเวียน
ได้มากรอบเพียงใดก็ยิ่งท าให้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น  อย่างไรก็ตามในสถานการณ์จริงไม่ใช่ว่า
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวจะถูกน ามาหมุนเวียนไปท้ังหมด  เพราะบางส่วนอาจถูกเก็บออมไว้  
บางส่วนอาจจะถูกน าเอาไปใช้จ่ายนอกระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น  ดังนั้น  ถ้าหากรายได้ท่ีได้รับ
น ามาใช้จ่ายในท้องถิ่นแล้ว  ค่าทวีก็จะยิ่งสูงมากขึ้น  แต่ถ้าต้องส่ังซื้อสินค้าเข้าจากภายนอกท้องถิ่น
หรือภายนอกแหล่งท่องเท่ียวมาบริโภค  ค่าทวีก็จะต่ าหรือน้อยมาก  เมื่อนักท่องเท่ียวน าเงินเข้าไปใน
ระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นแหล่งท่องเท่ียวนั้น 

                                                             

 ๗๓เสรี วังส์ไพจิตร,  จุดหักเหของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวชนวนให้เกิดขบวนการนิเวศวทิยาทาง
การเมือง,  (กรุงเทพมหานคร : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๔), หน้า ๔๙-๕๐. 



๕๙ 

  

  ๗. การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่มีขีดจ ากัด  ไม่มีปัญหาเรื่องการผลิตและไม่มี
ก าหนดโควตาการจ าหน่าย  กล่าวคือ  การผลิตไม่ขึ้นกับสภาพดิน  ฟ้า  อากาศ หรือเครื่องมือโดย
เฉพาะเจาะจงเหมือนเช่นการผลิตในสาขาอื่น ๆ การท่องเท่ียวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา  แล้วแต่
ความเหมาะสมของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคของแต่ละประเทศ  และขึ้นอยู่กับความสามารถของ
รัฐบาลแต่ละประเทศท่ีจะใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของตน 
  ๘. การท่องเท่ียวช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีซึ่งเป็นส่ิง
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว  สังคมไทยเป็นสังคมของชาติเก่าแก่สืบเนื่องมาเป็นพันปี  จึงมี
วัฒนธรรมระเบียบประเพณี  นาฏศิลป์  การละเล่น  ฯลฯ  ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเป็น
มรดกตกทอดท่ีควรค่าแก่การน าออกเผยแพร่ระหว่างคนไทยด้วยกันเอง  และแสดงแก่ชาวโลก  เมื่อมี
การท่องเท่ียวเป็นส่ือน าในการเผยแพร่และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมดังกล่าว  เจ้าของท้องถิ่นท่ีจะ
ตระหนักถึงความส าคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในแง่ของการเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวและ
ช่วยกันฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้ 
  ๙. การท่องเท่ียวจะมีบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เมื่อเกิด
การเดินทางท่องเท่ียวจากภูมิภาคหนึ่งไปยังภูมิภาคหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศก็
ย่อมหลีกเล่ียงไม่พ้นท่ีจะได้ช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ในท้องท่ีนั้น ๆ เช่น โรงแรม  ภัตตาคาร  
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งก็จะต้องมีผู้ลงทุนในหลาย ๆ ลักษณะเป็นการสร้างความเจริญให้แก่
ท้องถิ่นนั้น ๆ 
  ๑๐. การท่องเท่ียวเป็นมาตรการท่ีช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่พื้นท่ี
ท่ีได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพราะนักท่องเท่ียวจะเลือกเดินทางไปท่ีใดจะต้องมีความมั่นใจ
ว่าจะมีความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สิน  ฉะนั้นแหล่งใดท่ีนักท่องเท่ียวเข้าไปได้แหล่งนั้นจะต้องมี
ความปลอดภัยเพียงพอ 
  ๑๑. การท่องเท่ียวมีส่วนช่วยเสริมสร้างสันติภาพสัมพันธไมตรี  และความเข้าใจอันดี
ด้วยเป็นหนทางท่ีมนุษย์ต่างสังคมได้พบปะกัน  ท าความรู้จักและเข้าใจกัน  เมื่อประชากรในประเทศ
เดียวกันมีความเข้าใจกันโดยการเดินทางไปมาหาสู่กัน  ผลคือความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ  
ในท านองเดียวกัน  การท่องเท่ียวระหว่างประเทศก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีท่ีจะน าไปสู่
ความเป็นเพื่อนร่วมโลกท่ีจะช่วยกันรักษาสัมพันธไมตรีให้มั่นคง  เป็นการช่วยจรรโลกสันติภาพแก่โลก 
 
ตารางที่ ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเท่ียว 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เสรี วังส์ไพจิตร 
 

การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเท่ียวสรุปได้ดังนี้
๑. การท่องเท่ียวก่อให้ เกิดรายได้ ๒. การ
ท่องเท่ียวแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าและดุล
ช าระเงินของประเทศ  ๓. การท่องเท่ียวช่วย
เพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล        
๔. การท่องเท่ียวเป็นการกระจายรายได้ออกไป
ตามส่วนภูมิภาคของประเทศเนื่องจากการ  



๖๐ 

  

ตารางที่ ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเท่ียว (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 ท่องเท่ียวประกอบด้วยธุรกิจขนาดเล็กจ านวน
มาก  ๕. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการจ้างงาน  
สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนท้ังแรงงานท่ัวไปและ
แรงงานท่ีมีความช านาญ ๖ .  ก าร ท่อ ง เ ท่ี ย ว
ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราอย่างกว้างขวาง
และกระตุ้นการผลิตและการลงทุนในอัตราสูง  
ด้วยค่าทวีทางเศรษฐกิจ  ๗. การท่องเท่ียวเป็น
อุตสาหกรรมท่ีไม่มีขีดจ ากัด  ๘. การท่องเท่ียว
ช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีซึ่ ง เป็น ส่ิง ดึง ดูดความสนใจของ
นักท่องเท่ียว  ๙. การท่องเท่ียวจะมีบทบาทใน
การสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ  
๑๐. การท่องเท่ียวเป็นมาตรการท่ีช่วยส่งเสริม
ความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่พื้นท่ีท่ี
ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว ๑๑. การ
ท่อง เ ท่ียวมี ส่ วน ช่วย เสริ มสร้ า ง สัน ติภาพ
สัมพันธไมตรี   

 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในการวิจัยครั้งนี้  ศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับ                 
ความเป็นมาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ความหมายการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หลักการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม  องค์ประกอบของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๒.๓.๑ ความเป็นมาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ชาติไทยเป็นชาติท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณ์ ศักด์ิศรีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและความเจริญรุงเรืองของชาติไทย  รวมทั้งเป็นเครื่องมือท่ีชวยในการพัฒนาจิตใจ 
เศรษฐกิจ และสังคมของไทยมาอย่างยาวนาน จนสามารถรักษาความเป็นไทยไว สืบมา พระมหา
กษัตริยทุกพระองคลวนใสพระทัยในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ จนพัฒนา ต่อเนื่อง
มาจนถึงปจจุบัน๗๔ 
  การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  มรดก
ส่ิงแวดล้อมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  ในปัจจุบันก าลังเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวอย่างยิ่ง 

                                                             

 ๗๔กระทรวง วัฒนธรรม ,  ชา ติที่ มี มรดกทางวัฒนธรรมอันแสดง ถึง เอกลักษณ์ศัก ด์ิศรี , 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๕), หน้า ๒๓. 



๖๑ 

  

ส าหรับประเทศไทยนั้น  วัฒนธรรมท่ีจะมาใช้ประโยชน์ในการท่องเท่ียว  ได้แก่  แหล่งท่องเท่ียวตาม
โบราณสถาน  สถานท่ีมีโบราณวัตถุ  แหล่งประวัติศาสตร์  ศาสนสถาน  งานศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  
นาฏศิลป์วัฒนธรรม  การละเล่นพื้นบ้าน  เทศการงานประเพณี  งานหัตถกรรม  และสินค้าในท้องถิ่น
ต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย  การพัฒนาและการจัดการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  จะต้องท าให้คนเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมด้ังเดิม  และคนภายนอกไม่ควรเข้า
ไปปรับเปล่ียนอะไร  ควรเข้าไปอย่างผู้มาเยือน  รักษาสัดส่วนระหว่างจ านวนนักท่องเท่ี ยวกับการ
รักษาความเป็นตัวของตัวเองของคนในท้องถิ่น  และจะต้องให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการ  ท้ังในแง่ของการจัดรูปแบบการท่องเท่ียว  และเรื่องรายได้ท่ีคนในท้องถิ่นจะได้รับ  เพื่อน า
กลับไปบ ารุงรักษาต้นทุนทางวัฒนธรรมนั้นให้คงอยู่ต่อไป๗๕ 
  การเดินทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อบุคคลใน
ชุมชนนั้น ๆ โดยให้เกิดขึ้นน้อยท่ีสุดหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย  หากเป็นไปได้ทางด้านเจ้าบ้านหรือชุมชน
ท้องถิ่นนั้นสมควรจะรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านด้ังเดิมไว้  ไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือดัดแปลง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว   แต่ถ้าหากมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
เปล่ียนแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย  และเพื่อไม่ให้เกิดความยืดเยื้อก็สามารถท าได้  แต่ต้องไม่ให้เสีย
รูปแบบด้ังเดิมหรือความหมายท่ีเป็นหัวใจส าคัญของวัฒนธรรมนั้น ๆ ซึ่งหากไม่รักษาไว้จะก่อให้เกิด
การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรม 

   วัฒนธรรมมีลักษณะท่ีไม่หยุดนิ่งต้องมีการปรับปรนและพัฒนาตลอด หากวัฒนธรรมใด
หยุดยิ่งไม่พัฒนาวัฒนธรรมก็จะตาย  ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมของชาติใดชาติหนึ่งหรือเผ่าใดเผ่าหนึ่ง
ก็ไม่ถือว่ามีความบริสุทธิ์  โดยไม่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นเลยแต่จะมีวิธีการสืบทอด รักษา 
และปรับปรนวัฒนธรรมอย่างไรไม ให้กระทบต่ออัตลักษณ์ของตนเอง  ดังนั้นความส าคัญของ
วัฒนธรรมจึงไมไดอยู่ท่ีว่ามีอายุยืนยาวหรือบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ แต่ความส าคัญของวัฒนธรรมมี
นัยส าคัญอยู่ท่ีว่าเมื่อผู้คนในสังคมน ามาปฏิบัติสืบทอดและส่งผลให้ผู้คนในสังคมนั้นมีวิถีชีวิตร่วมกัน
อย่างสงบสุขบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันตามทฤษฎีนิเวศ วัฒนธรรม 
 
ตารางที่ ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นมาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กระทรวงวัฒนธรรม ชาติไทยเป็นชาติท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมอัน

แสดงถึงเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันและความเจริญรุ่ง เรืองของชาติไทย  
รวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการพัฒนาจิตใจ 
เศรษฐกิจ และสังคมของไทยมาอย่างยาวนาน 
จนสามารถรั กษาความ เป็นไทยไว สืบมา        
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ล้วนใสพระทัยใน 

                                                             

  ๗๕ กุลธิกา  สามะพุทธิ,  การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : ทางเลือกใหม่ของการเดินทาง, 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๐), หน้า ๓๖- ๓๘. 



๖๒ 

  

ตารางที่ ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นมาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ    
จนพัฒนา ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

กุลธิกา  สามะพุทธิ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นวิธีการหนึ่งใน
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  มรดกส่ิงแวดล้อม
และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  ในปัจจุบันก าลัง
เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวอย่างยิ่ง ส าหรับ
ประเทศไทยนั้น  วัฒนธรรมท่ีจะมาใช้ประโยชน์
ในการท่องเท่ียว   

 
 ๒.๓.๒ ความหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่ง
แหล่งท่องเท่ียวต่างน าเสนอทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความดึงดูดใจและสร้างความสนใจ
ให้แก่นักท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้แต่ละประเทศนั้นได้น าเอาวัฒนธรรม
มาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชม เช่น การเยี่ยมชมมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม หรือการเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้นๆ ซึ่งใน
แต่ละประเทศก็มีการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อต้องการมอบ
ประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่ให้กับนักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวที่เท่ียวชมวัฒนธรรมได้
กลายเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เห็นได้จากผลส ารวจของนิตยสาร travel 
and leisure (๑๙๙๒) ท่ีใช้ผลส ารวจของ Lou Harris เปรียบเทียบทัศนคติของนักท่องเท่ียวในปี 
๑๙๘๒ และปี ๑๙๙๒ ด้วยค าถามท่ี ว่าอะไรเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดเมื่อคุณวางแผนในการเดินทาง
ท่องเท่ียว จะเห็นว่าในช่วงปี ๑๙๘๒ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์หรือของมีค่าทางโบราณคดีมี
ความส าคัญเพียง ๒๗% เมื่อเทียบกับในปี ๑๙๙๒ ท่ีให้ความส าคัญถึง ๕๐% ในปี ๑๙๘๒ นักท่องเท่ียว
ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม ๔๘% เมื่อเทียบกับในปี ๑๙๙๒ นั้นให้ความส าคัญถึง ๘๘% บทสรุปหนึ่ง
ของผลเปรียบเทียบท่ีได้ในลักษณะนี้มาจากความเกี่ยวกันกับเรื่องสภาพเศรษฐกิจในปี ๑๙๙๒ ท่ีผู้คน
มีการเปล่ียนรูปแบบวิถีชีวิตของตนเอง มีการสรรหาความสุขให้กับตัวเองมากขึ้น ซึ่งส่ิงนี้เป็นตัว
สะท้อนในข้อมูลให้เห็นว่าวัฒนธรรมมีความส าคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อการเดินทางท่องเท่ียวจน
กลายเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเฉพาะท่ีเรียกว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไปชมส่ิงท่ีแสดงความ
เป็นวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นการศึกษา
เรียนรู้และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างและแปลกใหม่ไปจากวัฒนธรรมเดิมของตน และยัง
รวมถึงสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามทรงคุณค่าท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ



๖๓ 

  

มนุษย์ท้ังในสภาพเศรษฐกิจ สังคม และธรรมเนียมประเพณีต่างๆ๗๖ องค์ประกอบของการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมไว้ดังนี้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์โดยลักษณะอาจเป็นเมืองท่ีมีก าแพงเมืองเป็นขอบเขตท่ีชัดเจน หรือเป็นชุมชนท่ีไม่
เด่นชัด เป็นสถานท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ส าคัญ๗๗  นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานท่ีหรืออาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมี
อายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ส าคัญขึ้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังรวมถึงสถานท่ีท่ีเคยมีคนใน
อดีตเข้าไปใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆ ในการด ารงชีวิตหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้ังท่ีเป็น
การถาวรหรือเป็นบางครั้งบางคราวอาจจะมีส่ิงก่อสร้างหรือไม่มีส่ิงก่อสร้างก็ได้ เช่น เหมืองแร่โบราณ 
แหล่งถลุงโลหะนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด 
รูปปั้นและแกะสลักตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของคนในสังคม เช่น วิถีชีวิต ศาสนาประเพณี พิธีกรรม
ต่างๆ ดนตรี ภาษาและวรรณกรรม๗๘  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
หลายด้าน คือ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม ศาสนา ดนตรีและการแสดง ภาษา วิถีชีวิต 
ประเพณี และลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆท่ีน ามาใช้เฉพาะถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะต้องการหา
ความรู้หรือต้องการท่ีจะได้รับประสบการณ์ในด้านวัฒนธรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ซึ่งใน
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นได้มีการสอดแทรกความรู้หรือประสบการณ์ในด้านวัฒนธรรม
จากแหล่งท่องเท่ียวนอกจากนั้นแล้วยังได้รับความเพลิดเพลินเข้ามาอีกด้วยเช่น การได้รับ
ประสบการณ์ในด้านดนตรี การแสดงหรือการละเล่นท่ีเป็นวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ซึ่งในการ
เดินทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะได้ทราบถึงวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น
ท่ีมีความแตกต่างกันได้ไปมาหาสู่หรือคบค้าสมาคมและได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีท าให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีของแต่ละสังคม เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้คนต่างท้องถิ่นกัน เป็นการลดช่องว่างระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบท นอกจากนี้ในระดับ
การท่องเท่ียวระหว่างประเทศก็จะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้คนต่างชาติ ต่าง
ภาษา หรือต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดความสนใจในความสวยงามและคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตท าให้ท้ังนักท่องเท่ียวและเจ้า
บ้านหันมาสนใจท่ีจะบ ารุงรักษาประเพณีวัฒนธรรมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น๗๙  

                                                             
๗๖ไกรฤกษ์  ปิ่ นแก้ ว , การพัฒนานโยบายการท่องเที่ ยว เชิงวัฒนธรรมส าหรับ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีและนนทบุรี ,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๗),     
หน้า ๓๔.  

๗๗บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : เพรส แอนดดีไซน, 
๒๕๕๘), หน้า ๔๔. 

๗๘ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว, (พิษณุโลก : บริษัทกู๊ดส์อินเตอร์ เทรด จ ากัด, 
๒๕๕๕), หน้า ๑๕. 

๗๙ ชัชวาลย์ ธรรมสอน, การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินลุ่มแม่น้ าปิง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๘), หน้า ๑๙.  

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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นอกจากนี้ McKercher และ du Cros๘๐ ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าองค์ประกอบ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับปัจจัย ๔ ด้านคือ การท่องเท่ียว การใช้สถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
มรดกวัฒนธรรม การใช้ประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียว 

๑. การท่องเท่ียว คือ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเท่ียว 
โดยสมาชิกจากชุมชนต้องมีการจัดการกับมรดกวัฒนธรรมภายในท้องถิ่นของตนเองเพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้เกิดความสนใจอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของกิจกรรมการท่องเท่ียวเข้ามาด้วยเพื่อ
เป็นการดึงดูดแก่นักท่องเท่ียวท่ีชอบเดินทางหาความสุขเป็นหลักด้วยเวลาและงบประมาณท่ีจ ากัด
ท้ังนี้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษตรงท่ีนักท่องเท่ียวจะเน้นท่ีการศึกษาหาความรู้ใน
พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานท่ีดังกล่าวจะมีการ
บอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคมโดยสามารถสะท้อนให้ เห็นถึงสภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งนอกเหนือจากสถานท่ีแล้ว เทศกาลและงานฉลองรวมไปถึงสินค้าพื้นเมือง
ในพื้นท่ีต่างๆ เช่น ประเพณีวันสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเพณีลากพระและ
ประเพณีปล่อยเต่าของจังหวัดพังงา ประเพณีบุญบั้งไฟล านางรองและประเพณีบุญหัวมันใหญ่ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียวที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน  

๒. การใช้สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม ค าว่ามรดกให้เป็นแนวคิดท่ีกว้างซึ่ง
รวมไปยังสถานท่ีต่างๆ อันล้ าค่าท่ีจับต้องได้เช่นส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พื้นท่ีท่ีราย
ล้อมด้วยส่ิงต่างๆ โบราณสถาน สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีมรดกอันล้ าค่าท่ีจับต้องไม่ได้ 
เช่นการสะสมส่ิงต่างๆ วิถีการด าเนินชีวิตสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่ิงเหล่านี้ถูกอนุรักษ์ไว้เพื่อแสดงให้
เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของชุมชนมากกว่าน ามาดึงดูดนักท่องเ ท่ียวแต่ในความเป็นจริงนั้น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมก็สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเท่ียวได้ไม่น้อยซึ่งจะมุ่งเน้น
ไปในด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือวิถีชีวิตของคนในชุมชนจะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์และการ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนั้นเป็นเรื่องส าคัญ เพราะนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใน
ของประเทศแล้วยังมีคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์สุนทรียศาสตร์ชาติพันธุ์วิทยา และมานุษยวิทยา อีกท้ังยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน และประเทศผ่านทางการท่องเท่ียว อย่างไรก็ดีเป็นท่ีน่ากังวลว่าผลจากการท่องเท่ียวท่ีเพิ่ม
สูงขึ้นจะน าไปสู่ความเส่ือมโทรมของสถานท่ีท่องเท่ียว และการสูญเสียมูลค่าทางวัฒนธรรม จึงอาจจะ
กล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวเปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าไม่มีการวางแผนอย่างเหมาะสม การจัดการเพื่อ
รักษาสมดุลของการพัฒนาการท่องเท่ียวและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญเพื่อ
น าไปสู่การวางแผนและการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน   

๓. การใช้ประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวในการท่องเท่ียว อธิบายไว้ว่า 
ผลิตภัณฑ์คือส่ิงท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพื่อเรียกร้องความสนใจ ความเป็นเจ้าของเพื่อการอุปโภคหรือ

                                                             
๘๐cKercher, B. and du Cross, H., Cultural Tourism: The Partnership between Tourism 

and Cultural Heritage Management, (New York: Haworth Hospitality Press, 2002), p.125. 
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บริโภคท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ ความจ าเป็นและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์
หมายรวมถึง ส่ิงท่ีมีรูปร่างจับต้องได้ บริการ บุคคล สถานท่ี องค์กร ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวคือ 
สินค้าหรือบริการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองคว ามพอใจของผู้บริโภคหรือ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวนั้นๆ โดยลักษณะของ
สินค้าหรือบริการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวนั้นมีท้ังท่ีสามารถจับต้องได้และมีตัวตนหรือท่ีไม่สามารถจับ
ต้องได้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว หมายถึงสินค้าและบริการท่ีน าเสนอแก่
ตลาด เพื่อการเดินทางและท่องเท่ียวที่สามารถตอบสนองความต้องการและท าให้เกิดความพึงพอใจ๘๑ 

ท้ังนี้ สินค้าและบริการท่ีสามารถท าการตลาดการท่องเท่ียวได้ หมายรวมถึงส่วนต่าง
ต่อไปนี้๘๒ 

๑. สินค้าท่ีมีรูปร่างจับต้องได้ เช่น ห้องพักโรงแรม ท่ีนั่งบนเครื่องบิน อาหารและ
เครื่องด่ืมในร้านอาหาร 

๒. บริการ เช่น บริการท าความสะอาดห้องพัก บริการต้อนรับบนเครื่องบิน บริการ
ประกอบอาหาร บริการน าเท่ียว บริการจัดประชุมและนิทรรศการ 

๓. สถานท่ี เช่น แหล่งท่องเท่ียวหรือจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวต้องการไปเท่ียว
ชม อาจเป็นประเทศ เมือง หรือสถานท่ีท่ีมีความงดงาม 

๔. บุคคลากร เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานท าความสะอาด พนักงานขับรถ  
๕. องค์การ เช่น สมาคมโรงแรมไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ การท่องเท่ียวแห่ง 

ประเทศไทย 
๖. แนวความคิด เช่น เท่ียวทั่วไทย ใช้สินค้าไทย หัตกรรมไทย 
โดยท่ัวไปนั้นนักท่องเท่ียวต้องการประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ดังนั้นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมต้องมีการพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวมีกระบวนการเปล่ียนแปลงให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวสามารถใช้ได้ถือว่าเป็นอีก
วิธีหนึ่งท่ีจะพัฒนาทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้ยั่งยืนได้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว 

จัดเป็นหัวใจส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด หากผลิตภัณฑ์ไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและไม่สามารถท าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจแล้ว การปรับใช้กลยุทธ์ ด้านราคา 
การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย หรือการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการต่างๆ ก็คงไม่อาจท าให้ลูกค้า
กลับมาใช้บริการอีก ในทางตรงกันข้ามหากลูกค้าพอใจในผลิตภัณฑ์ก็จะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ซ ้า และ
อาจมีการซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมอีกจนอาจกลายเป็นลูกค้าประจ า นอกจากนั้นลูกค้าอาจแนะน า
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้คนอื่นๆ โดยการบอกต่อ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการขายและยัง
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการอีกด้วย ดังนั้นการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้
เป็นท่ีต้องการของตลาดอยู่เสมอจึงเป็นส่ิงส าคัญส าหรับธุรกิจ จึงอาจกล่าวได้ว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียวเป็นการบริโภคสินค้าและบริการประกอบกันหลายประเภท ซึ่งนักท่องเท่ียวจะ
                                                             

๘๑ราณี  อิสิชัยกุล, “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหน่วยที่ ๑-๗ ความรู้
เบื้องต้น เก่ียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน้า ๕๖-๕๗. 

๘๒ศุภลักษณ์ อัครางกูร,  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๗), หน้า 
๗-๘. 



๖๖ 

  

บริโภคควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน นักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวก็ต้องมีนักท่องเท่ียว ซึ่งการเดินทาง
ท่องเท่ียวนั้นนักท่องเท่ียวต้องมีแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการ
เรียนรู้ หาประสบการณ์ หรือค้นหาตัวเอง แรงจูงใจส าหรับการท่องเท่ียวนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องท าให้นักท่องเท่ียวแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้ต้องมีการจ าแนกประเภทของการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกเดินทางมายังจุดหมายนั้นๆ 

สรุปว่าจากองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าวจะ เห็นได้ว่า ทุก
องค์ประกอบมีความส าคัญเกี่ยวข้องกัน แต่อย่างไรก็ตาม McKercher และ du Cros แสดงความเห็น
ว่านักท่องเท่ียวเป็นองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะถ้าไม่มีนักท่องเท่ียวท่ี
ต้องการหาความรู้หรืออยากได้รับประสบการณ์ในด้านวัฒนธรรมนั้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมก็จะ
ไม่เกิดขึ้น ท้ังนี้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสามารถแบ่งนักท่องเท่ียวออกได้เป็นหลายประเภทซึ่งแต่
ละประเภทจะมีลักษณะและความต้องการท่ีแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว 

 
การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไปชมส่ิงท่ีแสดงความ
เป็นวัฒนธรรม ประวั ติศาสตร์ และวิถีการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็น
การศึกษาเรียนรู้และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีมี
ความแตกต่างและแปลกใหม่ไปจากวัฒนธรรม
เดิมของตน และยังรวมถึงสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามทรงคุณค่าท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ท้ังในสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 

บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา 
 

องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไว้
ดั งนี้ ก ารท่อง เ ท่ียว เ ชิ ง วัฒนธรรมมีความ
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์โดยลักษณะอาจเป็นเมืองท่ีมี
ก าแพงเมืองเป็นขอบเขตท่ีชัดเจน  

ศิริเพ็ญ ดาบเพชร 
 

นอกจากนี้ ยั ง ร วมถึ ง สถาน ท่ีหรื อ อาคาร
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์
ส าคัญขึ้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังรวมถึง
สถานท่ีท่ีเคยมีคนในอดีตเข้าไปใช้ประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมต่างๆ ในการด ารงชีวิตหรือ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้ังท่ีเป็นการถาวรหรือ 
เป็นบางครั้งบางคราวอาจจะมีส่ิงก่อสร้างหรือไม่
มีส่ิงก่อสร้างก็ได้ 

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7


๖๗ 

  

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ชัชวาลย์ ธรรมสอน 
 

ระดับการท่องเท่ียวระหว่างประเทศก็จะเป็น
การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ผู้คนต่างชาติ ต่างภาษา หรือต่างศาสนา ต่าง
วัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดความสนใจในความ
สวย ง ามและ คุณ ค่ าขอ ง ศิลปวัฒนธร ร ม 
ประเพณีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อ
คุณภาพชีวิตท าให้ท้ังนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้าน
หันมาสนใจท่ีจะบ ารุงรักษาประเพณีวัฒนธรรม
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

McKercher, B. and du Cross, H. องค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ 
การท่องเท่ียว การใช้สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงมรดก
วัฒนธรรม การใช้ประสบการณ์และผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียว 

ราณี  อิสิชัยกุล หมายรวมถึง ส่ิงท่ีมีรูปร่างจับต้องได้ บริการ 
บุคคล สถานท่ี องค์กร ผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวคือ สินค้าหรือบริการท่ีเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของ
ผู้บริโภคหรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้
สินค้าหรือบริการท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวนั้นๆ 
โดยลักษณะของสินค้าหรือบริการท่ีเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียวนั้นมี ท้ังท่ีสามารถจับต้องได้และมี
ตัวตนหรือท่ีไม่สามารถจับต้องได้  

ศุภลักษณ์ อัครางกูร ๑. สิน ค้า ท่ีมี รูปร่ าง จับต้องได้  ๒ .  บริการ           
๓ .  ส ถ าน ท่ี ๔ .  บุ ค คล าก ร  ๕ .  อ ง ค์ ก า ร                  
๖. แนวความคิด  

 
  ๒.๓.๓  หลักการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

หลักของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีส าคัญมีอยู่ ๙ ประการ คือ ๘๓ 
๑. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้ความส าคัญกับ 

ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักท่ีว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากร 
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีท่ีสุด เพื่อสามารถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง  

                                                             

 ๘๓บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา,  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ,  (กรุงเทพมหานคร : เพรส แอนด์ 
ดีไซน์,  ๒๕๕๘),  หน้า ๑๕-๑๖. 

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99


๖๘ 

  

๒. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีมีการจัดการอย่าง 
ยั่งยืนท้ังเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักท่ีว่าด้วยไม่ก่ อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมหรือกระทบน้อยที่สุด  

๓. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้คงไว้ซึ่งวิถีชีวิต 
ของท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักท่ีว่าต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีต้องการ  
ศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย  

๔. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้ความรู้แก่  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังนักท่องเท่ียว ผู้ดูแลแหล่งท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและประชาชน ใน
ท้องถิ่น โดยยึดหลักท่ีว่าต้องให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จาก การท่องเท่ียว 
พร้อมท้ังมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  

๕. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้ชุมชนท้องถิ่นมี 
ส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ โดยยึดหลักท่ีว่าต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ แหล่ง
ท่องเท่ียวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว อันจะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ท้องถิ่น  

๖. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีมีการตลาดของ 
การบริการท่องเท่ียวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยยึดหลักท่ีว่าต้องให้ธุรกิจ 
ท่องเท่ียวเน้นในเรื่องอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  

๗. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้นักท่องเท่ียวเกิด 
ความพึงพอใจ เพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ท่ีได้รับ ท าให้ต้องการกลับมาท่องเท่ียวซ้ าอีก โดยยึด หลัก
ท่ีว่าต้องมีกิจกรรมท่องเท่ียวตรงตามความคาดหวังของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   

๘. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีค านึงถึงขีด 
ความสามารถรองรับของพื้นท่ี และความสะอาดของพื้นท่ี โดยยึดหลักท่ีว่าต้องไม่ เกินขีด 
ความสามารถรองรับของพื้นท่ีในทุกๆด้าน และต้องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวอยู่  
เสมอ  

๙. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีค านึงถึง  ความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว โดยยึดหลักท่ีว่าต้องป้องกันรักษาความปลอดภัย แก่
นักท่องเท่ียวอย่างเข้มงวด เพื่อให้นักท่องเท่ียวอบอุ่นใจ 

ส่ิงท่ีจะถือว่าเป็นวัฒนธรรมในสังคมต่าง ๆ ไดนั้น จะต้องมีหลักการท่ีส าคัญดังต่อไปนี้๘๔ 
๑. วัฒนธรรมต้องเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Man Made) ลักษณะประการนี้ หมายถึง      

ว่าวัฒนธรรมไมชาส่ิงท่ีมีอยู่แล้วในสังคม หรือในสภาพธรรมชาติ วัฒนธรรมไมใช่ส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาได้  
วัฒนธรรมท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมาจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ แต่จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ
สังคม เพราะมนุษย์เมื่อสร้างขึ้นไว้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคม 

                                                             

 ๘๔สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข, สังคมศาสตร์เบื้องต้น,  (ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  ๒๕๔๘),  หน้า ๓๖. 



๖๙ 

  

๒. วัฒนธรรมต้องมีการยอมรับร่วมกัน (Culture is Shared) ส่ิงท่ีมนุษย์สร้าง และ
ก าหนดความหมายหรือหน้าท่ีเอาไวแล้ว จะถือว่าเป็นวัฒนธรรมไดก็ต่อเมื่อ ไดรับการยอมรับ หรือ
เห็นพ้องต้องกันของสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคม ไมใช่ยอมรับปฏิบัติกันเพียงไม่กี่คน  

๓. วัฒนธรรมต้องมีการเรียนรู (Culture is Learned) บุคคลจะรู จักวัฒนธรรม หรือ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมต่าง ๆ ไดโดยการศึกษาเรียนรู้ไมใช่เป็นความรูท่ีเกิดจากสัญชาติญาณ (Instinct) 
พฤติกรรมต่าง ๆ  ท่ีบุคคลใช้ในสังคม ไมว่าจะเป็นมารยาท กิริยาอาการต่าง ๆ ตลอดจน การพูดจา
ทักทาย  เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาจากการเรียนรูท้ังส้ินการเรียนรูเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของ บุคคลให้
สามารถด ารงอยู่ร่วมกันสังคมได้อย่างไมมีปัญหา  

๔. วัฒนธรรมต้องมีการถ่ายทอด (Culture is Transmitted) เนื่องจากวัฒนธรรม 
จะต้องด ารงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงมีวิธีการถ่ายทอดไปสูสมาชิกรุ่นหลัง ๆ หรือสมาชิก 
รุ่นใหม่ของสังคมด้วยวิธีการท่ีต่างกันท้ังทางตรงและทางออม การอบรมส่ังสอน หรือการเรียนรู จาก
ครอบครัว จากโรงเรียน จากเพื่อนเล่นหรือคนรู จักเป็นการถ่ายทอดโดยตรง การเรียนรูจากการ 
สังเกต จากประสบการณ การแพรกระจายเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมโดยทางออม วัฒนธรรมท่ีไมมี
การถ่ายทอดเราเรียกว่า “วัฒนธรรมท่ีตายแล้ว ไดแก วัฒนธรรมในสมัยประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม 
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  

๕. วัฒนธรรมต้องมีการเปล่ียนแปลง (Culture is Changed) รูปแบบของ วัฒนธรรม    
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ในสังคมต่าง ๆ ไม ใช่ ส่ิงท่ีคงท่ีเสมอไป อาจจะเปล่ียนแปลงให้สอดคลอง กับ
สภาพแวดล้อมสังคมท่ีเปล่ียนไป เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสังคมอาจถูกเปล่ียนแปลงไปตาม 
กาลเวลา และสาเหตุอื่น รูปแบบของวัฒนธรรมหนนึ่งท่ีเคยใช้ไดอย่างผลดีในขณะหนึ่ง อาจจะไม 
เหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปล่ียนไปได เช่น การควบคุมในสังคมขนาดเล็กใช้วิถีประชาและกฎ 
ศีลธรรม แต่พอสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น วิธีการควบคุมก็ต้องเปล่ียนเป็นใช้กฎหมายเข้ามาแทนท่ีวิถี 
ประชาและกฎศีลธรรม เป็นต้น  

 
ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว 

 
การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไปชมส่ิงท่ีแสดงความ
เป็นวัฒนธรรม ประวั ติศาสตร์ และวิถีการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็น
การศึกษาเรียนรู้และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีมี
ความแตกต่างและแปลกใหม่ไปจากวัฒนธรรม
เดิมของตน และยังรวมถึงสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามทรงคุณค่าท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ท้ังในสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 

 
 

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7


๗๐ 

  

ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา 
 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์
โดยลักษณะอาจเป็นเมืองท่ีมีก าแพงเมืองเป็น
ขอบเขตท่ีชัดเจน หรือเป็นชุมชนท่ีไม่เด่นชัด 
เป็นสถานท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ส าคัญ 

ศิริเพ็ญ ดาบเพชร 
 

นอกจากนี้ ยั ง ร วมถึ ง สถาน ท่ีหรื อ อาคาร
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์
ส าคัญขึ้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังรวมถึง
สถานท่ีท่ีเคยมีคนในอดีตเข้าไปใช้ประโยชน์ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตหรือ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมท้ังท่ีเป็นการถาวรหรือ
เป็นบางครั้งบางคราวอาจจะมีส่ิงก่อสร้างหรือไม่
มีส่ิงก่อสร้างก็ได้  

ชัชวาลย์ ธรรมสอน 
 

ระดับการท่องเท่ียวระหว่างประเทศก็จะเป็น
การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ผู้คนต่างชาติ ต่างภาษา หรือ ต่างศาสนา        
ต่างวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
ความสวยงามและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อ
คุณภาพชีวิตท าให้ท้ังนักท่องเท่ียวและเจ้าบ้าน
หันมาสนใจท่ีจะบ ารุงรักษาประเพณีวัฒนธรรม
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

McKercher, B. and du Cross, H. 
 

การท่องเท่ียว การใช้สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงมรดก
วัฒนธรรม การใช้ประสบการณ์และผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียว 

ราณี  อิสิชัยกุล ผลิตภัณฑ์คือส่ิงท่ีน าเสนอแก่ตลาดเพื่อเรียกร้อง
ความสนใจ ความเป็นเจ้าของเพื่อการอุปโภค
หรือบริโภคท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ 
ความจ าเป็นและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
ผลิตภัณฑ์หมายรวมถึง ส่ิงท่ีมีรูปร่างจับต้องได้ 
บริการ บุคคล สถานท่ี อง ค์กร ผลิตภัณฑ์
ทางการท่อง เท่ียว คือ สิน ค้าหรือบริการ ท่ี
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวที่สามารถตอบสนองความ
พอใจของผู้บริโภค  

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ศุภลักษณ์ อัครางกูร ๑. สิน ค้า ท่ีมี รูปร่ าง จับต้องได้  ๒ .  บริการ           
๓ .  สถาน ท่ี  ๔ .  บุ คคลากร  ๕ .  อ ง ค์ก า ร                 
๖. แนวความคิด  

 
๒.๓.๔ องค์ประกอบของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
นักท่องเท่ียวเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญหนึ่งของการท่องเท่ียว ซึ่งในการเดินทาง

ท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวจะเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกันและแสวง
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวเพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
สถานท่ีหรือให้ความหมายแก่สถานท่ีนั้นๆ แต่ละคนสามารถมีจินตนาการท่ีแตกต่างกันในสถานท่ี
เดียวกัน ดังนั้นการจ าแนกนักท่องเท่ียวแบ่งออกแต่ละประเภทท าให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการ
สถานท่ีท่องเท่ียวท าให้เกิดความน่าสนใจต่อนักท่องเท่ียวที่มีความแตกต่างกัน 

ประเภทนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมออกเป็น ๓ ประเภท๘๕ 
๑. นักท่องเท่ียวตามแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Culturally Motivated) หมายถึงผู้ท่ี

เดินทางท่องเท่ียวด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ศึกษา
วัฒนธรรมและมีพฤติกรรมท่ีจะพักอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวเป็นระยะเวลานาน 

๒. นักท่องเท่ียวตามแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรม (Culturally Inspired) หมายถึงผู้ท่ี
ถูกดึงดูดใจด้วยศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นท่ีรู้จักหรือได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ รูปภาพ
โดยนักท่องเท่ียวประเภทนี้จะใช้ระยะเวลาท่ีจะพักอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวน้อยกว่าประเภทแรก แต่มี
โอกาสท่ีจะเดินทางกลับมายังสถานท่ีท่องเท่ียวอีกครั้งในอนาคต 

๓. นักท่องเท่ียวตามแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม (Culturally Attracted) หมายถึงผู้ท่ีมี
ความสนใจในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้น โดยนักท่องเท่ียวประเภทนี้จะมีระยะเวลาในการ
ท่องเท่ียวน้อย อาจจะเป็นในลักษณะเย่ียมชมมากกว่าการพักอาศัย  

นอกจากนี้ประเภทของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้ระดับความสนใจของ
นักท่องเท่ียวที่มีต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระดับดังนี้๘๖ 

๑. นักท่องเท่ียวมีความสนใจต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างมาก หมายถึง 
นักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความต้ังใจจะเดินทางไปอย่างเฉพาะเจาะจง 
เช่น นักท่องเท่ียวมีความต้ังใจไปชมพิพิธภัณฑ์หรือเทศกาลต่างๆ ของเมืองนั้นๆ 

๒. นักท่องเท่ียวมีความสนใจต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพียงบางส่วน หมายถึง 
นักท่องเท่ียวที่เดินทางไปท่องเท่ียวและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมในเมืองนั้นๆ ซึ่งรวมถึงการไปเยี่ยมเยียน
ญาติหรือผองเพื่อน 
                                                             

 ๘๕Bywater, M., The Market for Cultural Tourism in Europe, Travel and Tourism Analyst,. 
(6), (2003): 30-46. 

๘๖ Silberg T., Cultural tourism and business opportunities for museum and heritage sites, 
Tourism Management, 5(16). (2005): 316-365. 
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๓. นักท่องเท่ียวมีความสนใจต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบเสริม หมายถึง 
นักท่องเท่ียวมีความเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นตัวเสริมอย่างหนึ่งในความสนใจอื่นๆ ซึ่งเหตุผลท่ีท าให้
นักท่องเท่ียวเลือกเดินทางมาอาจจะไม่ใช่เหตุผลของความสนใจในด้านวัฒนธรรมแต่เมื่อมีโอกาสได้
เดินทางมาแล้วก็ไม่เสียโอกาสท่ีจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้นด้วย 

๔. นักท่องเท่ียวมีความสนใจต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบบังเอิญ หมายถึง 
นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเท่ียวแต่ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้นเลยแต่
มาพบเจอโดยบังเอิญ เช่น นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นใกล้กลับโรงแรมท่ีพัก
ซึ่งนักท่องเท่ียวไม่ได้มีการวางแผนไว้แต่เดินทางมาพบเจอโดยบังเอิญ 

ท้ังนี้ ลักษณะของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดังนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย นักท่องเท่ียวมีการได้รับและเสียค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการ
หาประสบการณ์ของตนเอง โดยเช่ือว่าแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นท าให้เกิดความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายจึงท าให้นักท่องเท่ียวใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นและ
สุดท้ายนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นเลือกท่ีจะพักแรมในโรงแรมหรือโมเต็ลเป็นส่วนมาก เนื่องจาก
นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใช้เวลาอยู่กับแหล่งท่องเท่ียวเพื่อศึกษาหาความรู้มากกว่าใช้เวลาอยู่ในท่ีพัก
เป็นสาเหตุให้นักท่องเท่ียวไม่ได้ให้ความส าคัญกับท่ีพักมากนัก พวกเขาจึงเลือกพักท่ีโรงแรมหรือโมเต็ล
ท่ีไม่ได้มีความหรูหรามากมาย 

อย่างไรก็ตามนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามความสนใจ ออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้๘๗ 
๑. นักท่องเท่ียวท่ีมีเป้าหมายทางวัฒนธรรม (Purposeful Cultural Tourist) การ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายหลักในการไปยังแหล่งท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียวประเภทนี้
แสวงหาประสบการณ์เชิงลึกจากการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

๒. นักท่องเท่ียวท่ีสนใจวัฒนธรรม (Sightseeing Cultural Tourist) การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเป็นเหตุผลหลักในการเลือกไปยังแหล่งท่องเท่ียว แต่แสวงหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
แบบผิวเผิน 

๓. นักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้คาดหวังทางวัฒนธรรมแต่ได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรม 
(Serendipitous Cultural Tourist) นักท่องเท่ียวไม่ได้เดินทางด้วยเหตุผลทางการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม แต่เมื่อเสร็จส้ินจากธุระหรือภารกิจหลัก ก็จะแสวงหาประสบการณ์จากการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

๔. นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบบางครั้งคราว (Casual Cultural Tourist) การ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสร้างแรงจูงใจได้น้อยในการเลือกแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวห า
ประสบการณ์จากแหล่งท่องเท่ียวเพียงผิวเผิน 

๕. นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบบังเอิญ (Incidental Cultural Tourist) นักท่องเท่ียว
ไม่ได้เดินทางด้วยเหตุผลตามความสนใจทางวัฒนธรรม แต่มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและแสวงหาประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเพียงผิวเผิน 

                                                             

 ๘๗ Bob Mckercher, Hilary du Cros, Cultural Tourism : The Partnership Between 
Tourism and Cultural Heritage Management. (New York: The Haworth Hospitality, 2002), p.125. 
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สรุปได้ว่าจากความแตกต่างของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแต่ละกลุ่มนั้นท าให้ต้องมีการ
ใช้กลยุทธ์โดยใช้ความร่วมมือแบบพันธมิตรท่ีเกิดจากกลุ่มธุรกิจต่างๆท่ีมีความเกี่ยวข้องหรือใช้วิธีการ
จัดรูปแบบแพคเกจทัวร์ท่ีผสมผสานระหว่างการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับการท่องเท่ียวในรูปแบบ
อื่นๆ เข้าไปร่วมด้วย ซึ่งอาจจะท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจมากขึ้นส่งผลให้การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมนั้นมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว
แต่ละกลุ่มจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเพราะจะท าให้เจ้าของแหล่งท่องเท่ียวสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์การ
ท่องเท่ียวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียวได้ 

 
ตารางที่ ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญองค์ประกอบของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Bywater, M. 
  

ประเภทนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมออกเป็น     
๓ ประเภท ๑. นักท่องเท่ียวตามแรงกระตุ้นทาง
วัฒนธรรม ๒. นักท่องเท่ียวตามแรงบันดาลใจ
ทางวัฒนธรรม ๓. นักท่องเท่ียวตามแรงดึงดูด
ทางวัฒนธรรม  

Silberg T. 
 

ความสนใจของนักท่องเท่ียวที่มีต่อการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระดับดังนี้ 
๑. นักท่องเท่ียวมีความสนใจต่อการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมอย่างมาก ๒. นักท่องเท่ียวมีความ
สนใจต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพียง
บางส่วน ๓. นักท่องเท่ียวมีความสนใจต่อการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม แ บ บ เ ส ริ ม                     
๔. นักท่องเท่ียวมีความสนใจต่อการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมแบบบังเอิญ  

Bob Mckercher, Hilary du Cros.  นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามความสนใจ 
ออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ ๑. นักท่องเท่ียวท่ีมี
เป้าหมายทางวัฒนธรรม ๒. นักท่องเท่ียวที่สนใจ
วัฒนธรรม ๓. นักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้คาดหวังทาง
วัฒนธรรมแต่ได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรม 
๔. นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบบางครั้งคราว 
๕. นักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบบังเอิญ 

 
 
 
 

๒.๓.๕  การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนในท้องถิ่น
อื่น ๆ หรือประเทศอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจและซาบซึ้งต่อวัฒนธรรมของประชาชนเหล่านั้น  ดังนั้น การ
ท่องเท่ียวจึงเป็นการก่อให้เกิดความรู้  และการติดต่อส่ือสาร  ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้าง
ความเข้าใจของคนท้ังโลกเข้าด้วยกัน อันจะน าไปสู่สันติสุขในการอยู่ร่วมกันท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต๘๘  การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท าให้นักท่องเท่ียวได้ซึมซับและมองเห็นถึงวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีตท่ีผ่านมาท่ีปรากฏให้เห็น  เช่น  แบบบ้าน  งานหัตกรรม  เครื่องมือเครื่องใช้ในการท ามาหากิน  
และการแต่งกาย  เป็นต้น  ผู้คนเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมก็เพื่อท่ีจะเรียนรู้หา
ประสบการณ์และความบันเทิง  นักท่องเท่ียวบางกลุ่มเห็นว่า  คนท้องถิ่นท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแปลกและ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็สามารถเป็นส่ิงดึงดูดทางการท่องเท่ียวได้เช่นกัน  ส่ิงท่ีท าให้แหล่งท่องเท่ียว
เหล่านี้โดดเด่นก็คือ  การท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์  ความรู้และมุมมองทางด้าน
วัฒนธรรมท่ีกว้างไกล  ส่ิงจูงใจส าคัญของการท่องเท่ียว  คือ  ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน เรื่องของ
ความแตกต่างในวิถีชีวิต  การแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน๘๙   
  การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้ผู้อื่นและย้อนกลับมามอง
ตนเอง อย่างเข้าใจ  ความเกี่ยวกันของสรรพส่ิงในโลกท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้  ต้องเปล่ียนการ
ท่องเท่ียวให้เป็นการเดินทางให้คนกลุ่มเล็กสร้างภูมิปัญญาของกลุ่มไปศึกษาไปดูตามความสนใจของ
ตนเอง  เป็นการเดินทางไปรู้จัก  การเดินทางต้องเป็นโลกส่วนตัว  ไปอย่างเกรงใจ  ไปอย่างเคารพต่อ
ส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน  มีความสุขจากการเดินทางเป็นเป้าหมาย  ไม่ใช่การ
ไปบุกรุกพิธีกรรมความเช่ือของชาวบ้าน  ไปซื้อทุกอย่างท่ีขวางหน้า  ต้องให้การศึกษาโดยเฉพาะกับ
เด็ก ๆ ให้เรียนรู้และเข้าใจการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  เนื่องจากในปัจจุบันไม่มีทางหลีกหนี
นักท่องเท่ียวไปได้  จึงควรให้การศึกษาแก่เยาวชน  จะเผชิญสถานการณ์นี้อย่างไร  จะได้ประโยชน์
เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนวัฒนธรรมได้อย่างไร  หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการท่องเท่ียว  ควรมี
หลักสูตรท่ีสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีการเสพการขายท่ีไม่เคารพผู้อื่น  และต้องเร่งสร้างบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ  รู้เรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ไม่ใช่รู้ภาษาอย่างเดียว  มัคคุเทศก์ต้องมี
ความรู้เป็นวิทยากร ไม่ใช่คนรับใช้ของนักท่องเท่ียวท่ีต้องบริการทุกอย่าง  ต้องเรียนรู้ท่ีจะเคารพ
วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านของชุมชนอื่น  รวมท้ังเคารพในวัฒนธรรมศักด์ิศรีและผู้คนของเราเองด้วย  
ต้องมีพื้นฐานท่ีศักด์ิสิทธิ์ ท่ีผู้มาเยือนจะละเมิดมิได้  เพราะหากเราไม่เคารพวัฒนธรรมของเรา  
นักท่องเท่ียวชาติอื่นก็ไม่เคารพเช่นกัน๙๐ 
 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเท่ียวหาความรู้เพิ่มเติม  โดยท่ีไม่ต้องเข้าเรียน
ในช้ันเรียน  นักท่องเท่ียวจะได้ท้ังความรู้ในด้านต่าง ๆ ของวัฒนธรรม  อีกท้ังได้รับความเพลิดเพลิน
สนุกสนานและความผ่อนคลายไปในตัว  ท่ีส าคัญการท่องเท่ียวประเภทนี้  จะช่วยท าให้นักท่องเท่ียว
                                                             

 ๘๘McIntosh, R.W. and Goeldner, C.R., Tourism Principles, Practices, Philosphies, (New 
York: John Wiley and Sons, 2006) p.47. 
 ๘๙Howell, D.W., Passport : An introduction to the travel and tourism industry, (New 
York : South Western Publishing, 2003) p.135. 
 ๙๐โครงการวิถีทรรศน์,  วิถีไทย : การท่องเที่ยวทางวฒันธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์  พริ้น
ต้ิง แอนด์ พลับลิชชิ่ง, ๒๕๖๐), หน้า ๘๙. 
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ประทับใจ  ซาบซึ้งในส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบเห็นแล้วเกิดความคิดไปสู่การอนุรักษ์  บ ารุงรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี  และสภาพแวดล้อมให้อยู่คู่กับแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ อย่างยั่งยืน 
 

ตารางที่ ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

McIntosh, R.W. and Goeldner, C.R. 
  
  

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความคุ้นเคยกับประชาชนในท้องถิ่นอื่น ๆ 
หรือประเทศอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจและซาบซึ้งต่อ
วัฒนธรรมของประชาชนเหล่านั้น  ดังนั้น การ
ท่องเท่ียวจึงเป็นการก่อให้เกิดความรู้  และการ
ติดต่อส่ือสาร  ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
สร้างความเข้าใจของคนท้ังโลกเข้าด้วยกัน อัน
จะน าไปสู่สันติสุขในการอยู่ร่วมกันท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต 

Howell, D.W. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท าให้นักท่องเท่ียว
ได้ซึมซับและมองเห็นถึงวิถีชีวิตของสังคมใน
อดีตท่ีผ่านมาท่ีปรากฏให้เห็น   

โครงการวิถีทรรศน์ หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการท่องเท่ียว  
ควรมีหลักสูตรท่ีสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีการเสพ
การขายท่ีไม่เคารพผู้อื่น  และต้องเร่งสร้าง
บุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ  รู้เรื่อง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ไม่ใช่รู้ภาษาอย่าง
เดียว  มัคคุเทศก์ต้องมีความรู้เป็นวิทยากร ไม่ใช่
คนรับใช้ของนักท่องเท่ียวท่ีต้องบริการทุกอย่าง  
ต้องเรียนรู้ท่ีจะเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน
ของชุมชนอื่น  รวมท้ังเคารพในวัฒนธรรม
ศักด์ิศรีและผู้คนของเราเองด้วย  ต้องมีพื้นฐาน
ท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีผู้มาเยือนจะละเมิดมิได้  เพราะ
ห า ก เ ร า ไ ม่ เ ค า ร พ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง เ ร า  
นักท่องเท่ียวชาติอื่นก็ไม่เคารพเช่นกัน 

 
 
 
 
 
๒.๔  หลักสัปปายะ  ๗  
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 หลักสัปปายะ  ๗ เป็นหลักในการพัฒนาวัดให้เป็นสถานท่ีให้เป็นท่ีสบายและเหมาะสม
เกื้อกูลกับบุคคลท่ีอยู่อาศัยและบุคคลท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์  

สัปปายะ ๗ ส่ิงท่ีเหมาะกัน ส่ิงท่ีเกื้อกูล ช่วยสนับสนุนในการบ าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี 
ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เส่ือมถอย๙๑ 

๑. อาวาสสัปปายะ ท่ีอยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจ  
๒. โคจรสัปปายะ ท่ีหาอาหาร ท่ีเท่ียวบิณฑบาตท่ีเหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีมี

อาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป 
๓. ภัสสสัปปายะ การพูดคุยท่ีเหมาะกัน เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ และ

พูดแต่พอประมาณ 
๔. ปุคคลสัปปายะ บุคคลท่ีถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญา

เป็นท่ีปรึกษาเหมาะใจ 
๕. โภชนสัปปายะ อาหารท่ีเหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก  
๖. อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมท่ีเหมาะกัน เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อน

เกินไป เป็นต้น        
๗. อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถท่ีเหมาะกัน เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง 

ตลอดจนมีการเคล่ือนไหวท่ีพอดี  
สัปปายะ๙๒ หมายถึงสภาพเอื้อ สภาวะท่ีเอื้อเกื้อหนุน โดยเฉพาะท่ีช่วยเกื้อหนุนการ 

บ าเพ็ญและประคับประคองเกื้อกูลกับท้ังร่างกายและจิตใจ ในความเส่ือม ความเจริญของ บุคคล ถ้า
บุคคลอาศัยอยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ก็จะก่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ มาก ส่วนในทางการ
ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อ การประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม 
เรียกว่า สัปปายะ และส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการ ประพฤติปฏิบัติทางจิต เรียกว่า อสัปปายะ 
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถึง ส่ิงแวดล้อมท่ี เป็น สัปปายะ และ อสัปปายะ ส าหรับผู้ประพฤติวัตร
และปฏิบัติกรรมฐาน ดังนี้  
 อาวาโส โคจโร ภสฺส  ปุคฺคโล โภชน  อุตุ อิริยาปโถติ  
 สตฺเตเต อสปฺปาเย วิวชฺชเย สปฺปาเย สตฺต เสเวถ  
 เอวณฺหิ ปฏิปชฺชโต น จิเรเนว กาเลน โหติ กสฺสจิ อปฺปนา 
  “พระโยคาวจร พึงเว้นส่ิงท่ีเป็นอสัปปายะ ๗ ส่ิง อันได้แก่ ท่ีอยู่ (อาวาส) โคจรคาม การ
พูดคุย ปุคคล โภชนะ ฤดู อิริยาบถ ดังนั้น พึงเสพส่ิงท่ีเป็นสัปปายะ ๗ ส่ิง เพราะ เมื่อพระโยคาวจร
ปฏิบัติได้อย่างนี้อัป ปนา ย่อมจะมีแก่พระโยคาวจรบางรูป โดยกาลไม่นานนัก”สัปปายะ ๗ คือ  
  อาวาสสัปปายะ ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย หรือ วัด ราวป่า โคนต้นไม้ ส านักปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ 
อาราม เรือนว่างอันเป็นท่ีสบาย สงบ ปราศจากผู้คนสัญจรไปมา ไม่ใกล้หนองน้ า  บ่อน้ า หรือแหล่ง
ชุมชนจนเกินไป อันอาจจะเกิดความร าคาญจากการไปมาของผู้คน มีรั้ว  รอบขอบชิด ปลอดภัยต่อ
ความเป็นอยู่ สถานท่ีนั่นมีท่ีเหมาะส าหรับการปฏิบัติธรรม การ เดินจงกรมเปล่ียนอิริยาบถ  
                                                             

๙๑ม.อ. ๓/๕๗๐/๒๘๖ 
๙๒ พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๒. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๘๖. 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=131&p=5
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  โคจรสัปปายะ คือ สถานท่ีแห่งนั้นต้องมีทางโคจร หรือ ทางเดิน ถนนหนทางไป มาได้
สะดวก ไม่ใกล้นัก ไม่ไกลนัก หนทางในการบิณฑบาตไม่ล าบากนัก เหมาะแก่การ จาริก อีกท้ังภายใน
สถานท่ีก็ควรมีทางเดินจงกรมท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม  
  ภัสสสัปปายะ ได้แก่ การสนทนา พูดคุย การฟัง คือ การสนทนา พูดคุยกันแต่ส่ิง ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ได้ฟังส่ิงท่ีจะท าให้จิตใจเกิดสัทธา วิริยะ อุตสาหะ ความสงบ ระงับในการท่ีจะ
ท าความเพียร หรือมีผู้รู้ พหูสูต ครูบาอาจารย์ท่ีอบรมส่ังสอนกรรมฐานให้ ได้รับความรู้ และเป็นอุป
การคุณแก่การเจริญกรรมฐานให้ก้าวหน้า ให้เว้นการสนทนา พูด คุยในส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่
เป็นสัปปายะนั้นเสีย  
  ปุคคลสัปปายะ คือ บุคคลท่ีอยู่ร่วมกัน บุคคลท่ีติดต่อคบหา ควรเป็นผู้ต้ังมั่นใน ศีลธรรม 
มีความสันโดษ มักน้อย ชักจูงแนะน าไปในทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท าความ เพียร ความสงบ 
และถ้าเป็นครูบาอาจารย์ หรือบุคคลท่ีเคยเจริญกรรมฐานมาแล้ว ก็จะยิ่ง เป็นประโยชน์มาก ให้พึงเว้น
การคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีมีจิตฟุ้งซ่าน บุคคลท่ีมากไปด้วย กามารมณ์ในทาง 
  โลกีย โภชนสัปปายะ ได้แก่อาหารท่ีบริโภค ควรเป็นอาหารท่ีสบายต่อความเป็นอยู่ใน 
อัตภาพแห่งตน เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วไม่ท าให้เกิดทุกขเวทนา เช่น ท้องอืด ท้องร่วง ท้อง  เดิน เป็น
อาหารท่ีจะเป็นคุณประโยชน์แก่ร่างกายโดยประมาณ โดยไม่ต้องค านึงถึงรสของ อาหารแม้รสจะดีแต่
เมื่อท าให้ร่างกายเกิดทุกขเวทนาก็ควรงดเสีย  
  อุตุสัปปายะได้แก่ฤดูอันเป็นที่สบาย หมายถึง  อากาศตามฤดูกาล ความร้อน ความ เย็น 
ของอากาศ ซึ่งบางสถานบางฤดูอาจจะร้อนจัดเกินไป บางฤดูก็หนาวจัดเกินไป หรือ กลางวันร้อนจัด
กลางคืนหนาวจัด ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้จะท าให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย แก่ร่างกาย จึงต้องเลือกให้
เหมาะสมแก่สภาพร่างกายของตน  
  อิริยาบถสัปปายะ ได้แก่ อิริยาบถอันเป็นท่ีสบาย หมายถึงอิริยาบถท้ัง ๔ หรือ การ  
เคล่ือนไหว ยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถใดท่ีท าให้จิตไม่สงบระงับ ก็แสดงว่าอิริยาบถนั้นไม่  สบายไม่
เหมาะสม จึงเว้นเสียจากการใช้อิริยาบถนั้น หากเมื่อจ าเป็นก็ใช้แต่น้อย ท้ังหมด นี้เรียกว่า สัปปายะ 
เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าหลักสัปปายะ ๗  มาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
  อาวาสสัปปายะ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีลักษณะรื่นรม สามารถ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีรองรับนักท่องเท่ียว วัด ราวป่า โคนต้นไม้ ส านักปฏิบัติธรรม 
กุฏิสงฆ์ มีรั้ว รอบขอบชิด ปลอดภัย  เหมาะส าหรับการท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกับ
กิจกรรมปฏิบัติธรรม การเดินจงกรม  
  โคจรสัปปายะ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีลักษณะการจัดเส้นทางการ
ท่องเท่ียวให้เกิดการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับเส้นทางเดิน  ถนนหนทางไปมาได้สะดวก 
  ภัสสสัปปายะ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีลักษณะของการให้ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม รวมถึงการจัดให้มีมักคุเทศประจ าท้องถิ่น          
การสนทนา พูดคุยกันแต่ส่ิง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  
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  ปุคคลสัปปายะ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีลักษณะของบุคคลท่ีมีความรู้
ทางวัฒนธรรมชุมชน  การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามามีส่วนร่วมกับบุคคล 
รวมถึงการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ผู้ต้ังมั่นในศีลธรรม มีความสันโดษ 
  โลกีย โภชนสัปปายะ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีลักษณะอาหารท่ีบริโภค 
ควรเป็นอาหารท่ีสบายต่อนักท่องเท่ียวที่เข้ามาท่องเท่ียวแต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการบริโภคของชุมชน  
ความเป็นอยู่ในอัตภาพแห่งตน 
  อุตุสัปปายะ  หมายถึง  แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีลักษณะของการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามฤดูกาล ความร้อน ความ เย็น ของอากาศ ซึ่งบางสถานบาง
ฤดูอาจจะร้อนจัดเกินไป บางฤดูก็หนาวจัดเกินไป หรือ กลางวันร้อนจัดกลางคืนหนาวจัด ซึ่งสภาพ
อากาศเช่นนี้จะท าให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย แก่ร่างกาย จึงต้องเลือกให้เหมาะสมแก่สภาพร่างกาย
ของนักท่องเท่ียว 
  อิริยาบถสัปปายะ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีลักษณะสอดคล้องกับ        
ความต้องการของนักท่องเท่ียวสามารถเดินท่องเท่ียว  ท ากิจกรรมนันทนาการ  รวมถึงการพักผ่อน     
ในแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีจัดขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายอิริยาบถ  อีกท้ังความสบาย     
ในอิริยาบถ ๔ เช่ือมโยงไปถึงความสบายของจิตใจจากการปฏิบัติธรรม กิจกรรมโยคะสมาธิ เป็นต้น  
  สรุปได้ว่า  ความสะดวกสบายสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยท่ี เหมาะสมในการส่งเสริมให้
เกิดความสบาย เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าท้ังในทาง
โลกและทางธรรม เมื่อวัดมีความเป็นสัปปายะก็จะส่งผลให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนได้อย่างเต็มท่ีและยังท าให้ประชาชนมีความอยากเข้าวัดมากยิ่งขึ้น  ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระสงฆ์และประชาชนก็ จะด าเนินไปได้ด้วยดีมากขึ้นด้วย 
 
ตารางที่ ๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักสัปปายะ  ๗ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ม.อ. ๓/๕๗๐/๒๘๖ สัปปายะ ๗ ส่ิงท่ีเหมาะกัน ส่ิงท่ีเกื้อกูล ช่วย

สนับสนุนในการบ าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วย
ให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เส่ือมถอย 

พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต) สัปปายะ ๗ คือ อาวาสสัปปายะ โคจรสัปปายะ 
ภัสสสัปปายะ ปุคคลสัปปายะ โลกียะ โภชนสัป
ปายะ และ อุตุสัปปายะ  

 
 
 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 ๒.๕.๑ วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย  

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=131&p=5
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 วัดพระแก้ว ต้ังอยู่ท่ีถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองท่ีได้ค้นพบ พระแก้ว
มรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ท่ีประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) 
กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๗ ในสมัย พระเจ้า สามฝ่ังแกน เป็นเจ้าเมือง 
ครองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่า เจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และได้พบ พระพุทธรูปลงรักปิดทอง อยู่ภายในเจดีย์ 
ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้พบว่า เป็นพระพุทธรูป สีเขียวท่ีสร้างด้วยหยก ซึ่ งก็คือ พระแก้วมรกต
นั่นเอง ปัจจุบัน วัดพระแก้ว เชียงราย เป็นท่ีประดิษฐาน พระหยก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ในวาระท่ี สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา  
 ส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวัดพระแก้ว  
 พระเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๗๗ ได้เกิดฟ้าผ่า ลงองค์พระเจดีย์พังทลายลง และได้พบพระ
แก้วมรกตซ่อนไว้ในพระเจดีย์หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ คือ 
ล าปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ กรมศลปา
กรได้ประกาศขึ้นทะเบียนองค์พระเจดีย์ เป็น โบราณสถานส าคัญของชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ 
  พระอุโบสถ พระวิหารทรงเชียงแสน มีลักษณะฐานเต้ีย เชิงหลังคาลาดต่ า สร้างขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ.๒๔๓๓ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๕ พระประทานในอุโบาถ 
(พระเจ้าล้านทอง) เป็นพระพุทธรูปส าริด ปางมารวิชัย นับเป็นพระพุทธรูปในสกุล ช่างศิปปาละท่ีใหญ่ 
และสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย 
 หอพระหยก อาคารทรงล้านนาโบราณ เป็นท่ีประดิษฐาน "พระพุทธรตนากร นวุติวัสสา
นุสรณ์มงคล" หรือ "พระหยกเชียงราย" บนผนังอาคาร แสดงกิจกรรม จากต านานพระแก้วมรกต และ
ภาพวาดการสร้าง และพิธีอัญเชิญพระหยกเชียงรายสู่พระอารามในวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๔  
 พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว อาคารทรงล้านนาประยุกต์ เริ่มสร้างเมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีคุณอมรา (แส้งแก้ว) มุนิกานนท์ เป็นผู้อุปถัมภ์ ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
พระพุทธรูปส าคัญ รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบท่ีทันสมัย 
 ๒.๕.๒ วัดพระธาตุผาเงา ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน   

วัดพระธาตุผาเงา ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้ าโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับประเทศลาว อยู่
ในหมู่บ้านสบค า ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีพื้นท่ีท้ังหมด ๗๓๔ ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่
เป็นเนินเขาเล็กๆ ทอดยาวลงมาต้ังแต่บ้านจ าปี ผ่านบ้านดอยจัน และมาส้ินสุดท่ีบ้านสบค า แต่ก่อน
ชาวบ้านเรียกดอยลูกนี้ว่า "ดอยค า" แต่ต่อมาช่วงหลังๆ ชาวบ้านเรียกว่า "ดอยจัน" 

ต านาน  จากพงศาวดารโยนกบอกว่า ขุนผาพิงหรือขุนพิง (พระองค์พิง) ผู้ครองนครโยนก 
องค์ท่ี ๒๓ ช่วงปี พ.ศ. ๔๙๔ - ๕๑๒ เป็นผู้สร้างเจดีย์ไว้บนหินก้อนใหญ่ท่ีเชิงเขาดอยจันทร์ ซึ่งเข้าใจ
ว่าหมายถึงพระธาตุผาเงาในวัดนี้ พระธาตุผาเงาได้ช ารุดทรุดโทรมลงมาก คาดว่าน่าจะมีการบูรณะมา
บ้าง เพราะพระธาตุองค์นี้ต้ังอยู่ท่ีลาดต่ าสุดของภูเขา ซึ่งง่ายต่อการดูแลซ่อมแซม  

ส่วนผู้สร้างพระธาตุจอมจันและพระธาตุเจ็ดยอด อยู่บน "ดอยค า" และ "ดอยจัน" 
ตามล าดับ เมื่อขุนลังได้ขึ้นครองเมือง "เวียงเปิกสา" (เมืองเชียงแสนปัจจุบันนี้) ช่วงปี พ.ศ. ๙๙๖-
๑๐๐๗ พระองค์ได้ชักชวนไพร่บ้านชาวเมืองท้ังหลายให้ช่วยกันสร้างเจดีย์ไว้บนยอดดอยค า ซึ่ง
ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า "ตอดจันทร์" เจดีย์ท่ีว่านี้หมายถึงพระธาตุจอมจันและพระธาตุเจ็ดยอด เจดีย์
ท้ัง ๒ องค์นี้ถูกภัยธรรมชาติท าลาย เช่น ถูกแดด - ฝน และลมพัดท าลายมานับพันปีจนเหลือแต่ซาก
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ฐานไว้ประมาณ ๕ เมตร ประกอบกับช่วยนั้นภาวะเศรษฐกิจอาจจะฝืดเคืองจนท าให้ชาวบ้านทอดท้ิง
ศาสนาขาดการดูแลเอาใจใส่และท่ีฐานองค์พระเจดีย์ท้ังสองก็มีรอยขุดเจาะ อาจจะเป็นฝีมือของพวก
นักสะสมของเก่าเสาะแสวงหาโบราณวัตถุก็เป็นได้  

การค้นพบหลวงพ่อผาเงา  วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อคณะศรัทธาได้
ปรับพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทุกคนต่างต่ืนเต้นและปิติยินดี เมื่อได้พบพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะสวยงามมาก 
ผู้เช่ียวชาญโบราณวัตถุ วิเคราะห์ว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุระหว่าง 700-1,300 ปี คณะท้ังหมดจึงได้
พร้อมกันต้ังช่ือพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "หลวงพ่อผาเงา" และเปล่ียนช่ือวัดใหม่เป็น "วัดพระธาตุผาเงา" 
ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  
 ๒.๕.๓ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย  
 พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ต้ังอยู่ ท่ี ช้ัน ๓ อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัด
เชียงราย ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย (เยื้องสวนตุงและโคมเชียงราย) ด าเนินงานโดยสมาคม
พัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดแสดงและจัดฉายสไลด์โชว์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัตถุ
ส่ิงของเครื่องมือ เครื่องใช้ ชุดแต่งกายประจ าเผ่า รวมท้ังข้อมูลท่ีน่ารู้เกี่ยวกับชาวไทยภูเขา ๖ เผ่า คือ 
อาข่า ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เย้า และม้ง เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมทุกวัน เวลาา ๙.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น. 
 ๒.๕.๔ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน  ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน  

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ต้ังอยู่ในตัวเมืองเชียงแสน เลขท่ี ๗๐๒ ถ. พหลโยธิน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุท่ีได้มาจากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและ
พื้นท่ีใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจาก
จังหวัดพะเยา พร้อมท้ังให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การต้ังถิ่นฐานของ ชุมชน 
และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทย
ล้ือและชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น เปิดให้เข้าชม ทุกวันพุธ-
อาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐  น. 
 ๒.๕.๕ พระธาตุจอมแจ้ง ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย  
 วัดพระธาตุจอมแจ้งเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ ตามต านานกล่าวว่า มีพระมหาเถระเจ้า
รูปหนึ่งได้เดินทางจาริกเทศนาส่ังสอนพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นการประกาศพุทธศาสนามาจนถึง
สถานท่ีแห่งนี้จนถึงรุ่งแจ้งสว่างพอดี เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๐๑ จึงได้ขอวานตาแก่คนหนึ่งท่ีปฏิบัติธรรม เฝ้า
รักษาพระธาตุแห่งนี้ให้ไปตักน้ าท่ีแม่น้ าซ่วยขึ้นมาล้างหน้า และได้พักอยู่ท่ีนี่ ๗ วัน ก่อนท่ีจะเดินทาง
ต่อไปได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้ตาแก่คนนั้น น าไปบรรจุลงในพระธาตุจนเป็นที่ส าเร็จลุล่วงแล้วจึง
เดินทางจาริกต่อไป และยังได้ท านายไว้ว่าสมัยต่อไปข้างหน้านี้ ชาวบ้านจะเรียกสถานท่ีแห่งนี้ว่า 
“พระธาตุจอมแจ้ง” ส่วนแม่น้ าซ่วยนั้น ชาวบ้านจะเรียกเปล่ียนไปว่า “แม่น้ าสรวย” ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๔๘๒ หลวงพ่ออดุลสีหวัตต์ (สิงห์ค า) ได้มาด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบลแม่สรวย และเป็นเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุจอมแจ้ง ได้เทศนาอบรมประชาชนให้มีความเช่ือถือเล่ือมใสในองค์พระธาตุแน่นแฟ้นขึ้น
จนประชาชนในเขตอ าเภอแม่สรวยได้จัดงานบุญประเพณีทุกๆ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ และได้
แนะน าชักชวนศรัทธาญาติโยมให้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ ส่ิงปลูกสร้างภายในวัดเพิ่มข้ึนและยังเป็นท่ี
ประดิษฐานของหลวงพ่อทองทิพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ และเช่ือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ความเช่ือ 
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ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแจ้ง เช่ือกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และต้ังจิตอธิฐานท่านจะประสบ
ความส าเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง 
 ๒.๕.๖ พระธาตุจอมแว่ ต าบลเมืองพาน  อ าเภอพาน  
 พระธาตุจอมแว่ ได้สร้างขึ้นโดยพญาง าเมือง เจ้าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ในราว พ.ศ. 
๑๘๓๗ โดยท่ีพระองค์ได้เสด็จขึ้นดอยซางค า (ช่ือเดิมของดอยจอมแว่) เพื่อตรวจดูอาณาเขตบ้านเมือง
ของพระองค์ว่ามีไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง จากนั้นจึงเสด็จไปยังดอยอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่
ตอนเหนือของล าน้ าแม่คาวด้วน และเสด็จเลียบต้นดอยด้วน (ปัจจุบันคือ ดอยงาม) แล้วเสด็จไปยัง
เมืองภูกามยาว เมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองภูกามยาวใน เดือน ๔ ปีเดียวกัน จึงโปรดให้ขันฑเสนามาตย์ 
น าผู้ท่ีมีความรู้ในการก่อสร้างเจดีย์ พร้อมกับไพร่ฟ้าปลายแดน มาลงแรงช่วยกันสร้างพระธาตุจอมแว่
ขึ้นท่ีดอยซางค า โดยได้บรรจุพระเกศาธาตุ และแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ สร้างเสร็จสมบูรณ์            
ในเดือน ๘ จึงได้มีพิธีการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์เป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน ในสมัยเจ้าเมืององค์ต่อมา 
บ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่สงบสุขประชาชนจึงได้อพยพไปอยู่ท่ีอื่น ท าให้พระธาตุจอมแว่ทรุดโทรม
ปรักหักพังจากภัยธรรมชาติ จนในปี พ.ศ. ๒๓๘๐ พระยาหาญเจ้าเมืองพานคนแรกจึงได้ท าการ
บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่จากซากเดิม จนในสมัยพญาไชยชนะสงคราม เจ้าเมืองพานคนท่ี ๓ ได้ร่วม
ศรัทธา ๓ หมู่ ร่วมกันบูรณาพระธาตุขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม แล้วบรรจุพระมหาชินธาตุเอาไว้มี
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ เหนือ  
 ความเช่ือ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแว่ - ความหมายนัยยะท่ี ๑ แว่เป็นภาษาเหนือ 
แปลว่า แวะถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากส่ิ งเลวร้ายท้ังปวง - 
ความหมายนัยยะท่ี ๒ แว่ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และต้ังจิตอธิฐานการ
เจรจาธุรกิจจะประสบผลส าเร็จ 
 การเดินทาง จากอ าเภอแม่สรวยใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ ย้อนกลับไปท่ีทางแยก
เชียงราย – แม่สรวย อ าเภอแม่ลาวเล้ียวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ถนน เชียงราย – พะเยา มุ่งสู่
อ าเภอพานข้ามสะพานข้ามน้ าแม่ลาว ผ่านบ่อน้ าพุร้อนห้วยทรายขาว เข้าเขตอ าเภอพาน เล้ียวขวา
เข้าถนนสายในตรงแยกวัดไชยมงคล เข้าไปประมาณ ๓๐๐ เมตรจะพบทางเข้าพระธาตุจอมแว่ฝ่ัง
ขวามือ รวมรายการท้ังส้ินประมาณ ๔๙ กิโลเมตร 
 
๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒.๖.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
 

 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและอธิบายข้อมูล  ดังนี้ 
  สุเมธ แสงนิ่มนวล  ได้วิจัยเรื่อง ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ต้นแบบ (Prototype) การบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้ ๙ ประการ ได้แก่ มีผู้น าองค์กรดี มีการมีส่วนร่วม มีการบริหาร
จัดการครบถ้วนสมบูรณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล” มี
ความสามัคคีปรองดอง มีนวัตกรรม มีมาตรฐาน และมีต้นทุนท่ีดี ซึ่งต้นแบบท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้สา
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มาระน าไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้มีการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด๙๓ 
 วัฒนา นนทชิต ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การท่ีมีชุมชนเป็นฐานในเทศบาล
ต าบลหนองบัวระเหว ผลการศึกษาพบว่า ๑) การบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดีของเทศบาลต าบลหนองบัว
ระเหว ด้านการบริหารจัดการท่ีดีแบบตอบสนอง แบบมีความรับผิดชอบ และแบบพร้อมรับการ
ตรวจสอบ อยู่ในระดับมาก ๒) การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองบัวระเหวอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ ๓) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า การมีส่วน
ร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การท่ีมีชุมชนเป็นฐาน ด้านการติดตามประเมินผล และรับภาระ
หรือค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมสาธารณะมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดีของ
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว๙๔ 
 ปรีชา สุวรรณภูมิ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มท่ี ๑ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า           
๑) สภาพและปัญหาในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ จ านวน ๕ ด้านจากท้ังหมด ๘ ด้านคือ ด้านการให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ 
ด้านความโปร่งใส และ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในท านองเดียวกันพบว่า ผลลัพธ์การบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผลส าเร็จหรือประสิทธิผลการ
ด าเนินงานประมาณร้อยละ ๖๐ ๒) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับปัญหาท้ัง ๗ ด้านสูงกว่า ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยระดับ
ปัญหาท้ัง ๗ ด้านได้แก่ ด้านการน าองค์การ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการ ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ด้าน
ความโปร่งใส และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความเห็นเกี่ยวกับปัญหาเพียงด้านเดียวคือ ด้านการน า
องค์การ๙๕ 
 ปริญญา สร้อยทอง และสมศักด์ิ ศรีสันติสุข  ได้วิจัยเรื่อง  การศึกษารูปแบบการ
บริหารจัดการเทศบาลท่ีดีในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบว่า   รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลท่ีดี
ในประเทศไทยสามารถก าหนดได้ ๕ รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี ๑ การก ากับดูแลเทศบาลโดยภาครัฐ รูป 

                                                             

 ๙๓สุเมธ แสงน่ิมนวล,  “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๕). 
 ๙๔วัฒนา นนทชิต, การบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานในเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว , (สุราษฎร์ธานี : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, ๒๕๖๑), หน้า ๑. 
 ๙๕ปรีชา สุวรรณภูมิ, “รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการ
พัฒนาองค์การ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, ๒๕๕๔). 
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แบบท่ี ๒ การก ากับดูแลเทศบาลโดยภาคประชารัฐและภาคประชาสังคม รูปแบบท่ี ๓ การก ากับดูแล
เทศบาลโดยภาคประชาชนและองค์ภาคประชาชน รูปแบบท่ี ๔ การก ากับดูแลเทศบาลโดยองค์กร
ของตนเอง และรูปแบบท่ี ๕ การก ากับดูแลเทศบาลโดยระบบคุณภาพ รูปแบบท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากท่ีสุด ได้แก่ รูปแบบท่ี ๕ และรูปแบบท่ี ๔ ตามล าดับ รูปแบบ
การบริหารจัดการเทศบาลท่ีดีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ได้แก่รูปแบบท่ี ๔ และรูปแบบท่ีมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริงมากท่ีสุด ได้แก่ รูปแบบท่ี ๕ อนึ่งไม่ว่าในการน ารูปแบบใดไป
ประยุกต์ใช้จริงนั้น มีข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญว่า ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการน ารูปแบบไปปฏิบัติ
ควรเป็นผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของเทศบาล และควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินผล รวมท้ังการออกแบบกลไกการตรวจสอบท่ีมี
ความชัดเจนตามกรอบโครงสร้างการท างานและกรอบอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานของเทศบาล
อย่างต่อเนื่อง๙๖ 
 ธีรวิทย์ ทองนอก  ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธ
บูรณาการ  ของเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบว่า  เทศบาลเมืองหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรีมีการน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหนองปรือให้
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (๑) 
การบริหารจัดการองค์การด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองหนองปรือให้มีการยึด
มั่น และประพฤติปฏิบัติด ารงตนอยู่ในหลักพุทธธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักโลกบาลธรรม (๒) การบริหารจัดการ
องค์การแบบมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักสัปปุรสธรรม ๗ และ
หลักอริยสัจ ๔ (๓) การบริหารจัดการองค์การด้วยการเสริมสร้างจริยธรรม โดยก าหนดให้มีการ
สอดแทรกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมไว้ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ครั้งละน้อย ๆ แต่
บ่อย ๆ และต่อเนื่องตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักพรหมวิหาร ๔ ส าหรับองค์ความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผลส าเร็จท่ีเทศบาลเมืองหนองปรือได้รับนั้นมาจากการท่ีเทศบาลเมือง
หนองปรือได้มีการน าหลักโลกบาลธรรมไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด๙๗ 
 กิติรัชน์ บุญเกาะ  ได้วิจัยเรื่อง  รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการศึกษาพบว่า   รูปแบบการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ ๑) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี และ
ความรู้เป็นคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการท้องถิ่น ๒) วางแนวทางปฏิบัติต้ังอยู่บนพื้นฐาน
                                                             

 ๙๖ปริญญา สร้อยทอง และสมศักด์ิ ศรสีันติสุข,  “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่ดีใน
ประเทศไทย”,   Journal of Community Development Research,  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕): ๙๑. 
 ๙๗ธีรวิทย์ ทองนอก, “การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ  ของเทศบาล
เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบรุี”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑).     
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ทางสายกลางและความไม่ประมาท มีความพอเพียง ๓) ส่งเสริมให้ข้าราชการท้องถิ่นปฏิบัติในทางท่ี
ถูกต้อง ชอบธรรม มีความอดทนอดกล้ัน ๔) ส่งเสริมข้าราชการท้องถิ่นให้มีความพากเพียร มีความ
อุตสาหพยายามท างานหนัก ขยันหมั่นเพียร ๕) ด าเนินการท่ีบรรลุผลความส าเร็จและความส าเร็จเป็น
ผลมาจากความสามารถของหน่วยงาน ความขยันและอดทน ความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัย 
๖) ส่งเสริมให้ข้าราชการท้องถิ่นมีจิตส านึกรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและ ๗) ประเมินผลท่ีมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าถึง
โดยสะดวก มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ ๘) ประเมินผลท่ีผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจในความถูกต้องสมบูรณ์ เหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการกิจกรรมต่างๆ๙๘ 

 พระอธิการสุรศักด์ิ สุขุมาโล, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ วัดมี
ทรัพยากรการท่องเท่ียว ส่ิงปลูกสร้างท่ีสวยงามมีกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ด้าน ปัญหา อุปสรรค ชุมชนรอบ ๆ จัดวางส่ิงของไม่เป็นระเบียบ มีสุนัขจรจัดและ
คนจรจัดใช้เป็นท่ีพักผ่อนร้านค้าวางขายไม่เป็นระเบียบ   ๒. กระบวนการบริหารจัดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใช้การพิมพ์ซอง ติดป้ายไวนิล ส่วนบุคลากรเป็นผู้มี
อายุ ท่ีมีจิตอาสาช่วยงานกิจกรรม  การบริการข้อมูลข่าวสาร และการจัดสถานท่ีถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
การรักษาความ ปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิดและมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล ๓. การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ควรจัดท าแผนท่ีการ
ท่องเท่ียวเว็บไซต์/เพจ/Facebook/Instagram/Line/YouTubeภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนบุคลากร
ควรจัดฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศและเปิดรับฟังข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
และควรมีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา๙๙ 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวมีผู้น าองค์กรดี มีการมีส่วนร่วม มีการ
บริหารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสามัคคี
ปรองดอง มีนวัตกรรม มีมาตรฐาน และมีต้นทุนท่ีดี นอกจากนี้การบริหารจัดการท่ีดีแบบตอบสนอง 
แบบมีความรับผิดชอบ และแบบพร้อมรับการตรวจสอบ การบริหารจัดการองค์การด้วยการ
เสริมสร้างจริยธรรม โดยก าหนดให้มีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมไว้ใน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ และต่อเนื่องตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักพรหมวิหาร ๔ ส าหรับองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผลส าเร็จท่ีเทศบาลเมือง

                                                             

 ๙๘กิติรัชน์ บุญเกาะ,  “รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”,  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๖๐), หน้า ๑.     
 ๙๙พระอธิการสุรศักด์ิ สุขุมาโล , พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, “การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปี
ที ่๑๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔): ๑-๑๓.  
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หนองปรือได้รับนั้นมาจากการท่ีเทศบาลเมืองหนองปรือได้มีการน าหลักโลกบาลธรรมไปใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
 

ตารางที่ ๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สุเมธ แสงนิ่มนวล การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในประเทศไทยได้ ๙ ประการ ได้แก่ มี
ผู้น าองค์กรดี มีการมีส่วนร่วม มีการบริหาร
จัดการครบถ้วนสมบูรณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น 
แก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจิตใจ “ธรรมาภิ
บาล” มีความสามัคคีปรองดอง มีนวัตกรรม มี
มาตรฐาน และมีต้นทุนท่ีดี ซึ่งต้นแบบท่ีได้จาก
การวิจัยครั้งนี้สามาระน าไปใช้ในการพัฒนาการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
ให้มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

วัฒนา นนทชิต ๑) การบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดีของเทศบาล
ต าบลหนองบัวระเหว ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
แบบตอบสนอง แบบมีความรับผิดชอบ และ
แบบพร้อมรับการตรวจสอบ อยู่ในระดับมาก ๒) 
การมี ส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว
อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ ๓) การมีส่วนร่วม
แบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การท่ีมี ชุมชน
เป็นฐาน ด้านการติดตามประเมินผล และ
รับภาระหรือค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรม
สาธารณะมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

ปรีชา สุวรรณภูมิ  ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านการวัด การวิเคราะห์ และ 
การจัดการความรู้ ด้านความโปร่งใส และ ด้าน
การมี ส่วนร่วมของประชาชน  ด้านการน า
องค์การ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ด้าน
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ด้านการ 

ตารางที่ ๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
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 จัดการกระบวนการ ด้านการวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ ด้านความโปร่งใส และ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปริญญา สร้อยทอง และสมศักด์ิ ศรีสันติสุข  รูปแบบการบริหาร จัดการเทศบาลท่ี ดี ใน
ประเทศไทยสามารถก าหนดได้ ๕ รูปแบบ คือ 
รูปแบบท่ี ๑ การก ากับดูแลเทศบาลโดยภาครัฐ 
รูปแบบท่ี ๒ การก ากับดูแลเทศบาลโดยภาค
ประชารัฐและภาคประชาสังคม รูปแบบท่ี ๓ 
การก ากับดูแลเทศบาลโดยภาคประชาชนและ
องค์ภาคประชาชน รูปแบบท่ี ๔ การก ากับดูแล
เทศบาลโดยองค์กรของตนเอง และรูปแบบท่ี ๕ 
การก ากับดูแลเทศบาลโดยระบบคุณภาพ 
รูปแบบท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยมากท่ีสุด ได้แก่ รูปแบบ
ท่ี ๕ และรูปแบบท่ี ๔ ตามล าดับ  

ธีรวิทย์ ทองนอก  (๑) การบริหารจัดการองค์การด้วยการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีการยึดมั่น และประพฤติ
ปฏิบัติด ารงตนอยู่ในหลักพุทธธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลัก
โลกบาลธรรม (๒) การบริหารจัดการองค์การ
แบบมุ่ ง เน้นการมี ส่วนร่วม โดยการพัฒนา
ศักยภาพและสร้างโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้
เข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักสัป
ปุรสธรรม ๗ และหลักอริยสัจ ๔ (๓) การบริหาร
จัดการองค์การด้วยการเสริมสร้างจริยธรรม 
โดยก าหนดให้มีการสอดแทรกกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมไว้ในโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ และ
ต่อเนื่องตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักพรหมวิหาร ๔ ส าหรับองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผลส าเร็จท่ีเทศบาล
เมืองหนองปรือได้รับนั้นมาจากการท่ีเทศบาล 

ตารางที่ ๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
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 เมืองหนองปรือได้มีการน าหลักโลกบาลธรรมไป
ใช้ในการบริหารจัดการองค์การให้สามารถ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

กิติรัชน์ บุญเกาะ  องค์ประกอบท่ีส าคัญ ๑) ส่งเสริมพัฒนาความรู้
ท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี ๒) วางแนวทางปฏิบัติ
ต้ังอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง ๓) ส่งเสริมให้
ข้าราชการท้องถิ่นปฏิบัติในทางท่ีถูกต้องชอบ
ธรรม ๔) ส่งเสริมข้าราชการท้องถิ่นให้มีความ
พากเพียร ๕) ด าเนินการท่ีบรรลุผลความส าเร็จ 
๖) ส่งเสริมให้ข้าราชการท้องถิ่นมีจิตส านึก
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและ ๗) ประเมินผล
ท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๘) ประเมินผลท่ี
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจใน
ความถูกต้องสมบูรณ์ เหมาะสมและความคุ้มค่า
ของโครงการกิจกรรมต่างๆ 

พระอธิการสุรศักด์ิ สุขุมาโล , พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร  

การพัฒนารูปแบบการบริหาร จัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้านการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ควรจัดท าแผนท่ีการท่องเท่ียว
เว็บไซต์/เพจ/Facebook/Instagram/Line/ 
YouTube ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนบุคลากร
ควรจัดฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศและ
เปิดรับฟังข้อร้องเรียน /ข้อ เสนอแนะ/เพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไข และควรมีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษา
ความปลอดภัยตลอดเวลา 

  
 ๒.๖.๒  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยและอธิบายข้อมูล  ดังนี้ 
   ม่ิงสรรพ์  ขาวสอาด และคณะ ได้วิจัยเรื่อง  การศึกษาโครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียว 
คือ ภาครัฐขาดการกระจายการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวให้แก่ท้องถิ่น ท าให้เกิดความเส่ือมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียว และการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมเป็นไปได้ยากเพราะคนในท้องถิ่นขาดจิตส านึก
ร่วม ปัญหาการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความรู้ท่ีบิดเบือน การจัดการ
ท่องเท่ียวท่ีคาบเกี่ยวกันหลายหน่วยงาน เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ การขาดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานจึงปัญหาในการการจัดการและบ ารุงรักษาแหล่งท่องเท่ียวไม่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการหารือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็น
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กระบวนการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไปนอกจากนั้น ในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มของการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมในส่ือออนไลน์ เช่น กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดท า กิจกรรม "ไหว้พระขอพร ๙ พระ
อารามหลวง" ขึ้น เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเท่ียวท่ีสนใจได้เดินทางท่องเท่ียวสักการะสถานท่ี อัน
เป็นมงคล เพื่อการเริ่มต้นอย่างมีความสุขสงบทางใจ ตามคติความเช่ือของไทย อีกท้ังยังเป็นการ
เรียนรู้ถึงคุณค่าของ โบราณสถานท่ีส าคัญของเกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณโดยรอบ และส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดภารกิจส าคัญในการพัฒนา
ข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุ ทธศาสตร์
จังหวัด  โดยเฉพาะในด้านการท่องเท่ียว โดยได้คัดเลือกจังหวัดท่ีมีความพร้อมในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาพื้นท่ีอย่างยั่งยืน   
  การน าเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จะเน้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ซึ่งจะครอบคลุมถึงการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  การสนับสนุนข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อจัดท าแผนท่ีต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการพื้นท่ีและการท่องเท่ียว โดยจัดท าในรูปแผนท่ีรายจังหวัด มีรายละเอียดประกอบด้วย
แผนท่ีภาพจากดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดท้ังหมด พร้อมขอบเขตการ
ปกครองแยกตามอ าเภอ แผนท่ีภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ครอบคลุมบริเวณตัวเมือง ซ้อนทับ
ด้วยรายละเอียดสถานท่ีส าคัญอื่น ๆ ได้แก่ สถานท่ีราชการ วัด โรงพยาบาล สถานีต ารวจ แหล่ง
ท่องเท่ียว เส้นทางคมนาคม รวมท้ังระยะทางในการเข้าถึงแต่ละพื้นท่ี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท้ังในด้าน
การบริหารจัดการพื้นท่ีโดยท่ัวไป  และการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว นอกจากนี้ยังรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด  ได้แก่  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ รวมท้ังข้อมูลรายละเอียด
สถานท่ีส าคัญ  และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม  ขณะนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  รวมจ านวน 
๑๕ พื้นท่ี ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ นครพนม นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช เพชรบุรี แพร่ เลย ศรีสะเกษ อุดรธานี อุบลราชธานี และสงขลา เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร สทอภ.ได้จัดท าแผนท่ีท่องเท่ียวเฉพาะเส้นทางท่ีส าคัญเพื่อให้นักท่องเท่ียว
ได้ใช้ประโยชน์ สามารถเดินทางท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกสบายและเข้าถึงพื้นท่ีได้มากกว่าท่ีสายตา
มองเห็น ได้แก่ ๑. เส้นทางไหว้พระ ๙ วัด :  น าเสนอแผนท่ีได้แก่ ภาพถ่ายดาวเทียมกรุงเทพมหานคร
ตอนในด้วยข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของวัดซึ่งประชาชนนิยมเดินทาง
ไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลท้ัง ๙ วัด ประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม  พร้อมรายละเอียดความส าคัญและวันเวลาไหว้พระของแต่ละวัด  รวมท้ังข้อแนะน า
ส าหรับนักท่องเท่ียวในการเดินทาง๒.  เส้นทางเท่ียวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ : น าเสนอ แผนท่ีภาพถ่าย
ด า ว เ ที ย ม ร า ย ละ เ อี ย ด สู ง บ ริ เ ว ณ เ ก า ะ   รั ต น โ ก สิ น ท ร์  แ สด ง เ ส้ น ท า ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี
ส าคัญ  ๕  เส้นทาง  ได้แก่ ๑) เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ช้ันในชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๒) เส้นทางรอบ
เกาะรัตนโกสินทร์ช้ันนอกตอนเหนือล่าง ชมวัดบวรนิเวศวิหาร  ป้อมพระสุเมร และวัดชนะสงคราม 
๓) เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ช้ันนอกตอนกลาง ชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศน์เทพว
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ราราม  วัดราชนัดดา และโลหะปราสาท ๔) เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ช้ันนอกตอนเหนือบน ชม
วัดอินทรวิหาร วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม   และวังจันทรเกษม และ ๕) 
เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินธ์ชั้นนอกตอนใต้ ๓ . เส้นทางล่องคลองบางกอกน้อย น าเสนอแผนท่ี
ภาพถ่ายดาวเทียม บริเวณกรุงเทพมหานคร  ด้านตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา  ครอบคลุมคลอง
บางกอกน้อย สถานท่ีส าคัญควรค่าแก่การเยี่ยมชม  รวมท้ังข้อมูลประกอบในการเดินทาง แผนท่ี
ท่องเท่ียวจากภาพถ่ายดาวเทียมรายจังหวัด และแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวส าคัญ ของกรุงเทพมหานคร 
จัดท าเป็นแผ่นพับใช้งานได้สะดวก และเผยแพร่ใน Website  ของ สทอภ. ในรูปแบบการใช้ข้อมูล
ดาวเทียมเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว๑๐๐  

กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง การท่องเท่ียวเชิง
มรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ตลาดการท่องเท่ียวในปัจจุบันได้มีการ
แข่งขันอย่างรุนแรง ท าให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยใช้อัตลักษณ์ของ
ประเทศ เช่น การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงมรดกทาง
วัฒนธรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ีต้องพัฒนาในประเทศไทย เพราะนอกจากการท่องเท่ียวจะเป็น
อุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างรายได้ และน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว การท่องเท่ียวยัง
ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสืบเนื่องจากการท่องเท่ียว เช่น การผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือการ
ให้บริการด้านต่างๆ นับได้ว่าการท่องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการน า
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ตลาดการ
ท่องเท่ียวในปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ประเทศไทยจึงควรส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยให้
ความส าคัญกับการใช้วัฒนธรรม เป็นจุดขายในการแข่งกับแหล่งท่องเท่ียวทั่วโลก นอกจากนี้ยังรวมถึง
การจัดการโครงสร้างองค์กรและการจัดการท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ
การด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งรวมถึงการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพร้อม
กับการอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมให้ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป๑๐๑ 
 แสงเดือน รตินธร ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาว
จีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง ๒๑-๓๐ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
๒๙,๙๓๑หยวนขึ้นไป พฤติกรรมการท่องเท่ียวที่เป็นปัจจัยผลักดันในการตัดสินใจเลือกมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยคือ การมีประสบการณ์ในการมาเยือนประเทศไทยแล้วอย่างน้อย ๑ ครั้ง วางแผนการ
เดินทางท่องเท่ียวทุกอย่างด้วยตนเองและเดินทางกับบริษัททัวร์ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน มีเพื่อนหรือ
ญาติเป็นผู้ร่วมเดินทางท่องเท่ียว มีค่าใช้จ่ายส าหรับการท่องเท่ียวประมาณ ๕,๙๙๑– ๑๑,๙๗๐ หยวน 
ค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์การท่องเท่ียวคือ เพื่อการพักผ่อน
วันหยุด โดยต้องการไปแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ในภาคตะวันออกและภาคใต้เมื่อมาเยือน
                                                             

๑๐๐ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ, การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการที่ย่ังยืนในลุ่มแม่น ้าโขง ๒, 
รายงานวิจัย, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙). 

๑๐๑กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, การท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน
, วารสารนักบริหาร,  ปีที่ ๓๒  ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕): ๑๓๙-๑๔๖. 



๙๐ 

  

ประเทศไทย ส่วนปัจจัยดึงดูดท่ีมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวชาวจีนในการเลือกมาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย คือ อาหารไทย วัฒนธรรมไทย ความงดงามของธรรมชาติ ทะเลและชายหาดท่ีสวยงาม และ
ความพร้อมของข้อมูลการท่องเท่ียวตามล าดับ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีระดับเห็นด้วยระดับมาก๑๐๒ 
 สุรศักด์ิ  ศิลาวรรณา ได้วิจัยเรื่อง การท่องเท่ียวและการเผยแพร่พระพุทธศาสนา : 
บทบาทของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเบญจมบพิตรดุสิต       
วนาราม  ผลการวิจัยพบว่า วัดมีความส าคัญต่อสังคมไทย มาต้ังแต่อดีตกระท่ังถึงปัจจุบันนี้ แม้
บทบาทและหน้าท่ีของวัดจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยบ้าง หากแต่ วัดก็ยังเป็นสูญรวมจิตใจ
ชาวไทยพุทธ และชาวต่างชาติท่ีสนใจเข้ามาเยี่ยมชมวัดนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาเย่ียมชมวัด
ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีอายุมากกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป  แรงจูงใจท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่ีวัดเพราะ
ต้องการชมความสวยงามของโบราณสถาน และพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในวัด รวมถึงการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆภายในวัด  อาทิเช่น การท าบุญตักบาตร  บริจาคทาน และเดินชมเพื่อท่องเท่ียว
บริเวณโดยรอบของวัด ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า วัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมีอิทธิพลท้ังในแง่
บวกและแง่ลบต่อสังคมไทย  ดังนั้น การท่ีจะน าวัดมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ควรตระหนักถึงผลกระทบ
ท่ีวัดจะได้รับมาในภายหลัง แม้ว่าวัดจะมีบทบาทคลาดเคล่ือนไปอย่างไรก็ตาม วัดก็ยังเป็นสูญกลาง
ของสังคมไทย และมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ และพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน๑๐๓      

 กฤษฎา พิณศรีและคณะ  ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาศักยภาพแหล่งโบราณสถานวัฒนธรรม
ล้านช้างในอีสานใต้เพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า  แหล่งโบราณสถานวัฒนธรรม
ล้านช้างท่ีอาจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจ านวนท้ังส้ิน ๑๙ แห่งส่วนใหญ่มีศักยภาพโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อได้พบว่าข้อท่ีมีศักยภาพค่อนข้างสูง
ส่วนใหญ่เป็นด้านท่ีเกี่ยวกับความส าคัญของโบราณสถานเช่นมีรูปแบบทางศิลปะฝีมืองานช่างแสดง
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นแหล่งท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท่ี
ส าคัญในอดีตหรือมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมหรือความส าคัญในท้องถิ่นส่วนข้อท่ีมี
ศักยภาพค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่เป็นด้านท่ีเกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวและ
ประชาสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่าโดยสภาพและความส าคัญของตัวโบราณสถานรวมท้ังประเพณีและ
วัฒนธรรมหรือวันส าคัญในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับโบราณสถานนั้นสามารถท่ีจะน าไปเป็นจุดขายส าหรับ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้หากแต่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้โบราณสถานมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้นเช่นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียวและบูรณะให้อยู่ในสภาพดีการบูรณาการการท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน

                                                             

 ๑๐๒แสงเดือน รตินธร, ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวจีนในการตัดสินใจ
เลือกมาท่องเท่ียวในประเทศไทย, วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), ปี
ที ่๑๘ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๕๕): ๘๔-๑๐๔. 

๑๐๓สุรศักด์ิ  ศิลาวรรณา, การท่องเที่ยวและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาบทบาทของวัดในเขต
กรุงเทพมหานครกรณีศึกษา วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วารสารนักบริหาร, ปีที่ ๓๒  ฉบับ
ที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕): ๑๔๖-๑๖๖. 



๙๑ 

  

รวมท้ังการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป๑๐๔ 

 บัญชา นาคทองและคณะได้วิจัยเรื่อง  ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม
อีสานใต้พบว่าพัฒนาการทางการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีอีสานใต้ให้ความส าคัญด้านศิลปวัฒนธรรมมาก
ขึ้นพร้อมกับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก
ล าดับแรกคือจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานีล าดับท่ีสองคือจังหวัดบุรีรัมย์และศรีสะเกษ
ล าดับท่ีสามคือจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชัยภูมิแนวทางพัฒนาศักยภาพมุ่งให้เป็นการท่องเท่ียวแบบ
ยั่งยืนให้เกิดประโยชน์ทางสังคมเศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาปรับปรุง
แหล่งท่องเท่ียวจากความจ าเป็นมากไปน้อยดังนี้การประชาสัมพันธ์ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว
ความสวยงามทางภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมความชัดเจนของป้ายบอกทางและกิจกรรมเสริมความรู้
แนวทางและยุทธศาสตร์พึ่งพาเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาและการจัดการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ี
กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืนโดยเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมี๔ แนวทางคือสร้างองค์ความรู้ด้าน
ฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีศิลปหัตถกรรมกลุ่มชาติพันธุ์สร้างพัฒนาการ
ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านระหว่างประเทศรัฐกับเอกชนส่งเสริมบทบาทร่วมกันในระดับ
ภูมิภาคสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านการ
ท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ในจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและ
ชัยภูมิมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ยั่งยืนและเช่ือมโยงในระดับภูมิภาคได้โดย
ใช้พื้นฐานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีศิลปหัตถกรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีร่วมกันเป็น
ตัวเช่ือมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม๑๐๕ 

ปองพล ธวัลหทัยกุลและคณะ ได้วิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ไว้ ๔ ด้าน ดังนี้  ด้านการพัฒนาทรัพยากรแหล่ง
ท่องเท่ียวเน้นการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ  
ด้านการพัฒนาบริการการท่องเท่ียวกลยุทธ์พัฒนา  ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์กลยุทธ์พัฒนา
ด้านอื่น ๆ  ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเบ้ืองต้นโดยเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน  ได้แก่ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวและ
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนการท่องเท่ียว๑๐๖ 

                                                             

 ๑๐๔กฤษฎา พิณศรีและคณะ, ศึกษาศักยภาพแหล่งโบราณสถานวัฒนธรรมล้านช้างในอีสานใต้เพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๐). 

๑๐๕บัญชา นาคทองและคณะ, โครงการศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ , 
รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐). 

๑๐๖ ปองพล ธวัลหทัยกุลและคณะ, แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม      
ในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ๒๕๕๐), หน้า 
บทคัดย่อ.  



๙๒ 

  

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ ประโคน) นายสายชล ปัญญชิต นายภูเบศ วณิชชา
นนท์ ได้วิจัยเรื่อง การจัดการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า           
๑) กระบวนการจัดการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เน้นกระบวนการจัดการ         
โดยเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและวัดเป็นองค์กรหลัก อย่างไรก็ตามยังขาดมิติของการ
เช่ือมโยงสู่การจัดการความรู้  ท้ังมิ  ติทางกฎหมาย บุคลากร ประวัติศาสตร์และคุณค่าเชิง
พระพุทธศาสนา โดยสามารถแบ่งกระบวนการจัดการท่องเท่ียวออกเป็น  ๔ ลักษณะ  ได้แก่ 
กระบวนการจัดการท่องเท่ียวตามเทศกาล กระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงเครือข่ายชุมชน
กระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงเครือข่ายผู้ประกอบการ กระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ
๒) ส าหรับการศึกษาด้านเส้นทางการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นพบว่า เส้นทาง
การท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ยังขาดการบูรณาการเป็นชุดองค์ความรู้ ท่ีจะ
สามารถสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังแก่ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดระบบ
เศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ดีการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีโอกาสและความพร้อมใน 
การพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้น โดยต้องอาศัยความร่วมมือเชิงองค์กร ความมั่นคงและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมควบคู่กันไป ท้ังนี้สามารถแบ่งเส้นทางการท่องเท่ียวทางระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยออกเป็น  ๓ เส้นทางได้แก่เส้นทางการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาเชิงมรดกทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาเชิงการจัดการความรู้และการ
บริหารจัดการสมัยใหม่และเส้นทางการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาเชิงพุทธศิลปกรรม และ           
๓)ความสัมพันธ์และผลกระทบของการท่องเท่ียวที่มีต่อวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
นั้นพบว่า การท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาได้ช่วยส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรของวัด การพัฒนาส่ิงแวดล้อมท้ังทางกายภาพและการท านุบ ารุงพุทธศิลปกรรมภายในวัด 
รวมทั้งมีส่วนต่อการสนับสนุนให้เกิดรายได้กับวัด ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว อย่างไร 
ก็ดีผลกระทบท่ีเป็นข้อควรระวังคือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้ังในมิติพระพุทธศาสนาและคุณค่าของ 
ท้องถิ่น อีกท้ังการไม่ป้องกันไม่ให้แหล่งท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนากลายเป็นสินค้าด้านการ
ท่องเท่ียวเกินไป ตลอดจนควรพัฒนาการจัดการความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่สถานท่ีท่องเท่ียว 
ทางพระพุทธศาสนาด้วย๑๐๗ 

พระมหาส าราญ านุตฺตโม (ประเสริฐซ้ึง) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ๑. การจัดการวัดให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ด้านศาสนสถาน ได้แก่ ส่ิงปลูกสร้างท่ีมี
ความส าคัญทางพระพุทธศาสนา อันแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีมาต้ังแต่อดีต ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมี
ศิลปะท่ีแตกต่างกันออกไป การดูแลให้คงอยู่ในสภาพเดิมจึงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีอายุและความ
เก่าแก่ด้วยประการหนึ่งและการจะหาช่างฝีมือท่ีมีความสามารถจริงๆ ก็ยาก จึงต้องมีผู้ท่ีมีความรู้และ
ความเข้าใจในการดูแลบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากท่ีสุดในส่วนของส่ิงปลูกสร้างอื่นท่ี 
สร้างใหม่ก็ควรสร้างให้มีรูปแบบท่ีเป็นศิลปะท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านบุคคล เป็นส่ิงส า คัญ 
                                                             

 ๑๐๗ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ ประโคน)  นายสายชล ปัญญชิต นายภูเบศ วณิชชานนท์,             
“การจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”,  รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๙๓ 

  

เพราะบุคคลหรือมนุษย์เป็นตัวแปรส าคัญในทุกๆ เรื่อง การมีบุคลากรท่ีดีมีทักษะและความสามารถก็
จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเท่ียวก้าวไปสู่ตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วเรื่องของบุคคลจึง
กลายเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญค่อนข้างมากท่ีสุด ด้านกิจกรรมภายในวัดทุกๆ วัดก็จะมีกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว โดยเฉพาะวัดใดท่ีมีพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์มีความส าคัญและเก่าแก่ก็จะมีผู้คนให้ความศรัทธานับถือเป็นจ านวนมาก เช่น หลวงพ่อบ้าน
แหลมท่ีประชาชน นักท่องเท่ียวต่างก็หล่ังไหลกันเข้ามาเพื่ อสักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ท้ังนี้
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีความเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็มีอีกมากมาย เช่น 
งานประจ าปีของวัด การจัดปฏิบัติธรรมประจ าปีหรือสร้างกิจกรรมขึ้นในช่วงเทศกาลหรือวันหยุด  
ด้านส่ิงแวดล้อมเป็นอีกด้านท่ีมีตัวแปรในการควบคุมค่อนข้างยาก ส่ิงแวดล้อมภายใน ได้แก่  อาณา
เขตบริเวณภายในวัดและรอบๆ วัดท่ีมีการดูแลจัดการรักษาความสะอาดและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเหมาะแก่การรับรองนักท่องเท่ียวที่มาเยือนซึ่งแต่ละวัดสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง 
แต่ส่ิงแวดล้อมภายนอก เช่น ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเครื่องด่ืม ร้านอาหารต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งวัดไม่
สามารถควบคุมได้ จึงต้องมีความร่วมมือกันทุกฝ่ายท่ีจะไม่สร้างบรรยากาศส่ิงแวดล้อมให้หม่นหมอง 
ด้วยการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียวหรือการไม่ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ใส่ใจซึ่งกันและกัน 
ซึ่งอาจเป็นปัญหาตามมาในภายหลังมากมาย ๒. รูปแบบการจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามด้านศานสถานมีแผนงาน คือการอนุรักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุให้มีความมั่นคงแข็งแรงและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง ด้วยการ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานเก่าให้มีความมั่นคงแข็งแรงและก่อสร้างศาสนสถานใหม่ท่ีคงเอกลักษณะ
ความเป็นไทยและวิถีชีวิตชุมชนอย่างชัดเจน โดยปรึกษาหารือกับผู้มีความเช่ียวชาญกับกรมศิลปากร 
ด้านบุคคลมีแผนงาน คือ การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นและทักษะ
ทางด้านภาษาแก่ บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านกิจกรรมภายในวัดมีแผนงาน คือ กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวลักษณะปฏิบัติธรรมบูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถานและศึกษาประวัติศาสตร์ โดยการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเชิงรุกให้แก่ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การอนุรักษ์และปลูกจิตส านึกในการรักษาโบราณสถานอย่างจริงจัง ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การศึกษาประวัติศาสตร์ ศาสนบุคคลและศาสนสถาน ด้านส่ิงแวดล้อมมีแผนงาน คือ บูรณาการวิถี
ชีวิตความเป็นไทยร่วมกับศาสนาอื่นอย่างสันติสุข โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและ
ศาสนาในการพัฒนาวัดและส่ิงแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงบูรณาการระหว่างวัดบ้าน 
ชุมชน ศาสนาอื่น และภาคีเครือข่าย๑๐๘ 

พระสุธีรัตนบัณฑิต (อาภากโร) และพระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ (สดประเสริฐ)     
ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน 
ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและ
                                                             

 ๑๐๘ พระมหาส าราญ านุตฺตโม (ประเสริฐซึ้ง), การจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๙๔ 

  

วัฒนธรรมนั้น มียุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ ได้แก่การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมเชิงศาสนาและวัฒนธรรม การบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวทางศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากรการท่องเท่ียวทางศาสนาและวัฒนธรรม การ
สร้างเครือข่ายภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวซึ่ งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนยังมีแนวโน้มและการเติบโตและมีศักยภาพสูง       
มีแหล่งท่องเท่ียวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีวิถีชีวิตวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียว 
หากมีการส่งเสริมจากภาครัฐท่ีเหมาะสมจะท าให้มีแนวโน้มท่ีจะเกิดการพัฒนาและเป็นเครือข่าย
ท่องเท่ียวที่เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวของประเทศและน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน๑๐๙ 

พระเอกลักษณ์ อชิโต ประเสริฐ ธิลาว พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ได้วิจัยเรื่อง 
รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า   
๑.วัดจัดการท่องเท่ียวเรียบร้อย สวยงาม มีการพัฒนาและปรับปรุงศาสนสถานแบบประหยัดเรียบง่าย 
มีการส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากร ๒. พระสงฆ์และประชาชนมีความคิดเห็นต่อกระบวนการในการ
จัดการท่องเท่ียว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๓. รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธ 
ได้แก่ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มีความมั่นคงแข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพการ 
จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวลักษณะเชิงปฏิบัติธรรมบูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถานและการ 
บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทยร่วมกับศาสนอื่นอย่างสันติสุข๑๑๐ 

พระครูศรีกิตยาธร (นนทชัย เจริญยุทธ) และคณะ ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสัป
ปายะ ๔ เพื่อเสริมสร้างการท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาของวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต  ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ ๔ เพื่อเสริมสร้างการท่องเท่ียวเชิง
พระพุทธศาสนาของวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการประยุกต์ใช้หลักสัป
ปายะ ๔ ได้แก่  การน าหลักอาวาสสัปปายะมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการท่องเท่ียวในส่วนของ
สถานท่ีน าหลักอาหารสัปปายะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านอาหารน าหลักบุคคลสัปปายะมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านบุคคลน าหลักธรรม สัปปายะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านปฏิบัติ
ธรรมซึ่งเมื่อน าหลักสัปปายะ ๔ มาประยุกต์ใช้ท าให้การท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาของวัดไชยธารา
ราม เป็นการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพท้ังในส่วนของวัดไชยธารารามและจิตใจแก่นักท่องเท่ียว๑๑๑ 

                                                             

 ๑๐๙ พระสุธีรัตนบัณฑิต (อาภากโร) และพระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ (สดประเสริฐ), “ยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์.  ปีที่ ๑ 
ฉบับที่ ๓ (กันยายน– ธันวาคม ๒๕๕๙): ๗-๒๔. 

๑๑๐ พระเอกลักษณ์ อชิโต ประเสริฐ ธิลาว พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, “รูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม”, วารสาร มจร  สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์, ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มีนาคม ๒๕๖๓): ๑๒๑-๑๓๔. 
 ๑๑๑ พระครูศรีกิตยาธร (นนทชัย เจริญยุทธ) และคณะ, “การประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ ๔ เพ่ือ
เสริมสร้างการท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาของวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต”,  วารสาร 
มจร อุบลปริทรรศน์,  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔): ๕๑๗-๕๓๐. 



๙๕ 

  

พระทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท (เลาลี) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะเพื่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงพุทธของแหล่งท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในล้านนา 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงพุทธเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ
ของวัดในล้านนา แบ่งออกเป็น  ๔ รูปแบบ คือ ๑) การท่องเท่ียววัดเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
๒) การท่องเท่ียววัดเชิงนิเวศ ๓) การท่องเท่ียววัดเชิงการเรียนรู้หลักพุทธธรรม และ ๔) การท่องเท่ียว
วัดเชิงการปฏิบัติธรรมองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และแนวทางพัฒนาจิตส านึกสาธารณะผ่านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวทางพุทธศาสนาในล้านนาตามหลักสัปปายะ ๗ เป็นแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย
หรือวัดให้เป็นสถานท่ีให้เป็นท่ีสบายและเหมาะสมเกื้อกูลกับบุคคลท่ีอยู่อาศัยและบุคคลท่ีเข้ามาใช้
ประโยชน์  ๗ ด้าน คือ ๑) อาวาสสัปปายะ (ท่ีอยู่อาศัยเป็นท่ีสบาย) ๒) โคจรสัปปายะ (แหล่งอาหาร
เป็นท่ีสบาย) ๓) ภัสสสัปปายะ (ถ้อยค าเป็นท่ีสบาย) ๔) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลเป็นท่ี สบาย)            
๕) โภชนสัปปายะ (อาหารเป็นท่ีสบาย) ๖) อุตุสัปปายะ (อุณหภูมิเป็นท่ีสบาย) และ ๗) อิริยาบถสัป
ปายะ (การเคล่ือนไหวเป็นท่ีสบาย) การเสริมสร้างคุณค่าและกระบวนการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ
ของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางพุทธศาสนาในล้านนามีเป้าหมาย ๒ประการ คือ (๑) คุณค่า
และกระบวนการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะทางกาย ได้แก่ กายภาวนา เป็นการฝึกอบรมตนเอง และ
ศีลภาวนา การฝึกอบรมพฤติกรรมทางด้านสังคม (๒) คุณค่าและกระบวนการพัฒนาจิตส านึก
สาธารณะทางจิต ได้แก่ จิตตภาวนาเป็นการฝึกอบรมด้านจิตใจปัญญาภาวนาการฝึกอบรมด้านปัญญา 
๑๑๒ 

สรุปได้ว่า การท่องเท่ียวสถานการณ์ตลาดการท่องเท่ียวในปัจจุบันได้มีการแข่งขันอย่าง
รุนแรง ท าให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยใช้อัตลักษณ์ของประเทศ เช่น 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมเป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ีต้องพัฒนาในประเทศไทย เพราะนอกจากการท่องเท่ียวจะเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ท่ีสร้างรายได้ และน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว การท่องเท่ียวยังก่อให้เกิดการสร้าง
อาชีพสืบเนื่องจากการท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 ๑๑๒พระทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท (เลาลี), “รูปแบบและกระบวนการสร้างจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการ
จัดการท่องเท่ียวเชิงพุทธของแหล่งท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในล้านนา”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๙๖ 

  

ตารางที่ ๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ 
 

ปัญหาท่ี เกี่ยวกับการ จัดการท่องเท่ียว คือ 
ภาครัฐขาดการกระจายการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวให้แก่ท้องถิ่น ท าให้เกิดความเส่ือม
โทรมของแหล่งท่องเท่ียว และการอนุรักษ์รักษา
วัฒนธรรมเป็นไปได้ยากเพราะคนในท้องถิ่นขาด
จิตส านึกร่ วม  ปัญหาการ ใช้ภาษาเพื่ อ ส่ือ
ความหมายท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความรู้ ท่ี
บิดเบือน  

กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ และศรันยา แสงล้ิม
สุวรรณ 

 

สถานการณ์ตลาดการท่องเท่ียวในปัจจุบันได้มี
การแข่งขันอย่างรุนแรง ท าให้ประเทศไทยต้อง
ปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยใช้     
อัต ลักษณ์ของประ เทศ การวางแผนการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงมรดกทางวัฒนธรรม
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ีต้องพัฒนาในประเทศ
ไทย  

แสงเดือน รตินธร 
  

 

วางแผนการเดินทางท่องเท่ียวทุกอย่างด้วย
ตนเองและเดินทางกับบริษัททัวร์ในระดับท่ี
ใกล้เคียงกัน มีเพื่อนหรือญาติเป็นผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเท่ียว มีค่าใช้จ่ายส าหรับการท่องเท่ียว
ประมาณ ๕,๙๙๑– ๑๑,๙๗๐ หยวน ค้นหา
ข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต มี
วัตถุประสงค์การท่องเท่ียวคือ เพื่อการพักผ่อน
วันหยุด โดยต้องการไปแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ในภาคตะวันออกและภาคใต้เมื่อมา
เยือนประเทศไทย ส่วนปัจจัยดึงดูดท่ีมีอิทธิพล
ต่อนักท่องเท่ียวชาวจีนในการเลือกมาท่องเท่ียว
ในประเทศไทย คือ อาหารไทย วัฒนธรรมไทย 
ความงดงามของธรรมชาติ ทะเลและชายหาดท่ี
สวยงาม และความพร้ อมของข้อมู ลการ
ท่องเท่ียวตามล าดับ โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ ท่ี
ระดับเห็นด้วยระดับมาก 

สุรศักดิ์  ศิลาวรรณา  
 

แรงจูงใจท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่ีวัด
เ พ ร า ะ ต้ อ ง ก า ร ช ม ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง
โบราณสถาน และพระพุทธรูปท่ีประดิษฐาน 



๙๗ 

  

ตารางที่ ๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 ภายในวัด รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ภายในวัด  อาทิเ ช่น การท าบุญตักบาตร  
บริจาคทาน และเดินชมเพื่อท่องเท่ียวบริเวณ
โดยรอบของวัด ผลจากการศึกษาสามารถสรุป
ได้ว่า วัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมีอิทธิพลท้ังในแง่
บวกและแง่ลบต่อสังคมไทย  ดังนั้น การท่ีจะน า
วัดมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ควรตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีวัดจะได้รับมาในภายหลัง แม้ว่าวัด
จะมีบทบาทคลาดเคล่ือนไปอย่างไรก็ตาม วัดก็
ยั ง เ ป็ น สู ญ ก ล า ง ข อ ง สั ง ค ม ไ ท ย  แ ล ะ มี
ความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ และ
พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน 

กฤษฎา พิณศรีและคณะ แหล่งโบราณสถานวัฒนธรรมล้านช้างท่ีอาจ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจ านวน
ท้ังส้ิน ๑๙ แห่งส่วนใหญ่มีศักยภาพโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายข้อได้พบว่าข้อท่ีมีศักยภาพค่อนข้างสูง
ส่วนใหญ่เป็นด้านท่ีเกี่ยวกับความส าคัญของ
โบราณสถานเช่นมีรูปแบบทางศิลปะฝีมืองาน
ช่างแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นแหล่งท่ีเกี่ยวข้อง
กับเหตุการ ณ์ ท่ีส า คัญในอดีตหรื อมีความ
เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม 

บัญชา นาคทองและคณะ 
 

แนวทางพัฒนาศักยภาพมุ่งให้เป็นการท่องเท่ียว
แบบยั่งยืนให้เกิดประโยชน์ทางสังคมเศรษฐกิจ
ส่ิงแวดล้อมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการ
พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวจากความจ าเป็น
มากไปน้อยดังนี้การประชาสัมพันธ์ความสะอาด
ของแหล่งท่องเท่ียวความสวยงามทางภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมความชัดเจนของป้ายบอกทาง
และกิ จก ร รม เสริ มคว ามรู้ แน วทาง และ
ยุทธศาสตร์พึ่งพาเสริมสร้างความเข้มแข็งการ
พัฒนาและการจัดการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีกลุ่ม 

 



๙๘ 

  

ตารางที่ ๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 อีสานใต้สู่ความยั่งยืนโดยเช่ือมโยงกับกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ปองพล ธวัลหทัยกุลและคณะ 
 

ยุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เบื้องต้นโดยเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ไ ด้แก่ยุทธศาสตร์การสร้ า ง เครือข่ายการ
ท่องเท่ียวกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่ม
จังหวัดอีสานใต้เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวและ
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว 

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ ประโคน)  
นายสายชล ปัญญชิต นายภูเบศ วณิชชานนท์ 

การท่อง เท่ียวทางพระพุทธศาสนาได้ ช่วย
ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรของวัด การพัฒนาส่ิงแวดล้อมท้ัง
ทางกายภาพและการท านุบ ารุงพุทธศิลปกรรม
ภายในวัด รวมท้ังมีส่วนต่อการสนับสนุนให้เกิด
รายได้กับวัด ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียว อย่างไรก็ดีผลกระทบท่ีเป็นข้อควร
ระวังคือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้ังในมิติ
พระพุทธศาสนาและคุณค่าของท้องถิ่น อีกท้ัง
การ ไม่ป้ อ งกัน ไม่ ให้ แห ล่ง ท่อง เ ท่ี ยวทา ง
พระพุทธศาสนากลายเป็น สินค้าด้านการ
ท่องเท่ียวเกินไป ตลอดจนควรพัฒนาการจัดการ
ความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่สถานท่ี
ท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาด้วย 

พระมหาส าราญ านุตฺตโม (ประเสริฐซึ้ง) ด้านศาสนสถาน  ไ ด้แก่  ส่ิ งป ลูกสร้ า ง ท่ีมี
ความส าคัญทางพระพุทธศาสนา อันแสดงถึง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีมา ต้ังแต่อดีต ซึ่ งแต่ละ
ท้องถิ่นก็จะมีศิลปะท่ีแตกต่างกันออกไป การ
ดูแลให้คงอยู่ ในสภาพเดิมจึงเป็นเรื่องยาก 
เนื่องจากมีอายุและความเก่าแก่ด้วยประการ
หนึ่งและการจะหาช่างฝีมือท่ีมีความสามารถ
จริงๆ ก็ยาก จึงต้องมี ผู้ท่ีมีความรู้และความ
เข้าใจในการดูแลบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
ไว้ให้ได้มากท่ีสุดในส่วนของส่ิงปลูกสร้างอื่นท่ี  



๙๙ 

  

ตารางที่ ๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 สร้างใหม่ก็ควรสร้างให้มีรูปแบบท่ีเป็นศิลปะท่ี
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านบุคคล การมี
บุคลากรท่ีดีมีทักษะและความสามารถก็จะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเท่ียวก้าวไปสู่
ตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วเรื่องของบุคคลจึง
กลายเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญค่อนข้างมากท่ีสุด 
ด้านกิจกรรมภายในวัดทุกๆ วัดก็จะมีกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาอยู่แล้ว โดยเฉพาะวัดใดท่ีมี
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์มีความส าคัญและเก่าแก่ก็
จะมีผู้คนให้ความศรัทธานับถือเป็นจ านวนมาก 

พระสุธีรัตนบัณฑิต (อาภากโร) และพระใบฎีกา
สัญญา อภิวณฺโณ (สดประเสริฐ)      

การบริหารจัดการการท่องเท่ียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ยังมีแนวโน้มและการเติบโตและมี
ศักยภาพสูงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ มีวิถีชีวิตวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท่ี
น่าสนใจของนักท่องเท่ียว หากมีการส่งเสริมจาก
ภาครัฐท่ีเหมาะสมจะท าให้มีแนวโน้มท่ีจะเกิด
การพัฒนาและเป็น เครือข่ ายท่อง เ ท่ียว ท่ี
เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวของประเทศและ
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 

พระเอกลักษณ์ อชิโต ประเสริฐ ธิลาว พระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถี
พุทธ ไ ด้แก่ การอนุรักษ์โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุให้มีความมั่นคงแข็งแรง และคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความเป็นไทยการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพการ จัดกิจกรรม
การท่องเท่ียวลักษณะเชิงปฏิบัติธรรมบูรณาการ
กับการอนุรักษ์โบราณสถานและการ บูรณาการ
วิถีชีวิตความเป็นไทยร่วมกับศาสนอื่นอย่างสันติ
สุข 

  
 
 
 



๑๐๐ 

  

ตารางที่ ๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระครูศรีกิตยาธร (นนทชัย เจริญยุทธ) และ
คณะ 

การน าหลักอาวาสสัปปายะมาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างการท่องเท่ียวในส่วนของสถานท่ีน า
หลักอาหารสัปปายะมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการด้านอาหารน าหลักบุคคลสัปปายะมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในก าร จัดก าร ด้านบุ คคลน า
หลักธรรม สัปปายะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ด้านปฏิบัติธรรมซึ่งเมื่อน าหลักสัปปายะ ๔ มา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ท า ใ ห้ ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง
พระพุทธศาสนา 

พระทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท (เลาลี) ๑) การท่องเท่ียววัดเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ๒) การท่องเท่ียววัดเชิงนิเวศ ๓) การ
ท่องเท่ียววัดเชิงการเรียนรู้หลักพุทธธรรม และ 
๔)  การ ท่อง เ ท่ียววั ด เ ชิ งการปฏิบั ติ ธรรม
องค์ประกอบ ตัว ช้ีวัด และแนวทางพัฒนา
จิตส านึกสาธารณะผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียว
ทางพุทธศาสนาในล้านนาตามหลักสัปปายะ ๗ 
เป็นแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย
หรือวัดให้ เป็นสถาน ท่ีให้ เป็น ท่ีสบายและ
เหมาะสมเกื้อกูลกับบุคคลท่ีอยู่อาศัยและบุคคล
ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์  ๗ ด้าน คือ ๑) อาวาสสัป
ปายะ (ท่ีอยู่อาศัยเป็นท่ีสบาย) ๒) โคจรสัปปา
ยะ (แหล่งอาหารเป็นท่ีสบาย) ๓) ภัสสสัปปายะ 
(ถ้อยค าเป็นท่ีสบาย) ๔) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
เป็นท่ี สบาย) ๕) โภชนสัปปายะ (อาหารเป็นท่ี
สบาย) ๖) อุตุสัปปายะ (อุณหภูมิเป็นท่ีสบาย) 
และ ๗) อิริยาบถสัปปายะ (การเคล่ือนไหวเป็น
ท่ีสบาย) 

 
 
  
 
 
 
 



๑๐๑ 

  

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดเชียงรายว่ามีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไร โดยมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ดังนี้  
 หลักการบริหารเบื้องต้นของสุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์๑๑๓ ได้แก่ ๑. การ
วางแผน ๒. การปฏิบัติตามแผน ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ๔. ปรับปรุงแก้ไขและนพพงษ์ บุญ
จิตราดุลย์ ท่ีว่าด้วย การจัดการ ท่ีมุ่งเน้นการเป็นท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจมีส่ิงอ านวยความสะดวกการขนส่งมี
ความสะดวก และการต้อนรับท่ีเป็นท่ีพึงพอใจสูงสุด   
 หลักสัปปายะ ๗๑๑๔ ได้แก่ ๑. อาวาสสัปปายะ เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีสบาย และสงบ ๒. 
โคจรสัปปายะ สถานท่ีสะดวกสบายต่อการเดินทาง ๓. ภัสสสัปปายะ เป็นสถานท่ีส าหรับพูดคุยในส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ ๔. ปุคคลสัปปายะ ร่วมกันชักจูงแนะน าไปในทางท่ีจะเป็นประโยชน์ ๕. โภชนสัป
ปายะ การจัดการอาหารท่ีส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะท่ีดี ๖. อุตุสัปปายะ มสีภาพแวดล้อมและอุณหภูมิท่ี
ให้ความรู้สึกสบาย ๗. อิริยาปถสัปปายะ เป็นสถานท่ีท่ีเอื้ออ านวยต่ออิริยาบถใดท่ีท าให้จิตไม่สงบ 
  รูปแบบการบริหารจัดการ ๗ ด้าน๑๑๕ ๑.การให้ความส าคัญกับประวั ติศาสตร์
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ๒.การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ๓.การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม ๔.การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ๕.การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  ๖.การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว            
๗.การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี มาเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๑๓สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ

ส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๔๖), หน้า ๑๒. 
๑๑๔พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๖, หน้า ๒๘๖). 

 ๑๑๕บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : เพรส แอนดดีไซน, 
๒๕๕๘), หน้า ๔๔. 



๑๐๒ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
  
   

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

บริบทการเท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย 

กระบวนการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

๑. การวางแผน 
๒. การปฏิบัติตามแผน 
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
๔. ปรับปรุงแก้ไข 

หลักสัปปายะ ๗ 
๑. อาวาสสัปปายะ เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีสบาย 
และสงบ 
๒. โคจรสัปปายะ สถานท่ีสะดวกสบายต่อ
การเดินทาง 
๓. ภัสสสัปปายะ เป็นสถานท่ีส าหรับ
พูดคุยในส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ 
๔. ปุคคลสัปปายะ ร่วมกันชักจูงแนะน าไป
ในทางท่ีจะเป็นประโยชน์ 
๕. โภชนสัปปายะ การจัดการอาหารท่ี
ส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะท่ีดี 
๖. อุตุสัปปายะ มีสภาพแวดล้อมและ
อุณหภูมิท่ีให้ความรู้สึกสบาย 
๗. อิริยาปถสัปปายะ เป็นสถานท่ีท่ี
เอื้ออ านวยต่ออิริยาบถใดท่ีท าให้จิตไม่
สงบ 

 

การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย 
๑.การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
๒.การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๓.การคงไว้ซึง่วิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของ
สังคมและวัฒนธรรม 
๔.การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๕.การอนุรักษ์วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม     
๖.การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว   
๗.การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของ
พื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี     



๑๐๓ 
 

 
บทที่  ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสาน
วิธี (Mixed Methods Research)  ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative research)  ท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมาก
ขึ้น ส าหรับวิธีการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
ข้อมูลทุติยภูมิ  โดยการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (Documentary survey)  การ
สัมภาษณ์  (Interview)  และการสนทนาก ลุ่ม  (Focus group)  และก าร ว ิจ ัย เช ิง ป ร ิม าณ 
(Quantitative research)  โดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research)  ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอ
ขั้นตอนด าเนินการวิจัยมีกระบวนการวิจัยและขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑  รูปแบบกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ตามลักษณะการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  และเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท่ีมี
เนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น  ส าหรับวิธีการวิ จัย  ได้แก่  การวิ จัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (Documentary survey) การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)  การ
สนทนาก ลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussion)  และการว ิจ ัย เช ิงปร ิมาณ  (Quantitative 
research)  โดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) 



๑๐๔ 
 

๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

 ๓.๒.๑ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง  
   ๑. ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีเป็นตัวแทน เช่น นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ท่ีสังกัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงราย 
๑๔๔ แห่ง จ านวน ๑,๘๗๒ คน๑ 

๒. กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสังกัดในองค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล  และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดเชียงราย ค านวณจากสูตรของยามาเน่๒  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน         
๓๓๐ คน 

  โดยมีสูตรการค านวณ  ดังนี้ 
 

  n       =             N 

                                                                1 + N(e)2 
    เมื่อ   n  หมายถึง  จ านวนตัวอย่าง 
                                       N  หมายถึง  จ านวนประชากรท้ังหมด 
                                       e  หมายถึง  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ เท่ากับ ๐.๐๕ 
   
   =           1,872                     

                                                             1  +  1,872 (0.05) 2                                                                                                          
                                                     
   =                   1,872                                
                                                                 1  +  1,872 (0.0025)    
    

                                                     =           329.58           
 

   ดังนั้น ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ จ านวน 330  คน 
 

                                                         
 ๑กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกต้ังผู้บริหำร สมำชิก
สภำทอ้งถ่ิน และทะเบียน อปท, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : http://ele.dla.go.th วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

  ๒ Yamane, T., Statistic : An Introductory Analysis, 3rd ed., (New York : Harper and 
Row, 1973), p. 136. 



๑๐๕ 
 

ตำรำงที่  ๓.๑  แสดงกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 

ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามโดยการสร้างเครื่องมือ  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด  ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  โดยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม  
แบ่งออกเป็น ๕ ตอนคือ 
 ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี  ๒  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

อ ำเภอ 
 
 

จ ำนวน  
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

อ าเภอดอยหลวง ๓ ๓๙ ๗ 
อ าเภอเชียงรุ้ง ๔ ๕๕ ๑๐ 
อ าเภอแม่ลาว ๗ ๙๑ ๑๖ 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ๔ ๕๒ ๙ 
อ าเภอขุนตาล ๔ ๕๘ ๑๐ 
อ าเภอเวียงแก่น ๔ ๕๒ ๙ 
อ าเภอพญาเม็งราย ๖ ๘๔ ๑๕ 
อ าเภอเวียงป่าเป้า ๙ ๑๑๘ ๒๑ 
อ าเภอแม่สรวย ๙ ๑๒๒ ๒๒ 
อ าเภอแม่สาย ๑๐ ๑๓๐ ๒๓ 
อ าเภอเชียงแสน ๗ ๙๔ ๑๗ 
อ าเภอแม่จัน ๑๓ ๑๔๒ ๒๕ 
อ าเภอป่าแดด ๕ ๖๕ ๑๒ 
อ าเภอพาน ๑๖ ๒๐๘ ๓๖ 
อ าเภอเทิง ๑๒ ๑๕๖ ๒๗ 
อ าเภอเชียงของ ๘ ๑๐๔ ๑๙ 
อ าเภอเวียงชัย ๖ ๗๘ ๑๔ 
อ าเภอเมืองเชียงราย ๑๖ ๒๐๘ ๓๖ 
อบจ.เชียงราย ๑ ๑๖ ๓ 
รวม ๑๔๔ ๑,๘๗๒ ๓๓๐ 



๑๐๖ 
 

 ตอนท่ี  ๓  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

ตอนท่ี  ๔  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย    

 ตอนท่ี  ๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 กำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ  
 ๑. น าแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วผู้วิจัย
น าแบบสอบถามเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๕ คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา(Content 
Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อค าถาม  (Index of Item Objective 
Congruence, IOC) ท้ังนี้สามารถพิจารณาข้อค าถามท่ีมีค่า  ต้ังแต่  ๐.๕  ขึ้นไป  โดยใช้เกณฑ์๓ ดังนี้   

+๑  หมายความว่า  มั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง    
๐  หมายความว่า  ไม่มั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง    
-๑  หมายความว่า  ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง  

 ๒. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเชิญผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ผลการตรวจสอบพบว่า  แบบสอบถาม  มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง  ๐.๘๐-๑.๐๐ 

 ๓. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสังกัดใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง  จ านวน  ๓๐  คน  ท่ีไม่ได้ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าตามวิธี การของครอนบาค (Cronbach, Alapha 
Coefficiency) ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าท้ังฉบับเท่ากับ  ๐.๙๒  จากนั้นน าแบบสอบถามดังกล่าว
เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ 

 

 ๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสังกัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดเชียงราย จ านวน ๓๓๐ คน ผู้วิจัยด าเนินการแจกจ่ายด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

                                                         
 ๓ทรงศัก ด์ิ  ภูสีอ่อน, กำรประยุกต์ใช้  SPSS  วิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย ,  พิมพ์ครั้งที่   ๒,  
(กาฬสินธ์ุ : ประสานการพิมพ์, ๒๕๕๑),  หน้า  ๕๗. 



๑๐๗ 
 

 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ตรงตามจ านวน
กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าแจกแบบสอบถาม   
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอแจก
แบบสอบถาม และด าเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม ท่ีรับกลับมาแล้วน าไปวิเคราะห์
ข้อมูล           
 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ๑. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า   
ร้อยละ 
 ๒. ข้อค าถามต้ังแต่ตอนท่ี ๒-๔ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ๔ โดยก าหนดเกณฑ์การ
แปลผล  ดังนี้ 

 ๕  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด   
 ๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก   
 ๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง  
 ๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย  
 ๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด   
 การแปลคะแนน  โดยการน าแบบสอบถามมาหาค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย๕ 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย  มีดังนี้ 

๔.๕๑ - ๕.๐๐  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   ๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมาก 
   ๒.๕๑ - ๓.๕๐  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

  ๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน้อย 
  ๑.๐๐ - ๑.๕๐  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

  ๓. ข้อค าถามแสดงความแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 
ท าการวิเคราะห์โดยอธิบายผลเป็นความเรียง 

 

                                                         
๔ธานินทร์  ศิลป์จารุ ,  วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS และ AMOS,  พิมพ์ครั้งที่  ๑๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๕), หน้า ๘๖-๘๗. 
 ๕ไพศาล หวังพานิช,  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์,  ๒๕๕๑),  
หน้า ๑๑๒. 



๑๐๘ 
 

   สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   สถิติท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรับบรรยายข้อมูลท่ัวไป 
   สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ๖ คือ 

   P  =  
N

x 100   

  เมื่อ P  =  ค่าร้อยละ 
   X  =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N  =  จ านวนข้อมูล 
 
 ๒. การหา “ค่าเฉล่ีย”๗ (Mean) 

   X  = 
N

   

  เมื่อ X  = ค่าเฉล่ีย 
   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N = จ านวนข้อมูล 
 ๓. การหา “ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน”๘ (Standard Deviation) 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

xxN   

  เมื่อ S.D.  = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ∑x2 = ผลรวมก าลังสองของคะแนน 
   N =  จ านวนข้อมูล 

         (∑x)2  = ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 
 
๓.๓ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

 ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
   (๑) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ในการวิจัยครั้ง
นี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นผู้มีความเกี่ยวข้อง

                                                         
 ๖นิภา เมธาวิชัย, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 
 ๗ส่งศรี ชมภูวงศ์, กำรวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 
 ๘ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๑๐๙ 
 

กับการวิจัย  ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน ๖ รูป ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๖ คน ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 
๒ คน ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒ คน ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน 
จ านวน ๓ คน  รวมจ านวนท้ังส้ิน จ านวน ๑๙  รูปหรือคน  ดังต่อไปนี้คือ  
 กลุ่มที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชำกำรด้ำนศำสนำ  
ล ำดับที่  ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล   ต ำแหน่ง 
ล าดับท่ี  ๑ พระพุทธิญาณมุนี     เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๒ พระรัตนมนุี, ผศ.ดร.   รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๓ พระครูวิจิตรศิลปาจารย์    เจ้าอาวาสวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๔ พระไพศาลประชาทร วิ   เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๕ พระครูพิพฒัน์เจติยาภิบาล  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง จังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๖ พระอธิการ กตสาโร    เจ้าอาวาสวัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ล ำดับที่  ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล   ต ำแหน่ง 
ล าดับท่ี  ๗ นายเทิดเกียรติ สุกใส   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๘ นายวันชัย  จงสุทธานามณี    นายกเทศมนตรีนครเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๙ นายอาคม จันต๊ะมา   นายกเทศมนตรีต าบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๑๐ นายสุรพล  วงศ์วัฒนะ   นายกเทศมนตรีต าบลป่าอ้อดอนชัย 
       จังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๑๑ นายศรีเมือง ท ามา     ผู้น าชุมชนวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๑๒ นายอานนท์ สมพันธ์   ผู้ใหญ่บ้านสบค า จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชำกำรด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์  
ล ำดับที่  ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล   ต ำแหน่ง 
ล าดับท่ี  ๑๓ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา   หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
       และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
       มหาบัณฑิต  
ล าดับท่ี  ๑๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
       มหาบัณฑิต  

กลุ่มที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นจำกหน่วยงำนภำครัฐ  
ล ำดับที่  ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล   ต ำแหน่ง 
ล าดับท่ี  ๑๕  นางเกลียวพรรณ์  ข าโณนงิ้ว   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา 
       จังหวัดเชียงราย   
ล าดับท่ี  ๑๖ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์  หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
 



๑๑๐ 
 

กลุ่มที่ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นจำกหน่วยงำนภำคเอกชน 
ล าดับท่ี  ๑๗ ดร.อนุรัตน์ อินทร   ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย   
ล าดับท่ี  ๑๘ นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ    ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย    
ล าดับท่ี  ๑๙ คุณศิริพันธ์ ปานชาตรี   ผู้จัดการโรงแรม The Riverie by Katathani  

 (๒)  ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  ในการวิจัยครั้งนี้
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับ
การวิจัย จ านวน ๑๒ รูปหรือคน ดังต่อไปนี้คือ 
 กลุ่มที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชำกำรด้ำนศำสนำ  
ล ำดับที่  ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล   ต ำแหน่ง 
ล าดับท่ี  ๑ พระครูวิมลศิลปกิจ     รองเจ้าคณะอ าเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๒ พระครูสุจิณเจติยานุการ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา   
      จังหวัดเชียงราย 
ล าดับท่ี  ๓ พระกฤษณล เขมธมฺโม  เลขานุการเจ้าอาวาสวัดร่องเสือเต้น   
      จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชำกำรด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์  
ล ำดับที่  ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล   ต ำแหน่ง 
ล าดับท่ี  ๔ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
ราชวิทยาลัย 

ล าดับท่ี  ๕  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
       ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ล าดับท่ี  ๖  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา        
ลงกรณราชวิทยาลัย 

ล าดับท่ี  ๗ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์   
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     
                               ราชวิทยาลัย 

ล าดับท่ี  ๘ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์   
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     
                               ราชวิทยาลัย 

ล าดับท่ี  ๙ ดร.บวร ขมชุณศรี   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์   
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     
                               ราชวิทยาลัย 



๑๑๑ 
 

ล าดับท่ี  ๑๐ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์   
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     
                               ราชวิทยาลัย 

ล าดับท่ี  ๑๑ อ.สุมาลี บุญเรือง   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์   
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     
                               ราชวิทยาลัย     

กลุ่มที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ล ำดับที่  ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล   ต ำแหน่ง 
ล าดับท่ี ๑๒ นายอภิรักษ์  อินต๊ะวัง    นายกเทศบาลต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบล 
       แม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

๓.๒.๒ เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง แบบ
สนทนากลุ่มเฉพาะ การสังเกตและเครื่องมือการบันทึกซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและน าข้อมูลเชิง
ปริมาณเพื่อค้นหารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

 ๑. แบบสัมภำษณ์เชิงลึก  (Interviews Form) 
ผู้วิจัยได้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
    ซึ่งมีท้ังแบบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้มาซึ่งข้อมูลโดยได้มี

ประเด็นการสัมภาษณ์ โดยมีข้ันตอนดังนี ้
 ๑. ก าหนดโจทย์ หรือค าถามการวิจัย คือ ค าถามท่ีต้องการค าตอบจากการวิจัยหรือเป็นส่ิง

ต้องตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายการประยุกต์หลักธรรมในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และรูปแบบ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

 ๒. สร้างแบบสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบ ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท้ังนี้เพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบท่ีชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียดและเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจในปรากฏการณ์จากการศึกษาเชิงเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ๓. การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สามารถหาความเท่ียวตรงตามเนื้อหารายข้อ ( item 

content validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับ (content validity foe scale, S-CVI) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 



๑๑๒ 
 

 ๓.๑ ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจเครื่องมือท่ี
ออกแบบไว้ 

 ๓.๒ หาความตรงตามเนื้อหารายข้อและความตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับโดยการน าแบบ
สัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนพอแระธารกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอความเห็นขอบและน าเสนอ
ต่อผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ รูปหรือคน  

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้ เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระ ความ
ตรงตามเนื้อหารายข้อ และความตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับ ตลอดจนภาษาท่ีใช้โดยผู้เช่ียวชาญพิจารณา มาตร
ประเมินความสอดคล้องจะมี ๕ ระดับ คือ 

 ๑ = ไม่สอดคล้อง 
 ๒ = สอดคล้องบางส่วน 
 ๓ = ค่อนข้างสอดคล้อง 
 ๔ = มีความสอดคล้องมาก 
 เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะน าเฉพาะข้อท่ีได้รับการ

ประเมิน ๓ หรือ ๔ เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้อง) มาค านวณผู้เช่ียวชาญอย่างน้อย ๓ คน ไม่ควรเกิน 
๑๐ คน (เกินความจ าเป็น)๙ ซึ่งค่าความตรงตามเนื้อหารายข้อ (item content validity index,    I-CVI) มี
ค่า ๑ และความตรงเชิงเนื้ อหาท้ังฉบับ (content validity foe scale, S-CVI) มี ค่า ๑ แสดงว่าแบบ
สัมภาษณ์มีความตรงตามเนื้อหา  

 ๒. แบบสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion Form)    
 ผู้วิจัยได้เชิญ นักวิชาการ ประกอบด้วย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑. น าแบบจ าลองท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาพัฒนาเป็นตัวแบบการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย เพื่อน ามาประกอบการวิจัยในการก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 
 ๒. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินผล
เพื่อยืนยันแบบจ าลองโดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
และการใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปพัฒนาต่อยอด 
 ๓. สร้างแบบจ าลองและน าเข้าสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะ ท้ังนี้เพื่อให้ได้ข้อค้นพบท่ีชัดเจน 
สามารถอธิบายเสริมสนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
 
 
                                                         

๙Lynn, M.R,“Determination and Quantification of Content Validity”, Nursing Research, 
36  (6) (1986) : 382-385. 



๑๑๓ 
 

 ๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภำพ มีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. ข้อ มูลปฐมภู มิ  (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนัง สืออ้ างอิ งทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาไตรปิฎก ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์พระบรมราชินีนาถ 
 ๒. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ
งานวิจัยเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลทางสถิติท่ีรวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview Guide) ด้วย
คัดเลือกแบบเจาะจง  โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากโดยคัดเลือกแบบเจาะจง กลุ่มท่ี ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เป็นนักวิชาการด้านศาสนา กลุ่มท่ี ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มท่ี ๓ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มท่ี ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มท่ี ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน 
 ๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา     
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาต
และขอความร่วมมือท่ีจะเข้าสัมภาษณ์ 
 ๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓. กำรสัมภำษณ์ (Interview) 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยเป็นการ
สัมภาษณ์ท่ีผู้สัมภาษณ์เตรียมแต่จุดมุ่งหมายไว้แล้วใช้วิธีการสนทนาซักถามแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
โดยผู้สัมภาษณ์ต้องพยายามให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้ สึกว่ามีบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง และอาจมีการป้อน
ค าถามน าบ้าง สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการ
สัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง
ในขณะท่ีสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมท้ังแจ้งให้ทราบว่า
ข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ 
 



๑๑๔ 
 

 ๔. กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะผู้เชี่ยวชำญ (Focus Group Discussion) 
 

 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เช่ียวชาญ (Focus Group 
Discussion) เพื่อน าเสนอการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 ๑) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยผู้วิ จัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพื่อขอความร่วมมือในการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) รวมท้ังส้ินจ านวน ๑๒ รูปหรือคน พร้อมช้ีแจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน กระบวนการ สถานท่ี วัน และเวลา ในการสนทนากลุ่ม 
 ๒) ขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ จากหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) จัดเตรียมประเด็นค าถาม โครงร่าง และเอกสาร ให้เพียงพอกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
 ๔) ประสานงานเพื่อยืนยัน วัน เวลา สถานท่ี กับผู้เช่ียวชาญทุกท่าน 
 ๕) จัดเตรียมสถานท่ี ทีมงาน และด าเนินการสนทนาด้วยตนเอง 
 ๖) ท าการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละประเด็นค าถาม ตามประสบการณ์ของ
ผู้เช่ียวชาญ และรายงานผลการวิจัย 
  

 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  

 ๑) กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ        
ให้ความหมายกับข้อมูล  จัดหมวดหมู่ ความหมายของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย
ผู้วิจัยเลือกใช้ “การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)๑๐ โดยใช้วิธีเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเรื่องเด่ียวกัน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย และน าข้อมูลท้ังหมดมาพิจารณาแล้ว แม้จะมาจากแหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกันท้ังเวลา 
สถานท่ีและบุคคลเพื่อท่ีจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการ
สังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth 
interview) ผู้วิจัยจะน าค าตอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๙ รูปหรือคน มาสรุป
ประเด็นตามข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และขอบเขตด้านเนื้อหา
ของการวิจัย 
 ๒) กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
 ๑. วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
                                                         

๑๐Denzin, Norman k., and Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 
(Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000), p.391. 



๑๑๕ 
 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย โดยตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
 ๒. การวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเพื่อช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลให้เกิดความหนักแน่น 
 ๓. การตีความ ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ท่ีได้จดบันทึกไว้จากปรากฏการณ์
ท่ีพบเห็น 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก
การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม          
(Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจะน าค าตอบท่ีได้จากการสนทนากลุ่มจ านวน ๑๒ รูปหรือคน      
มาสรุปประเด็นตามรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย  

 



 

 

 
บทที่ ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงราย ๒.  เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ๓. เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิ จัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ได้แก่        
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการตอบแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๙ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน ๑๒ รูปหรือคนเพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ท้ังนี้ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น  ๕  ตอน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๔.๑  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 ๔.๒  กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 ๔.๓ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 ๔.๔ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 ๔.๕ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
 ๔.๖ องค์ความรู้ 
   ๔.๖.๑ องค์ความรู้ท่ีได้รับจาการวิจัย 
   ๔.๖.๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 



๑๑๗ 

 

๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ๔.๑.๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอง
นายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสังกัดในองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดเชียงราย แจกแบบสอบถาม 
จ านวน ๓๓๐ ฉบับ ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   (n = ๓๓๐) 

 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย ๑๔๒ ๔๓.๐๓ 
 หญิง ๑๘๘ ๕๖.๙๗ 

รวม ๓๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ   
 ๒๐-๔๐ ปี ๓๙ ๑๑.๘๒ 
 ๔๑-๖๐ ปี ๒๓๔ ๗๐.๙๑ 
 ๖๐ ปีข้ึนไป ๕๗ ๑๗.๒๗ 

รวม ๓๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา ๑๔ ๔.๒๔ 
 มัธยมศึกษา ๑๒๒ ๓๖.๙๗ 
 อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./ปวท.) ๓๖ ๑๐.๙๑ 
 ปริญญาตรี ๑๑๓ ๓๔.๒๔ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๔๕ ๑๓.๖๔ 

รวม ๓๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายได้ต่อเดือน   
 น้อยกวา ๑๐,๐๐๐ บาท   ๘๕ ๒๕.๗๖ 
 ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๗๗ ๕๓.๖๔ 
 ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๔๘ ๑๔.๕๕ 
 ๓๑,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๒๐ ๖.๐๖ 

รวม ๓๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 



๑๑๘ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง จ านวน ๑๘๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๙๗ และเพศชาย จ านวน ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๓ 
 อายุ พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อายุ ๔๑-๖๐ ปี จ านวน ๒๓๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๑ รองลงมาคือ อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๗ และ
น้อยท่ีสุดคือ อายุ ๒๐-๔๐ ปี จ านวน ๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ 
 ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  คือ 
มัธยมศึกษา จ านวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๗ รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน ๑๑๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๔.๒๔ และน้อยท่ีสุดคือ ประถมศึกษา จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๔  
 รายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๔ รองลงมาคือ น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๖ และน้อยท่ีสุดคือ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จ านวน ๒๐ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๖.๐๖ 
 
 ๔.๑.๒ การวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย    
 
ตารางที่ ๔.๒  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม  
           (n = ๓๓๐) 

 
 

กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในจังหวัดเชียงราย    

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. ด้านการวางแผน ๓.๙๗ ๐.๗๓ มาก 
๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน ๓.๙๐ ๐.๘๑ มาก 
๓. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ๓.๘๘ ๐.๗๗ มาก 
๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข ๓.๘๑ ๐.๘๐ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๘๙ ๐.๗๗ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียว    เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม  พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๓.๙๗) รองลงมาคือ 
ด้านการปฏิบัติตามแผน ( x = ๓.๙๐) และต่ าท่ีสุดคือ ด้านการปรับปรุงแก้ไข ( x = ๓.๘๑) 



๑๑๙ 

 

ตารางที่ ๔.๓  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการวางแผน  

           (n = ๓๓๐) 
 
 

กระบวนการการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในจังหวัดเชียงราย    

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. ต้ังองค์กรกลางเพื่อบริหารจัดการการท่องเท่ียวใน
ภาพรวมของจังหวัดโดยทุกภาคส่วนร่วมวางแผนและ
จัดการแบบบูรณาการ  

๓.๙๕ ๐.๗๓ มาก 

๒. การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวแบบบูรณา
การจังหวัดเชียงราย 

๔.๑๓ ๐.๗๒ มาก 

๓. เตรียมการอบรมบุคลากรด้านการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงราย 

๔.๐๗ ๐.๖๔ มาก 

๔. การสร้างระบบการบริหารจัดการนักท่องเท่ียว ๓.๘๔ ๐.๘๓ มาก 
๕. วางแผนจัดการเตรียมความพร้อมและส่ิงอ านวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
๓.๙๔ ๐.๘๑ มาก 

๖. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวประจ าปีร่วมกับคนในชุมชน 

๔.๐๑ ๐.๖๒ มาก 

๗. สร้างแบบประเมินผลการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

๓.๘๗ ๐.๗๓ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๙๗ ๐.๗๓ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการวางแผน  พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย
มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๔.๑๓) รองลงมาคือ เตรียมการอบรมบุคลากรด้านการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ( x = ๔.๐๗) และต่ าท่ีสุดคือ การ
สร้างระบบการบริหารจัดการนักท่องเท่ียว ( x = ๓.๘๔) 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

ตารางที่ ๔.๔  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการปฏิบัติตามแผน 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในจังหวัดเชียงราย    

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. ปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวแบบบูรณา
การจังหวัดเชียงราย 

๓.๗๕ ๐.๘๖ มาก 

๒. ปฏิบัติตามแผนในด้านการบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียวเช่น การบริการห้องน้ าท่ีพัก
ท่ีจอดรถ เป็นต้น 

๔.๑๘ ๐.๗๐ มาก 

๓. ปฏิบัติแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายใน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

๓.๘๔ ๐.๘๔ มาก 

๔. ปฏิบัติตามแผนในด้านการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ททท.ประจ าจังหวัดเชียงราย เป็นต้น 

๓.๙๙ ๐.๗๒ มาก 

๕. ปฏิบัติตามแผนในด้านการสนับสนุน งบประมาณวัสดุ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

๓.๗๒ ๐.๙๑ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๙๐ ๐.๘๑ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการปฏิบัติตามแผน  
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปฏิบัติตามแผนในด้านการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวเช่น การบริการห้องน้ าท่ีพักท่ีจอดรถ เป็นต้น มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๔.๑๘) 
รองลงมาคือ ปฏิบัติตามแผนในด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ททท.ประจ าจังหวัด
เชียงราย เป็นต้น ( x = ๓.๙๙) และต่ าท่ีสุดคือ ปฏิบัติตามแผนในด้านการสนับสนุน งบประมาณวัสดุ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว ( x = ๓.๗๒) 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

ตารางที่ ๔.๕  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด

เชียงราย    

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเท่ียวแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย 

๓.๘๔ ๐.๘๑ มาก 

๒. ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านการบริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 

๔.๐๗ ๐.๗๓ มาก 

๓. ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

๓.๙๖ ๐.๘๑ มาก 

๔. ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ททท.ประจ า
จังหวัดเชียงราย  

๓.๘๑ ๐.๗๙ มาก 

๕. ตรวจสอบการด าเนินการการปฏิบัติตามแผนในด้าน
การสนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ใน
การจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

๓.๗๑ ๐.๗๑ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๘๘ ๐.๗๗ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กระบวนการการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการตรวจสอบปฏิบัติ
ตามแผน  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๘) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านการบริการส่ิง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๔.๐๗) รองลงมาคือ 
ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ( x = ๓.๙๖) และต่ าท่ีสุดคือ ตรวจสอบการด าเนินการการปฏิบัติตามแผนในด้านการ
สนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว ( x = ๓.๗๑) 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กระบวนการการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

กระบวนการการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในจังหวัดเชียงราย    

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. มีการปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว
แบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย 

๓.๙๑ ๐.๗๖ มาก 

๒. มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานในด้านการ
บริการส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 

๔.๐๒ ๐.๖๓ มาก 

๓. มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานในด้าน
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

๓.๘๗ ๐.๘๙ มาก 

๔. มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานในด้านการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ททท.ประจ า
จังหวัดเชียงราย  

๓.๖๔ ๐.๘๓ มาก 

๕. มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามแผนในด้านการ
สนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการ
จัดการแหล่งท่องเท่ียว 

๓.๖๒ ๐.๘๘ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๘๑ ๐.๘๐ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน กระบวนการการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ด้านการปรับปรุงแก้ไข  
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๑) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานในด้านการบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๔.๐๒) รองลงมาคือ มีการปรับปรุง
แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย ( x = ๓.๙๑) และต่ าท่ีสุดคือ 
มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามแผนในด้านการสนับสนุน  งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ใน
การจัดการแหล่งท่องเท่ียว ( x = ๓.๖๒) 
 
 
 
 
 
  



๑๒๓ 

 

 ๔.๑.๒ การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย   
 
ตารางที่  ๔ .๗  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว           

เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ในภาพรวม  
           (n = ๓๓๐) 

 
 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว           
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

ในจังหวัดเชียงราย   

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

๓.๗๓ ๐.๗๓ มาก 

๒. ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

๓.๗๖ ๐.๗๖ มาก 

๓. ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและ
วัฒนธรรม 

๓.๗๙ ๐.๗๔ มาก 

๔. ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๓.๗๑ ๐.๘๐ มาก 
๕. ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม         ๓.๖๙ ๐.๘๑ มาก 
๖. ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว   ๓.๘๗ ๐.๗๗ มาก 
๗. ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและ

ความสะอาดของพื้นท่ี 
๓.๖๗ ๐.๖๙ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๗๕ ๐.๗๖ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย   ในภาพรวม  พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๕) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด 
( x = ๓.๘๗) รองลงมาคือ ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม ( x = 
๓.๗๙) และต่ าท่ีสุดคือ ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี 
( x = ๓.๖๑) 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

ตารางที่  ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการให้ความส าคัญ
กับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว           
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

ในจังหวัดเชียงราย   

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. มีการดูแลเอาใจใส่ในการอนุรักษ์โบราณสถานภายใน
วัดใหค้งความสวยงามอยู่ในสภาพดี 

๓.๘๕ ๐.๗๒ มาก 

๒. ให้ความส าคัญกับทรัพยากร การท่องเท่ียวประเภท
ศิลปวัฒนธรรมภายในวัด 

๓.๗๔ ๐.๗๔ มาก 

๓. ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ประเพณีของไทย อาทิ 
ประเพณีสรงน้ าพระ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น 

๓.๖๐ ๐.๗๓ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๗๓ ๐.๗๓ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
๓.๗๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการ
ดูแลเอาใจใส่ในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในวัดให้คงความสวยงามอยู่ในสภาพดี  มีระดับความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๓.๘๕) รองลงมาคือ ให้ความส าคัญกับทรัพยากร การท่องเท่ียวประเภท
ศิลปวัฒนธรรมภายในวัด ( x = ๓.๗๔) และต่ าท่ีสุดคือ ให้ความส าคัญกับกับการอนุรักษ์ประเพณีของ
ไทย อาทิ ประเพณีสรงน้ าพระ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น ( x = ๓.๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

ตารางที่  ๔.๙   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว           
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

ในจังหวัดเชียงราย   

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. การจัดการการท่องเท่ียว ท าให้เกิดการสร้างงานและ
สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 

๓.๘๑ ๐.๘๖ มาก 

๒. มีการจัดการการท่องเท่ียวโดยไม่สร้างผลกระทบต่อ
สังคม อาทิ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของคนในชุมชน 

๓.๗๑ ๐.๗๐ มาก 

๓. มีการจัดการการท่องเท่ียวโดยไม่ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาจราจร เป็น
ต้น 

๓.๗๕ ๐.๗๑ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๗๖ ๐.๗๖ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย   ด้านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม  และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๖) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการ
ท่องเท่ียว ท าให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = 
๓.๘๑) รองลงมาคือ มีการจัดการการท่องเท่ียวโดยไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น 
ปัญหาขยะ ปัญหาจราจร เป็นต้น ( x = ๓.๗๕) และต่ าท่ีสุดคือ มีการจัดการการท่องเท่ียวโดยไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคม อาทิ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน ( x = ๓.๗๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

ตารางที่ ๔.๑๐   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการคงไว้ซึ่งวิถี
ชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม    
         (n = ๓๓๐) 

 
 

รุปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว           
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

ในจังหวัดเชียงราย   

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. มีการจัดการการท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น อาทิ วิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน 

๓.๘๗ ๐.๖๗ มาก 

๒. มีการจัดการการท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดี
งามของชาวพุทธ 

๓.๘๐ ๐.๗๔ มาก 

๓. มีการจัดการการท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓.๗๐ ๐.๘๐ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๗๙ ๐.๗๔ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๙) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น อาทิ วิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน มีระดับความคิดเห็นสูง
ท่ีสุด ( x = ๓.๘๗) รองลงมาคือ มีการจัดการการท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวพุทธ 
( x = ๓.๘๐) และต่ าท่ีสุดคือ มีการจัดการการท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ( x = ๓.๗๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

ตารางที่  ๔.๑๑  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว           
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการให้ความรู้
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย       
         (n = ๓๓๐) 

 
 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว           
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

ในจังหวัดเชียงราย   

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. มีการให้ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียว
ภายในวัดแก่นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม 

๓.๗๓ ๐.๘๔ มาก 

๒. ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและประชาชนในท้องถิ่นมี
โอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากวัด เช่นเดียวกับ
นักท่องเท่ียว 

๓.๖๙ ๐.๘๖ มาก 

๓. แหล่งท่องเท่ียวมีการสอดแทรกจิตส านึกใน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมเข้าไว้ในการท่องเท่ียวด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม          

๓.๗๑ ๐.๗๐ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๗๑ ๐.๘๐ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๑) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ า มีการให้ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียวภายในวัดแก่นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม     
มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๓.๗๓) รองลงมาคือ แหล่งท่องเท่ียวมีการสอดแทรกจิตส านึกใน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมเข้าไว้ในการท่องเท่ียวด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ( x = ๓.๗๑) และต่ าท่ีสุดคือ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและ
ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากวัด 
เช่นเดียวกับนักท่องเท่ียว ( x = ๓.๖๙) 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

ตารางที่  ๔.๑๒  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว           
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม              
         (n = ๓๓๐) 

 
 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว           
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

ในจังหวัดเชียงราย   

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. มีการจัดงานเทศกาลงานประจ าปี ในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้คนต่างถิ่นได้รู้จัก 

๓.๘๒ ๐.๘๑ มาก 

๒. มีการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเท่ียว 

๓.๕๔ ๐.๘๐ มาก 

๓. องค์กรปกครองท้องถิ่นในพืน้ท่ี ประชาชนในท้องถิ่น
และนักท่องเท่ียวได้ร่วมมือกันในการดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเป็นเป็นอย่างดี 

๓.๗๐ ๐.๘๑ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๖๙ ๐.๘๑ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย   ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดงานเทศกาลงานประจ าปี ในช่วง
เวลาท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้คนต่างถิ่นได้รู้จัก มีระดับ
ความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๓.๘๒) รองลงมาคือ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นท่ี ประชาชนในท้องถิ่น
และนักท่องเท่ียวได้ร่วมมือกันในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเป็นเป็นอย่างดี 
( x = ๓.๗๐) และต่ าท่ีสุดคือ มีการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว 
( x = ๓.๕๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

ตารางที่ ๔.๑๓  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการสร้างความ
พึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว         
        (n = ๓๓๐) 

 
 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในจังหวัดเชียงราย   

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภท
โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท าให้ท่าน
รู้สึกถึงความสวยงามและทรงคุณค่า 

๔.๐๐ ๐.๖๓ มาก 

๒. การจัดการการท่องเท่ียวท าให้ท่านรู้สึกเกิดความ
ศรัทธา และน่าเล่ือมใส 

๓.๙๗ ๐.๘๙ มาก 

๓. การจัดการการท่องเท่ียวท าให้ท่านรู้สึกคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีเสียไปในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

๓.๖๕ ๐.๗๘ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๘๗ ๐.๗๗ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเท่ียว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภท
โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท าให้ท่านรู้สึกถึงความสวยงามและทรงคุณค่า มีระดับความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๔.๐๐) รองลงมาคือ การจัดการการท่องเท่ียวท าให้ท่านรู้สึกเกิดความศรัทธา 
และน่าเล่ือมใส ( x = ๓ .๙๗) และต่ าท่ีสุดคือ การจัดการการท่องเท่ียวท าให้ท่านรู้สึกคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีเสียไปในการเดินทางมาท่องเท่ียว ( x = ๓.๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

ตารางที่ ๔.๑๔  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถ รองรับของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี    
                 (n = ๓๓๐) 

 
 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว           
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       

ในจังหวัดเชียงราย   

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. การจัดการการท่องเท่ียวได้ค านึงถึงความเหมาะสม
ระหว่างจ านวนนักท่องเท่ียวกับความสามารถในการ
รองรับของพืน้ท่ี 

๓.๔๕ ๐.๖๖ ปานกลาง 

๒. มีการจัดการบริเวณแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะอาด
อยู่ตลอดเวลา 

๓.๗๙ ๐.๖๔ มาก 

๓. แหล่งท่องเท่ียวมีมาตรการในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวเป็น
อย่างดี 

๓.๗๗ ๐.๗๘ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๖๗ ๐.๖๙ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ด้านการค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
๓.๖๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการ
จัดการบริเวณแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = 
๓.๗๙๐) รองลงมาคือ แหล่งท่องเท่ียวมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี ( x = ๓.๗๗) และต่ าท่ีสุดคือ การจัดการการท่องเท่ียวได้ค านึงถึงความ
เหมาะสมระหว่างจ านวนนักท่องเท่ียวกับความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี ( x = ๓.๔๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

๔.๑.๓ การวิเคราะห์การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงรายตามหลักสัปปายะ ๗ 
 
ตารางที่ ๔.๑๕  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหาร

จัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงรายตามหลักสัปปายะ ๗   ในภาพรวม  

           (n = ๓๓๐) 
 
 

การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. ด้านอาวาสสัปปายะ ๓.๖๖ ๐.๗๘ มาก 
๒. ด้านโคจรสัปปายะ ๓.๘๒ ๐.๗๗ มาก 
๓. ด้านภัสสสัปปายะ ๓.๗๗ ๐.๗๖ มาก 
๔. ด้านปุคคลสัปปายะ ๓.๖๒ ๐.๗๖ มาก 
๕. ด้านโภชนสัปปายะ ๓.๗๙ ๐.๗๗ มาก 
๖. ด้านอุตุสัปปายะ ๓.๕๘ ๐.๘๖ มาก 
๗. ด้านอิริยาบถสัปปายะ ๓.๕๙ ๐.๗๑ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๖๙ ๐.๗๗ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔ .๑๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรม         
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ ๗ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๙) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโคจรสัปปายะ มี
ระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๓.๘๒) รองลงมาคือ ด้านโภชนสัปปายะ ( x = ๓.๗๙) และต่ าท่ีสุด
คือ ด้านอุตุสัปปายะ ( x = ๓.๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

ตารางที่ ๔.๑๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหาร  
จัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  
เชียงรายตามหลักสัปปายะ ๗  ด้านอาวาสสัปปายะ 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. การจัดการแหล่งท่องเท่ียวเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นท่ี ๓.๙๑ ๐.๗๒ มาก 
๒. น าลักษณะเด่นของพื้นท่ีจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว ๓.๗๐ ๐.๗๕ มาก 
๓. จัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว ๓.๔๕ ๐.๗๖ ปานกลาง 
๔. จัดท าแผนงานทุกระยะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมอย่างยั่งยนื 
๓.๕๖ ๐.๗๑ มาก 

๕. จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาพืน้ท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

๓.๖๖ ๐.๙๔ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๖๖ ๐.๗๘ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔ .๑๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรม          
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอาวาสสัปปายะ  
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการแหล่งท่องเท่ียวเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นท่ี มีระดับความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๓.๙๑) รองลงมาคือ น าลักษณะเด่นของพื้นท่ีจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว ( x = 
๓.๗๐) และต่ าท่ีสุดคือ จัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว ( x = ๓.๔๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

ตารางที่ ๔.๑๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหาร  
จัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  
เชียงรายตามหลักสัปปายะ ๗  ด้านโคจรสัปปายะ 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ๓.๖๕ ๐.๔๘ มาก 
๒. ส่งเสริมผู้ประกอบการตามเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 
๓.๘๗ ๐.๗๙ มาก 

๓. ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวในส่ือออนไลน์ ๓.๙๓ ๐.๘๙ มาก 
๔. จัดท าป้ายประกอบเส้นทางท่องเท่ียว ๓.๙๒ ๐.๘๕ มาก 
๕. จัดกิจกรรมรองรับตลอดเส้นทางการท่องเท่ียว ๓.๗๕ ๐.๘๔ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๘๒ ๐.๗๗ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔ .๑๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรม          
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ ๗  ด้านโคจรสัปปายะ  
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๒) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวในส่ือออนไลน์ มีระดับความคิดเห็น
สูงท่ีสุด ( x = ๓.๙๓) รองลงมาคือ จัดท าป้ายประกอบเส้นทางท่องเท่ียว ( x = ๓.๙๒) และต่ าท่ีสุด
คือ พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ( x = ๓.๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

ตารางที่ ๔.๑๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
บริหาร จัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด เชียงรายตามหลักสัปปายะ ๗  ด้านภัสสสัปปายะ 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. พัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ๔.๐๑ ๐.๖๐ มาก 
๒. พัฒนาทักษะทางภาษาแก่มักคุเทศท้องถิ่น ๓.๗๖ ๐.๙๐ มาก 
๓. สร้างเครือข่ายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ี ๓.๕๔ ๐.๗๘ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๗๗ ๐.๗๖ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔ .๑๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรม        
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ ๗  ด้านภัสสสัปปายะ  
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๗) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๔.๐๑) 
รองลงมาคือ พัฒนาทักษะทางภาษาแก่มักคุเทศท้องถิ่น ( x = ๓.๗๖) และต่ าท่ีสุดคือ สร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ี ( x = ๓.๕๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

ตารางที่ ๔.๑๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
บริหาร จัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด เชียงรายตามหลักสัปปายะ ๗  ด้านปุคคลสัปปายะ 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการท่องเท่ียว ๓.๕๙ ๐.๕๑ มาก 
๒. บุคลากรมีความช านาญเฉพาะด้านรองรับการ

ท่องเท่ียว 
๓.๖๔ ๐.๙๐ มาก 

๓. มีเครือข่ายหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียว ๓.๘๒ ๐.๘๙ มาก 
๔. บุคลากรมีทักษะในการจัดท าแผนกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวตลอดปี 
๓.๔๓ ๐.๗๓ ปานกลาง 

 รวมเฉลี่ย ๓.๖๒ ๐.๗๖ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔ .๑๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรม         
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ ๗  ด้านปุคคลสัปปา
ยะ  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๒) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเครือข่ายหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียว มีระดับความคิดเห็น
สูงท่ีสุด ( x = ๓.๘๒) รองลงมาคือ บุคลากรมีความช านาญเฉพาะด้านรองรับการท่องเท่ียว ( x = 
๓.๖๔) และต่ าท่ีสุดคือ บุคลากรมีทักษะในการจัดท าแผนกิจกรรมการท่องเท่ียวตลอดปี ( x = ๓.๔๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

ตารางที่ ๔.๒๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
บริหาร จัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด เชียงรายตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านโภชนสัปปายะ 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. มีศูนย์อาหารบริการนักท่องเท่ียว ๔.๐๘ ๐.๘๗ มาก 
๒. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในบริเวณบริการ

อาหาร 
๓.๘๘ ๐.๘๗ มาก 

๓. การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นรองรับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

๓.๗๙ ๐.๕๒ มาก 

๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี  

๓.๖๔ ๐.๗๘ มาก 

๕. ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์เมนูอาหารเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี 

๓.๕๕ ๐.๘๒ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๗๙ ๐.๗๗ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔ .๒๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรม        
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ ๗  ด้านโภชนสัปปายะ  
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีศูนย์อาหารบริการนักท่องเท่ียว มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = 
๔.๐๘) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในบริเวณบริการอาหาร ( x = ๓.๘๘) และต่ าท่ีสุด
คือ ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์เมนูอาหารเช่ือมโยงการท่องเท่ียวร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี ( x = ๓.๕๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

ตารางที่ ๔.๒๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
บริหาร จัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด เชียงรายตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอุตุสัปปายะ 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

การส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. มีส่ิงแวดล้อมทรัพยากรส่งเสริมการท่องเท่ียว ๓.๕๙ ๐.๙๔ มาก 
๒. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสู่ความยั่งยืน ๓.๕๔ ๐.๘๔ มาก 
๓. การสร้างความตระหนักการจัดการท่องเท่ียวของ

ชุมชน 
๓.๖๑ ๐.๘๑ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๕๘ ๐.๘๖ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔ .๒๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรม        
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ ๗  ด้านอุตุสัปปายะ  
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๕๘) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสร้างความตระหนักการจัดการท่องเท่ียวของชุมชน มีระดับความ
คิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๓.๖๑) รองลงมาคือ มีส่ิงแวดล้อมทรัพยากรส่งเสริมการท่องเท่ียว ( x = ๓.๕๙) 
และต่ าท่ีสุดคือ การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสู่ความยั่งยืน ( x = ๓.๕๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

ตารางที่ ๔.๒๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงรายตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอิริยาบถสัปปายะ 

           (n = ๓๓๐) 
 
 

กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. มีแผนการจัดกิจกรรมสนองตอบให้กับนักท่องเท่ียว ๓.๕๓ ๐.๕๓ มาก 
๒. มีกิจกรรมเด่นท่ีแตกต่างดึงดูดนักท่องเท่ียว ๓.๖๒ ๐.๗๖ มาก 
๓. มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวที่มีความแตกต่าง

ตลอดปี 
๓.๗๗ ๐.๗๒ มาก 

๔. สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

๓.๕๙ ๐.๗๖ มาก 

๕. จัดสรรงบประมาณพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

๓.๔๒ ๐.๗๘ ปานกลาง 

 รวมเฉลี่ย ๓.๕๙ ๐.๗๑ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔ .๒๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประยุกต์หลักพุทธธรรม        
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ ๗ ด้านอิริยาบถ        
สัปปายะ  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๕๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างตลอดปี 
มีระดับความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( x = ๓.๗๗) รองลงมาคือ มีกิจกรรมเด่นท่ีแตกต่างดึงดูดนักท่องเท่ียว 
( x = ๓.๖๒) และต่ าท่ีสุดคือ จัดสรรงบประมาณพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชน ( x = ๓.๔๒) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

 

๔.๒  กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีถูกเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจาก ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการด้านศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน รวมจ านวนท้ังส้ิน จ านวน ๑๙  รูปหรือคน เพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบท่ีชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุน รวมท้ังให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์   
เชิงลึก ประกอบด้วย 
 ๔.๒.๑ กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้านการวางแผน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการวางแผน พบว่า 
 การวางแผนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นส่ิงส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระท า เพื่อเป็นการพัฒนาและ ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น า 
แผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติโดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. สร้างแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่ในเมืองตอบโจทย์
นักท่องเท่ียวที่เน้นการท่องเท่ียวประเภทเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่
นี้ได้มีการน าแนวความคิดเรื่องของการจัดการตลาดชุมชน โดยการผสมผสานแนวคิดความเป็นอดีต
ด้ังเดิม ความโดดเด่นในการบริหารจัดการคือการอนุรักษ์ความเป็นต้นฉบับซึ่งเป็นกล่ินไอวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นเมืองเชียงแสน๑ 
 ๒. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ และเป็นผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของท้องถิ่น การท่องเท่ียวเป็นปัจจัยอันส าคัญท่ีอ านวยประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย๒  
 ๓. เมื่อการท่องเท่ียวขยายตัว และไม่มีการบริหารจัดการพื้นท่ีท่ีดีก็อาจจะเกิดผลกระทบ
จากการท่องเท่ียว เช่น ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม พื้นท่ีธรรมชาติบางส่วนถูกท าลายจากการสร้าง
ท่ีพักในแหล่งธรรมชาติ ท าให้เกิดปัญหาน้ าเสีย การจัดการขยะ และส่ิงปฏิกูล การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และการป้องกันผลกระทบเหล่านี้สามารถจะใช้มาตรการทางด้านกฎหมายภายในเข้ามา
ควบคุมได้ เพียงแต่การออกกฎหมายของประเทศไทยมีความล่าช้า และอาจจะไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการท่ีแท้จริงของบริบทแต่ละพื้นท่ี๓ 
 ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรัฐท่ีมีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากท่ีสุดมี
อ านาจหน้าท่ีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวท าได้ และตอบสนอง

                                                 
๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๔๐ 

 

ความต้องการของท้องถิ่นได้ดีท่ีสุด การส่งเสริมการท่องเท่ียวจะมีประสิทธิภาพได้หน่วยงานรัฐท่ี
เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว การจัดการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน๔ 
 ๕. ผลลัพธ์ ท่ีได้จากการท่องเท่ียวนั้นมีหลายมิติ เช่น การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น       
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การจัดท ามาตรการทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจึงต้องค านึงถึงความแตกต่างของแหล่งท่องเท่ียว ความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน
ท้องถิ่น เจ้าของพื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว๕ 
 ๖. หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  ตัวแทนภาคประชาชนได้ใช้เวทีจัดท า
แผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น  เป็นกลไกแสดงความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงราย  ให้มีการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการท่องเท่ียว เน้นมาตรฐาน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบครบ
วงจร โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และองค์กรท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผล  ร่วมถึงการพัฒนาวัดใน
จังหวัดเชียงราย  รวมถึงวัดในอ าเภอเชียงแสน  ซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศทางวัฒนธรรมของประเทศ
ตามแนวชายแดน  เช่ือมโยงระบบนิเวศวัฒนธรรมวิถีพุทธ๖ 
 ๗. การส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมต้องก าหนดบทบาทของประชาชนในชุมชนให้
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เช่น การควบคุมรูปแบบอาคาร๗  
 ๘. จังหวัดเชียงรายมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ต้องประสานความ
ร่วมมือกับกรมศิลปากรในการดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ และต้องควบคุมการบริหาร
จัดการพื้นท่ีโดยรอบโบราณสถานด้วย๘ 
 ๙. การส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีการวางแผนในการ
ก าหนดบทบาทก าหนดบทบาทของผู้น าชุมชนในการดูแลธรรมชาติ วางระบบในการดูแล สอดส่องภัย
คุกคามทางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน๙ 
 ๑๐. สร้างความเข้าใจในบริบทของการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้กับหน่วยงานสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ของการท่องเท่ียวไม่ใช่
วัตถุเสมอไป เป็นความอิ่มเอมใจ เป็นการช่ืนชม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี การกระจายรายได้ไปสู่
ท้องถิ่น๑๐ 

                                                 
๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที ่๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  



๑๔๑ 

 

 ๑๑. วัดร่องขุ่น วัดพระธาตุผาเงาเน้นการสร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ และเพิ่ม
สมรรถนะองค์กร ของการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย ให้เช่ือโยงกับประเทศเพื่อนบ้านฯ โดยการจัดต้ัง
ศูนย์สารสนเทศการท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมการตลาด๑๑ 
 ๑๒. กระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  พร้อมวัฒนธรรมอ าเภอเชียง
แสน มีบทบาทปฏิบัติงานเชิงพื้นท่ี  ได้ส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมท่ี เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย๑๒ 
 ๑๓. ภาครัฐท่ีมีผลต่อการสนับสนุนการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมวัดในจังหวัดเชียงรายเป็น
กระบวนการท่ีน าไปสู่การก าหนดนโยบายการวางแผนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐใช้ยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัดเชียงรายและส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย จัดประชุมร่วมท้ังหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมก าหนดวิสัยทัศน์ เชียงราย  วิสัยทัศน์ เชียงราย : 
เชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของล้านนา๑๓ 
 ๑๔. งบประมาณในการจัดสรรให้กับแหล่งท่องเท่ียวยังมีน้อย แต่หน่วยท่ีรับผิดชอบ       
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการหางบประมาณของหน่วยเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ท่ีเข้ามาท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนท่ีตัวเองรับผิดชอบจึงมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพท่ีจะด าเนินการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว๑๔ 
 ๑๕. จัดท าแผนการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้านการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง ได้โดยสะดวก โดยผ่านทางออนไลน์ - จัดท า
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีสะดวกในการใช้งาน (User Friendly) - จัดท า
เนื้อหาองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนใน  รูปแบบท่ีน่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน - การจัดท า Road show เพื่อสร้างการรับรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล๑๕ 
 กล่าวโดยสรุป การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงรายก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศ และเป็นผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเท่ียวเป็นปัจจัยอันส าคัญ
ท่ีอ านวยประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ หน่วยงาน
ภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  ตัวแทนภาคประชาชนร่วมกันการสร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ 
และเพิ่มสมรรถนะองค์กร ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป็นกลไก
ส าคัญเพื่อส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเกิดความยั่งยืน ภาครัฐสนับสนุนการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมวัดใน
จังหวัดเชียงรายเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การก าหนดนโยบายการวางแผนให้หน่วยงานภาครัฐ จัดท า
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีสะดวกในการใช้งาน จัดท าเนื้อหาองค์ความรู้

                                                 
๑๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๕ สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 



๑๔๒ 

 

ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนใน รูปแบบท่ีน่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และมี
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน - การจัดท า Road show เพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้น
ให้ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล ดังแผนภาพท่ี ๔.๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมด้านการวางแผน 

 
๔.๒.๒ กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด้านการปฏิบัติตามแผน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่า 
 การปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นภารกิจหลักของการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติตามแผนส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายได้มีการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาของทางวัดเป็นหลักโดยมุ่งเน้นการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ๑๖ 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการท่องเท่ียวในด้านการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว๑๗ 

๓. ปฏิบัติแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมี
กระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชนอย่างมืออาชีพ และมีช่องทางการตลาดรองรับ มีแผนการท างาน
ระยะส้ันและระยะยาว เพื่อมองผลผลิตปลายทางร่วมกัน๑๘ 

                                                 
๑๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.   
๑๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.   

 
การวางแผน 

วางแผนพัฒนา 

สร้างอาชีพสร้างรายได้ 

ก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ประสานความร่วมมือ 
 

จัดท าฐานข้อมูล 
 



๑๔๓ 

 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจะมีการปฏิบัติตามแผนในด้านการประสานงานกับ
การท่องเท่ียวและกีฬาประจ าจังหวัดเชียงราย  แหล่งท่องเท่ียววัดร่องเสือเต้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการต่างๆ ตามแผนท่ีได้จัดท าร่วมกัน๑๙ 

๕. วัดพระธาตุผาเงาปฏิบัติตามแผนในด้านการสนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์
ต่างๆ ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียวท้ังจากหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ๒๐ 

๖. หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชนได้ใช้เวทีจัดท า
แผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นเป็นกลไกแสดงความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ๒๑   

๘. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเชียงราย       
ให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการท่องเท่ียว เน้นมาตรฐาน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แบบครบวงจร โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และ
องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผล๒๒   

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนและการบริหารนักท่องเท่ียวที่เหมาะสมกับบริบทของการท่องเท่ียวโดยชุมชน๒๓ 

๘. กระตุ้นและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้คนในชุมชนพัฒนาการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมโดยชุมชนโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่  
ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า๒๔ 

๙. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน
และระยะยาวด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนและผลักดันการน าหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรใน
ทุก ๆ ด้านในแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย 

๑๐. จังหวัดเชียงรายมีการบริหารจัดการทุนมนุษย์ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมและผลักดันการด าเนินงานของการท่องเท่ียวโดยชุมชนพัฒนาบุคลากรในชุมชน สร้างภาคี
เครือข่าย น านักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน๒๕ 

๑๑. วัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุน
ทรัพยากรชุมชนสู่การเป็นสินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชน

                                                 
๑๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๒๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๓ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๒๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๒๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๒๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๒๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๒๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

  



๑๔๔ 

 

สู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยเน้นวัฒนธรรมของพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียวเป็นหลัก๒๖ 

๑๒. วัดมีการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนบนฐานต้นทุนทรัพยากรชุมชนเพื่อพัฒนา
ค้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มคุณค่า มูลค่าของสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียว
โดยชุมชนอย่างเหมาะสม๒๗  

๑๓. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีการพัฒนาศักยภาพชุมชนการ
ท่องเท่ียวได้ด าเนินการตามมาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อการยอมรับของนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ๒๘ 

๑๔. วัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเหมาะสมส าหรับแหล่งการท่องเท่ียวโดยชุมชนตามแผนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม๒๙ 
 ๑๕. การจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงรายมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน รองรับการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว๓๐ 
 ๑๖. ด าเนินการจัดการมาตรการและกลไกการส่งเสริมและผลักดันการด าเนินงานของการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน๓๑    
 กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายได้มีการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนา ขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวในด้านการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียว  มีกระบวนการเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ มีการปฏิบัติตามแผนในด้านการ
ประสานงาน ด้านการสนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ กับการท่องเท่ียวและกีฬาประจ า
จังหวัดเชียงราย  แหล่งท่องเท่ียววัดร่องเสือเต้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการต่างๆ ตามแผนท่ีได้
จัดท าร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา         
เพื่อน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผล การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การ
พัฒนาและจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยเน้นวัฒนธรรมของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นหลัก มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน รองรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ท่องเท่ียว  ดังแผนภาพท่ี ๔.๒ 
 
 

                                                 
๒๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๒๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๒๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๒๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๓๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๓๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 

 



๑๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามแผน 
 
๔.๒.๓ กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน
พบว่า 

การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อน าไปพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนโดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตรวจสอบการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย๓๒ 

๒. การด าเนินการตามแผนในด้านการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวจะ
มีการเข้าร่วมตรวจสอบแหล่งท่องเท่ียวเนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหว จึงต้องเข้าตรวจสอบแหล่งท่องเท่ียว๓๓ 

๓. การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมหลักๆ แล้วจะมีการตรวจสอบการ
ด าเนินการตามแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม๓๔ 

                                                 
๓๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๓๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๓๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๙ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

  

 

การปฏิบัติ 
ตามแผน 

เตรียมความพร้อม 

ร่วมประสานงาน 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

น าแผนยุทธศาสตร์ไปพัฒนา 
 

เช่ือมโยงชุมชน 
 



๑๔๖ 

 

๔. การประเมินผลเป็นกระบวนการของการด าเนินงาน เป็นการพิจารณาตัดสินส่ิงท่ีจะ
ประเมินอย่าง เป็นรูปแบบท่ีชัดเจนหรืออย่างมีระบบ ประกอบด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินว่าประเมินไป เพื่ออะไร ต้องท าการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย หลังจากนั้นจึงท าการก าหนดรูปแบบของการประเมิน 
เปรียบเทียบคุณค่าของส่ิงท่ีประเมินกับท่ีคาดหวัง๓๕ 

๕. เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณมาให้แหล่งท่องเท่ียวก็จะมีการตรวจสอบการด าเนินการ
การปฏิบัติตามแผนในด้านการสนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียว๓๖ 

๖. มีการตรวจสอบเส้นทางท่องเท่ียวและพื้นท่ีต่างๆ เช่น ทางเท้า สะพาน เพื่อให้คนทุก
เพศทุกวัยและทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้เท่าเทียมกัน๓๗ 

๗. การประเมินผลการด าเนินการตามแผนการจัดการท่องเท่ียวเป็นกระบวนการของการ
ด าเนินงานเป็นการพิจารณาตัดสินส่ิงท่ีจะประเมินอย่างเป็นรูปแบบท่ีชัดเจนหรืออย่างมีระบบ ซึ่งทุก
ภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการไม่ว่าจะเป็นวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกัน๓๘ 

๘. เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายมีการจัดท าตัวช้ีวัดเพื่อ
งานพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในภาพรวมโดยหน่วยงานหลักและหน่วยงานท่ีสนับสนุนท่ี
รับผิดชอบดูแลก ากับการท่องเท่ียวโดยชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลกลางเผยแพร่ในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน๓๙ 

๙. รายได้จากการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นจากการจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ทางวัฒนธรรมโดยชุมชนและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียวมีการกระจายรายได้ของการ
ท่องเท่ียวสู่ชุมชน และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนเพิ่มขึ้น๔๐  

๑๐. การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีเครือข่าย
ท่องเท่ียวโดยชุมชนระดับภาคครบทุกภาคจ านวนเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนและชุมชนท่ี
ด าเนินการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นในฐานข้อมูลการท่องเท่ียวโดยชุมชน๔๑ 

กล่าวโดยสรุป การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมหลักๆ แล้วจะมีการ
ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม มีการประเมินอย่างเป็นรูปแบบท่ีชัดเจนหรืออย่างมีระบบ เมื่อมีการจัดสรรงบประมาณมา
ให้แหล่งท่องเท่ียวก็จะมีการตรวจสอบการด าเนินการการปฏิบัติตามแผนในด้านการสนับสนุน 

                                                 
๓๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๓๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๓๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๓๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๓๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๔๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๔๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๔๗ 

 

งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนแล้ว มีการจัดท าตัวช้ีวัดเพื่องานพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในภาพรวมโดยหน่วยงานหลักและหน่วยงานท่ีสนับสนุนท่ีรับผิดชอบดูแลก ากับการท่องเท่ียว
โดยชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลกลางเผยแพร่ในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน ดังแผนภาพท่ี ๔.๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 

 
๔.๒.๔ กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด้านการปรับปรุงแก้ไข 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่า 
 การปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
แนวโน้มการพัฒนาการท่องเท่ียว ความต้องการของผู้มาท่องเท่ียวและพัฒนาการของการด าเนินการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามบริบทของการท่องเท่ียว โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

๑. จังหวัดเชียงรายมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดย มีการ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน
พัฒนาท่องเท่ียวชุมชนให้เป็นผลส าเร็จ๔๒ 

                                                 
๔๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.   

การตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม

แผน 
 

ประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 

พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

สร้างการท่องเท่ียวชุมชน 

มีการก ากับดูแล 
 

จัดท าฐานข้อมูล 
 



๑๔๘ 

 

๒. วัด  ชุมชนและภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจะมีการเข้า
ร่วมปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย  โดยมีการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานเชียงราย เป็นหน่วยงานหลัก๔๓ 

๓. มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานในด้านการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การด าเนินงานในด้าน
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามแผนในด้านการสนับสนุน 
งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว๔๔ 

๔. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีการปรับปรุง ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับ
นักท่องเท่ียว  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คนในชุมชนมีรายได้เล้ียงชีพ 
ชุมชนมีการเข้าใจเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม มากขึ้น๔๕  
 ๕. ในการท่ีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวชมภายในวัดพระธาตุผาเงา วัดพระแก้ว วัดร่องขุ่น 
วัดห้วยปลากั้ง วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดร่องเสือเต้น ส่ิงอ านวยความสะดวกมีความพร้อมและเพียงพอ
ยังท าใหชุ้มชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น มีรายได้จากร้านค้าชุมชนท่ีวัดจัดไว้ให้๔๖  
 ๖. วัดพระแก้วมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวอย่างสม่ าเสมอเพิ่มส่ิงอ านวยความ
สะดวกโดยเฉพาะ ท่ีนั่งพัก ท่ีจอดรถ สุขา ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว๔๗ 

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการแห่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนาธรรมไม่มากนัก ยึดหลักการปฏิบัติจากวัด และชุมชนเป็นหลัก สนับสนุนข้อมูล ให้แก่ 
นักท่องเท่ียว เช่น  แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน๔๘ 

๘. การพัฒนาการท่องเท่ียวก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนท้ังทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม คือ เกิดการสร้างงาน พัฒนาอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง มีแหล่งรายได้ใหญ่  ระบบสาธารณูปโภคได้รับ
การพัฒนาหรือปรับปรุงเนื่องจากกระบวนการท่องเท่ียว และมีความก้าวหน้าทาสาธารณสุขปลอดภัย
จากโรค แต่ในขณะเดียวกันชุมชนจะได้รับผลกระทบด้านลบด้วย  เช่น ชุมชนท่ีเติบโตเร็วเกินไป 
โครงสร้างของชุมชนอาจเปล่ียนแปลงไป วัฒนธรรมเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนถูกกลืนไปกับอิทธิพล
ของวัฒนธรรมจากภายนอก ท่ีผ่านมาชุมชนแทบไม่ได้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง๔๙ 

๙. การลดผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อชุมชน การสร้างโอกาสและประโยชน์ท่ีแท้จริง
แก่ชุมชนและท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชุมชนมีโอกาสในการเข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการ

                                                 
๔๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๔๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๔๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๓ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๔๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๔๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๔๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๔๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

  



๑๔๙ 

 

พัฒนาการท่องเท่ียวเท่านั้น  ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส า คัญท่ีสุด
องค์ประกอบหนึ่งของการท่องเท่ียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม๕๐ 

๑๐.การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนส าคัญ การก ากับดูแลและควบคุม
การท่องเท่ียวให้มากขึ้น  เนื่องจากเป็นเจ้าของท้องถิ่นเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท้ังธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม  ช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อย ความร่วมรื่นของท้องถิ่น 
รวมท้ังมีส่วนร่วมในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และชุมชนสามารถให้บริการและให้
ข้อมูลด้านความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมกับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี๕๑ 

๑๑. การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนต้องมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นคือ กระจายรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิต ได้รับผลตอบแทนมาบ ารุงรักษาแหล่ง
ท่องเท่ียวและสามารถควบคุมการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ส่งผลให้สังคมมีการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม มีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นด้วยการพัฒนาของท้องถิ่นเอง ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีแนวทางในการเปิดโอกาสให้ชุมชน กลุ่มผู้น าชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนกระท่ังจบกระบวนการในการบริหารจัดการท่องเท่ียว๕๒ 

๑๒. ชุมชนเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยกันออกแบบปรับปรุงพื้นท่ีและขับเคล่ือนการ
ท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในชุมชนให้น่าสนใจและตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียว เพราะประชาชนใน
ชุมชนคือผู้รู้ข้อมูลในชุมชนดีกว่าหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเข้ามาร่วมพัฒนาส่งเสริม ประเด็นส าคัญท่ีสุดคือ
จะต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จัดกิจกรรมและดูแลแบ่งปันเรื่องของ
ผลประโยชน์อย่างลงตัวและยุติธรรมกับทุกฝ่าย  ขณะเดียวกันจะต้องปลูกฝังแนะน าแนวทางให้ชุมชน
ได้รู้ จักหวงแหนอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในชุมชนให้คงทนและยั่งยืน๕๓ 
 ๑๓. การขับเคล่ือน  การปรับปรุงแก้ไข การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่จะมาจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน
ซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ จึงเกิดการรวมตัวมีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันจึงท าให้แหล่งท่องเท่ียว
ในท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถด ารงอยู่ได้๕๔ 
 ๑๔. แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประชาชนมีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและ
การตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกันทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีการเข้า
กระบวนการนี้ต้ังแต่แรกเริ่มจนกระท่ังการติดตามผลและประเมินผล รวมถึงกระบวนการปรับปรุง
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใหแ้หล่งท่องเท่ียวเกิดความยั่งยืน๕๕ 
 กล่าวโดยสรุป จังหวัดเชียงรายมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยมี
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

                                                 
๕๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๕๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๕๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๕๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๕๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๕๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที ่ ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๕๐ 

 

ด าเนินงานพัฒนาท่องเท่ียว โดยมีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานเชียงราย          
เป็นหน่วยงานหลัก มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานในด้านการบริการส่ิงอ านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ยึดหลักการปฏิบัติ
จากวัด และชุมชนเป็นหลัก สนับสนุนข้อมูลให้แก่ นักท่องเท่ียว การสร้างโอกาสและประโยชน์ท่ี
แท้จริงแก่ ชุมชนและท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชุมชนมีโอกาสในการเข้า มามี ส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นเจ้าของท้องถิ่นเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากร
การท่องเท่ียวท้ังธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม  ช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อย ความร่วมรื่นของ
ท้องถิ่น รวมท้ังมีส่วนร่วมในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และชุมชนสามารถให้บริการ
และให้ข้อมูลด้านความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมกับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี ผู้น าชุมชนและองค์กร
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้น ชุมชนร่วมแรงร่วมใจเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยกันออกแบบปรับปรุง
พื้นท่ีและขับเคล่ือนการท่องเท่ียวที่มีอยู่ในชุมชนให้น่าสนใจและตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียว  
ดังแผนภาพท่ี ๔.๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมด้านการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปรับปรุง
แก้ไข 

 

ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก 

ยึดหลักปฏิบัติจากชุมชน 

ร่วมกันดูแลรักษา 

ชุมชนร่วมปรับปรุง 
 

ค านึงถึงความต้องการของนักท่องเท่ียว 
 



๑๕๑ 

 

ตารางที่ ๔.๒๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  

ประเด็น 
ท่ี 

ประเด็น ปริมาณ 
ความถ่ี รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. การวางแผน  
ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาระดับ
จังหวัดและระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็น
เป็นกลไกส าคัญเพื่อส่งเสริมให้การ
ท่องเท่ียวเกิดความยั่งยืน ภาครัฐ
สนั บ สนุ น ก าร ท่ อ ง เท่ี ย วท า ง
วัฒนธรรมวัดในจังหวัดเชียงราย
เป็นกระบวนการท่ีน าไป สู่การ
ก าหนดนโยบายการวางแผนให้
หน่วยงานภาครัฐ จัดท าระบบ
ฐาน ข้ อ มู ล อ ง ค์ ค ว าม รู้ แ ห ล่ ง
ท่องเท่ียวโดยชุมชน 

๑๕ ๑, ๒, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 

๒ การปฏิบัติตามแผน 
ขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียว
ในด้านการบริการส่ิงอ านวยความ
ส ะ ด ว ก ใน แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว               
มีกระบวนการเตรียมความพร้อม
อย่างมืออาชีพ มีการปฏิบัติตาม
แผนในด้านการประสานงาน ด้าน
การสนับสนุน งบประมาณวัสดุ
ห รื อ อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง ๆ  กั บ ก า ร
ท่องเท่ียวและกีฬาประจ าจังหวัด
เชียงราย  แหล่งท่องเท่ียววัดร่อง
เสือเต้นเข้าไปมี ส่วนร่วมในการ
ให้บริการ ต่างๆ  ตามแผน ท่ี ไ ด้
จัดท าร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร โดย
สนับสนุน ให้ เกิ ดความร่วมมื อ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 

๑๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ 

 
 
 



๑๕๒ 

 

ตารางที่ ๔.๒๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ประเด็น 
ท่ี 

ประเด็น ปริมาณ 
ความถ่ี รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓ การตรวจสอบการปฏิบั ติตาม
แผน 
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายใน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มี
การประเมินอย่างเป็นรูปแบบท่ี
ชัดเจนหรืออย่างมีระบบ เมื่อมีการ
จัดสรรงบประมาณมาให้แหล่ง
ท่องเท่ียวก็จะมีการตรวจสอบการ
ด าเนินการการปฏิบัติตามแผนใน
ด้านการสนับสนุน งบประมาณ
วัสดุหรืออุปกรณ์ ต่างๆ ในการ
จัดการแหล่งท่องเท่ียว 

๑๐ ๑, ๔, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๗, ๑๘, 
๑๙ 

๔ การปรับปรุงแก้ไข 
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน  เพื่อใช้เป็น
แน วท าง ในการป รับ ป รุ งก าร
ด าเนินงานพัฒนาท่องเท่ียว โดยมี
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ท ท ท .) ส านั ก ง าน เชี ย งร าย          
เป็นหน่วยงานหลัก มีการปรับปรุง
แก้ไขแผนการด าเนินงานในด้าน
การบริการส่ิงอ านวยความสะดวก
ใน แห ล่ ง ท่ อ ง เท่ี ย ว  กิ จ ก รรม
ทางการท่องเท่ียวภายในแหล่ง
ท่ อ ง เท่ี ย ว เชิ ง วัฒ น ธรรม  ยึ ด
หลักการปฏิบัติจากวัด และชุมชน
เป็นหลัก สนับสนุนข้อมูลให้แก่ 
นักท่องเท่ียว การสร้างโอกาสและ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

๑๔ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๓, ๑๔, ๑๗ 

 
 



๑๕๓ 

 

๔.๓ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีถูกเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจาก ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการด้านศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน รวมจ านวนท้ังส้ิน จ านวน ๑๙  รูปหรือคน เพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบท่ีชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุน รวมท้ังให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์   
เชิงลึก ประกอบด้วย 
 ๔.๓.๑ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี พบว่า   
 การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี สังคมและ
วิถีชีวิตของชุมชนด้านประวัติศาสตร์ ปราชญ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตการประกอบอาชีพ ศิลปะและประเพณี
ในอดีตและปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างส่ิงใหม่ด ารงสภาพเดิม สร้างความเข้าใจและรับรู้ความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน โดยน าเอามิติเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิธีการและเครื่องมือในการพัฒนาบน
พื้นฐานคน ชุมชน ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและก าหนดทิศทาง 
สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และเกิดการเรียนรู้
ระหว่างคนภายในและคนนอกชุมชน โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อรองรับการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวัด
ท้ัง ๖ วัด มีศักยภาพท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีส าคัญและน่าสนใจท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวที่มา
เยี่ยมชมประกอบด้วย ความเป็นประวั ติศาสตร์ ความเป็นก ลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมี วิถีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมความเช่ือ ภาษา ข้าวของเครื่องใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ กลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญของชุมชนวัฒนธรรม ท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีมีคุณค่าควรแก่ศึกษาเรียนรู้นับเป็นพื้นท่ีท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม๕๖ 
 ๒. การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเน้นการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนเน้นการท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ต้องมองการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบองค์รวมโดยให้เน้น
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การรับรู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรม มีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจท่ีหลากหลาย และพึ่งตนเองได้ การพัฒนาจากความต้องการของประชาชน ดูแลเอาใจใส่
ด้านส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ๕๗ 

                                                 
๕๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๕๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๓ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๕๔ 

 

 ๓. การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การเลือกท่องเท่ียวในรูปแบบประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเพื่อศึกษาวิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งศักยภาพเหล่านี้นับว่าเป็นหลักในการด าเนินชีวิต การอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบ
ทอดไปสู่ลูกหลาน๕๘ 
 ๔. การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเน้นการท่องเท่ียวของชุมชนเหมาะสมส าหรับการ
จัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแหล่งท่องเท่ียวเน้นการท่องเท่ียวประวัติศาสตร์โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเน้นส่ิงดึงดูดใจ การเข้าถึง และส่ิงอ านวยความสะดวก๕๙ 
 ๕. ความพร้อมของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากในจังหวัด
เชียงรายมีประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมากมายท่ีเป็นจุดเด่นและเป็น
แหล่งเรียนรู้อีกท้ังมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังมี
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกด้วย๖๐ 
 ๖. การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนวัฒนธรรม การบริหารจัดการในรูป
คณะกรรมการด าเนินงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการตระหนักเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดการชุมชนร่วมกัน๖๑ 
 ๗. ความส าเร็จในการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ประกอบด้วยศักยภาพของพื้นท่ี ศักยภาพของชุมชนท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และเข้มแข็งพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงท้ังทางบวกและทางลบ และการให้ชุมชนมีความรู้ในด้านการจัดการท่องเท่ียว มีการ
รวมกลุ่มท างานอย่างเป็นระบบ เคารพ กฎ ระเบียบและกติกาจะท าให้งานราบรื่น เกิดความรักใคร่
สามัคคีกันในชุมชน๖๒  
 ๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนนั้นเป็นหลักการท่ีจะน าการท่องเท่ียวไปสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน จ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมท้ังทางสถานท่ีและบุคลากร ต้องมีการส ารวจปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์แวดล้อมให้เหมาะสม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ชุมชน การจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล๖๓  
 ๙. รวมท้ังประสานความร่วมมือท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและคนในชุมชนให้ตระหนัก
ในคุณค่าและเห็นความส าคัญในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีการจัดต้ังคณะกรรมการส าหรับการ
ด าเนินงาน การแบ่งหน้าท่ีท่ีชัดเจน การประสานความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น๖๔  

                                                 
๕๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๕๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที ่๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๖๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๖๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  

 ๖๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๖๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๖๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  



๑๕๕ 

 

 ๑๐. ศักยภาพในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนท่ีเห็นว่าแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาให้เป็นระบบ คือ มีการวางแผนในเรื่อง
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม การพัฒนาเรื่องการสัญจร และการ
วางแผนพัฒนาเรื่องการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เป็นระบบ เช่น มีการใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ัง
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มีการพัฒนาป้ายบอกทาง๖๕ 
 ๑๑. การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
โดยทุกฝ่ายจ าเป็นจะต้องหันหน้าเข้าหารือกันเรื่องความพร้อมของแต่ละต าบลเรื่องการจัดบุคลากรให้
มีความพร้อม การบริหารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวแบบวันเดียว       
เพื่อสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีไม่ต้องการพักแรม การจัดการเท่ียวท่ีพักคือมีท่ีพักให้ส าหรับ
นักท่องเท่ียวที่ต้องการบรรยากาศความเป็นส่วนตัวแบบธรรมชาติ๖๖  
 ๑๒. ส าหรับแนวทางท่ีจะสร้างให้การท่องเท่ียวในชุมชนมีศักยภาพอย่างสูงและการจัด
ตารางการท่องเท่ียวแบบรายเดือนเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางของการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว
ให้มีประสิทธิภาพส าหรับผู้ท่ีต้องการมาสัมผัสชีวิตแต่ละเดือนต้องอยู่ท่ีชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เอื้อต่อชุมชน๖๗ 
 ๑๓. แนวทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนวัฒนธรรมท่ีเน้นความเป็น           
อัตลักษณ์เฉพาะซึ่งยังวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียวของชุมชนซึ่งมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีเอื้อต่อการ
ท่องเท่ียวท้ังในแง่ประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา วรรณกรรม การละเล่นพื้นบ้านศาสนา 
พิธีกรรมและความเช่ือ โบราณสถานโบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สภาพภูมิประเทศทางธรรมชาติแนวทางการจัดการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม๖๘  
 ๑๔. การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายจะร่วมกันรณรงค์สร้างจิตส านึกของคนในชุมชนให้มีความรู้สึกในการเป็น
เจ้าของมีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาประวัติศาสตร์โบราณสถาน ส่ิงแวดล้อม  ความ
สะอาดของสถานท่ีและความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน โดยร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าหาส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์เพื่อน ามาจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว รวมท้ังความมีอัธยาศัยไมตรี ของ
ชุมชน๖๙  
 ๑๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการการวางแผนรับผิดชอบร่วมกันใน
การด าเนินงานและการแบ่งปันผลประโยชน์ และ จัดเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่  ด้านศูนย์ข้อมูลเส้นทางการท่องเท่ียว  ด้านอาหาร

                                                 
๖๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๖๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๖๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๖๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๖๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๙ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๕๖ 

 

เครื่องด่ืม  ห้องน้ า  จุดชมวิว การส่ือสาร  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียวด้าน
รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน๗๐ 
 กล่าวโดยสรุป  การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อรองรับการจัดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีเน้นประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของ
ชุมชนเน้นส่ิงดึงดูดใจ การเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวก ความพร้อมของชุมชน สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเป็นหลักการท่ีจะน าการท่องเท่ียวไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
จ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมท้ังทางสถานท่ีและบุคลากร ต้องมีการส ารวจปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
แวดล้อมให้เหมาะสม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน การ
จัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล รวมท้ังประสานความร่วมมือท้ังหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและคนในชุมชน  เน้นความเป็นอัตลักษณ์ ท่ีโดดเด่นท่ีเอื้อต่อการท่องเท่ียวท้ังในแง่
ประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา วรรณกรรม การละเล่นพื้นบ้านศาสนา พิธีกรรมและความเช่ือ 
โบราณสถานโบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพภูมิประเทศทาง
ธรรมชาติแนวทางการจัดการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ดังแผนภาพท่ี ๔.๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
  

 ๔.๓.๒ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน พบว่า   

                                                 
๗๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 

การให้
ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์
โบราณสถาน 

ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี 

เช่ือมโยงกับวัฒนธรรม 

เตรียมพร้อมท้ังทางสถานท่ีและบุคลากร 

ส ารวจปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 

ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ 

เน้นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 



๑๕๗ 

 

 การบริหารจัดการ การท่องเท่ียวแบบยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นท่ีจะสร้างความสมดุลท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว ปัจจุบัน
รูปแบบของการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนถูกคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการสร้าง ความเข้มแข็ง
ให้กับท้องถิ่น ท้ังกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม การสร้างงาน การกระจายรายได้สู่
ชุมชน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการระดับต าบล ระดับชุมชนร่วมกันพัฒนา    
โดยเลือกต้ังจากสมาชิกของชมรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อชุมชนเห็นความส าคัญของการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและร่วมมือด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง๗๑   
 ๒. สร้างจิตส านึกในการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้เห็นคุณค่าและความส าคัญ      
วางแผนการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และการสร้างช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมชุมชน๗๒ 
 ๓. การเสริมสร้างการส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดเชียงรายโดยชุมชนในรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะท างาน และการก าหนดบทบาท
หน้าท่ีอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมด าเนินงาน และร่วมรับประโยชน์
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม๗๓  
 ๔. จัดให้มีคณะกรรมการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล สภาวัฒนธรรมต าบล โดยคณะกรรมการนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกันและเห็นความส าคัญ โดยการวางแผน ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนส่งเสริม ติดตามผล 
และปรับปรุงพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน๗๔ 
 ๕. การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดในทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท่ีดีให้แก่ผู้มาเยือนและเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่ายท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ การพัฒนาทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในจังหวัดเชียงราย๗๕ 
 ๖. รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น
จะต้องเข้าใจว่า ทรัพยากรการท่องเท่ียวนั้นมีท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็น

                                                 
๗๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๗๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๗๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๓ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๗๔ สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๗๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๕๘ 

 

ส่ิงท่ีสัมผัสจับต้องได้ มีท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรรูปธรรมท่ีเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ โบราณสถาน โบราณวัตถุ กิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ ในท้องถิ่น๗๖  

 ๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายจะร่วมกับวัด และชุมชนสร้างสรรค์การ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  การท่องเท่ียวก็ต้องอาศัยส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้น การจะสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียวต้องเน้นท่ีการวางแผนทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ี
ยั่งยืนในทุกๆ ด้าน กล่าวคือ การพัฒนาการท่องเท่ียวจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการหรือ
สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวและผู้คนในท้องถิ่น โดยท่ี มีการจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ียังคงสามารถรักษาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและระบบนิเวศในพื้นท่ีนั้นไว้ ด้วยหลักการของการจัดการท่องเท่ียวแบบ
ยั่งยืน๗๗ 

 ๗. การรณรงค์การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เป็นการท่องเท่ียวท่ีก าลังเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจ การท่องเท่ียวแบบยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เหล่านี้มีเป้าหมายร่วมกัน
การค านึงถึงส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ชุมชนและสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุลและยั่งยืน๗๘ 

 ๘. การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรม 
เป็นส่ิงท่ีวัดใช้วิถีชีวิตและการด ารงอยู่วัฒนธรรมในชุมชนมาเป็นหลักการแห่งความยั่งยืนทางด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งศักยภาพของชุมชนของวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ของตนเอง แต่ละพื้นท่ีก็มีความแตกต่างกัน๗๙  

 ๙. การท่องเท่ียวย่อมได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและ
นักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือช่องทางต่าง ๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่ง
เป็นนโยบายของจังหวัดเชียงรายอยู่แล้ว๘๐ 

 ๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และเข้ามาจัดการกับการท่องเท่ียว ชุมชนมีส่วนก าหนดทิศทางการท่องเท่ียวจัดรูปแบบการท่องเท่ียว 
และด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวด้วยชุมชนเอง  

 ๑๑. จังหวัดเชียงรายมีต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีสูงมาก เป็นเสมือนสินทรัพย์ท่ีผ่านการ      
ส่ังสมจนเกิดเป็นมูลค่า การประยุกต์และบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพื่อการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ย่อมสามารถพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้สดใสในอนาคตได้อย่างแน่นอน ทุนวัฒนธรรมท าให้เกิด

                                                 
๗๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๗๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๗๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๗๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๘๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๕๙ 

 

มูลค่าเพิ่ม ท้ังยังเป็นจุดศูนย์กลางท่ีเช่ือมโยงกับทุนประเภทอื่นๆ  ถือเป็นหัวใจท่ีส าคัญในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์๘๑ 

 ๑๒. การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายได้น าวิถีจากรากความเป็นชุมชน
มาสร้างมูลค่าเพิ่มและคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการสร้างนวัตกรรมผ่านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ชุมชนร่วมอนุรักษ์๘๒  

 ๑๓. การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเป็นพลังขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญเนื่องจาก
เป็นการให้บริการท่ีประกอบด้วยธุรกิจมากมายหลายประเภทอันก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้าง
รายได้ให้ภาคประชาชนเป็นจ านวนมากท าให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสการเงินไปสู่ทุกระดับสังคม
อย่างท่ัวถึง ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย๘๓ 

 ๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปร่วมส่งเสริมให้การท่องเท่ียว โดยเน้นการ
ประสานงานระหว่างเครือข่ายภาครัฐกับภาคเอกชน กระตุ้นให้ เกิดการท่องเท่ียวท่ีก่อให้ เกิดการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ประโยชน์ท้ังต่อสถาบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวมอันจะน าไปสู่การ
สร้างและกระตุ้นจิตส านึกรักษาส่ิงแวดล้อมรวมท้ังให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทย๘๔ 

 ๑๕. การท่องเท่ียวจะน ามาซึ่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนของ
ประเทศ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานท่ีท่ีน่าสนใจเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เห็น
และเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีและนอกเหนือจากนั้นท าให้นักท่องเท่ียวได้พักผ่อน มีประสบการณ์ 
สร้างความสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อผู้ร่วมเดินทางและเพื่อนมนุษย์อีกด้วย๘๕ 
 กล่าวโดยสรุป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายจะร่วมกับวัด และชุมชน
สร้างสรรค์การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  การท่องเท่ียวก็ต้องอาศัยส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังทางธรรมชาติ
และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การจะสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียวต้องเน้นท่ีการวางแผนทางการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ค านึงถึงส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ชุมชนและสังคม             
ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน การท่องเท่ียวย่อมได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดการ
เรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือช่องทาง
ต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดเชียงราย และน าวิถีจากรากความเป็นชุมชนมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มและคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการสร้างนวัตกรรมผ่านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ดังแผนภาพท่ี ๔.๖ 
 
 
                                                 

๘๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๘๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๘๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๘๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๘๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที ่๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 ๔.๓.๓ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด้านการคงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของท้องถ่ินในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่
ของสังคมและวัฒนธรรม พบว่า   
 การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมเป็นการให้ความส าคัญด้าน
การคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวพุทธ เพื่อเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมท่ีดีงามให้แก่นักท่องเท่ียว 
โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็ก
และเยาวชนในชุมชน โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ความรู้และจัดท า
หลักสูตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป๘๖ 
 ๒. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะ
ท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์
ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม  
โดยสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติท่ีสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความ
สวยงามและประโยชน์ท่ีได้รับจากธรรมชาติสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจสังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี๘๗ 

                                                 
๘๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๘๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 

การจัดการทาง
เศรษฐกิจ 
สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

วางแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ชุมชนและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 

เรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักท่องเท่ียว 

สนับสนุนให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวก 

น าวิถีความเป็นชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 



๑๖๑ 

 

 ๓. การท่องเท่ียวท่ีสามารถสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว
และผู้คนในท้องถิ่น โดยมีการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้คงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และระบบนิเวศในพื้นท่ีนั้นไว้ให้คงอยู่ต่อไป โดยมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน๘๘ 
 ๔. การจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้ด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตด้ังเดิม และประเพณีของคนในท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะ
เป็นการขายอาหาร สินค้าพื้นเมือง การน าเท่ียว การแสดงศิลปะพื้นเมืองของท่ีระลึก๘๙  
 ๕. องค์กรปกครองส่วนท้ังถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตาม พร้อมหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ยั่งยืน ท้ังนี้ คนในชุมชนต้องการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป
ปรับเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคม แต่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตด้ังเดิมและยังต้องการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองชุมชนเองด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย๙๐ 

 ๖. การบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานสร้าง
แหล่งท่องเท่ียวให้เป็นจุดแลนมาร์ค วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมท่ีผสมผสานวัฒนธรรมหลายเช้ือชาติ ท้ังนี้คน
ในชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตลาด เป็นตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า มีการประชุมวางแผนเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน๙๑  

 ๗. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต้องอนุรักษ์หรือคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น เพิ่มพูนคุณค่า
ประสบการณ์ ให้แก่นักท่องเท่ียว ให้ความรู้และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม ค านึงถึง
ความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว รวมท้ังด าเนินกิจกรรมการตลาดท่ีสอดคล้องกับหลักการของ
การอนุรักษ์๙๒ 

 ๘. จังหวัดเชียงรายส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนมีแนวคิดเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ค านึงถึงส่วนรวม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถออกแบบรูปแบบของกิจกรรมเพื่อให้เข้ากับชุมชนนั้นๆ และยังต้องค านึงว่าจะไม่ส่งผลเสีย
ให้แก่ชุมชน ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวคนภายในชุมชนสามารถมีส่วนออกความคิดเห็นในการลง
ประชามติในการประชุมเพื่อจัดกิจกรรม ซึ่งล้วนแต่จะท าให้การท่องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัด
เชียงรายเกิดขึ้นตอบสนองถึงความยั่งยืนของชุมชนและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรท้ังหมดภายใน
ชุมชนนั้นได้๙๓ 

                                                 
๘๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๘๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ  ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๙๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๙๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๙๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๙๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๖๒ 

 

 ๙. การจัดการการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายมีการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น อาทิ วิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน และการจัดการการท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดี
งามของชาวพุทธ๙๔ 

 ๑๐. วัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมการปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นและ
นักท่องเท่ียวได้เห็นคุณค่าและเกิดความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเท่ียว มีการจัดงานเทศกาล งาน
ประจ าปีในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้คนต่างถิ่น
ได้รู้จัก มีการส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นท่ี ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวได้ร่วมมือกันการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
แหล่งท่องเท่ียวเป็นอย่างดี๙๕ 

 ๑๑. การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็น
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ท าให้ชุมชนรู้สึกถึงความสวยงามและทรงคุณค่า การ
จัดการการท่องเท่ียวท่ีท าให้รู้สึกเกิดความศรัทธาและความน่าเล่ือมใส และการจัดการการท่องเท่ียว
ท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีเสียไปในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

 ๑๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับวัด  ชุมชนจัดการการท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงความ
เหมาะสมระหว่างจ านวนนักท่องเท่ียวกับความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี รวมถึงมีการจัดการ
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา และมีการจัดการการท่องเท่ียวโดยค านึงถึงการ
รองรับนักท่องเท่ียวของโบราณสถานในแหล่งท่องเท่ียว๙๖ 

 ๑๓. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายจัดการการท่องเท่ียวดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว มีมาตรการในการดูแลแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี และมีมาตรการการดูแลความปลอดภัยและการอ านวย
ความสะดวกทางด้านการจราจรในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นอย่างดี๙๗ 

 ๑๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียวโดยประสานความร่วมมือและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน๙๘ 
 กล่าวโดยสรุป การจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้
และจัดท าหลักสูตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสนอง
ความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวและผู้คนในท้องถิ่น โดยมีการจัดการ
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้คงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  และระบบนิเวศในพื้นท่ีนั้นไว้ให้    
คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนมีแนวคิดเพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจาก

                                                 
๙๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๙๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๙๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๙๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๙๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๖๓ 

 

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ตอบสนองถึงความยั่งยืนของชุมชนและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรท้ังหมดภายใน
ชุมชนนั้นได้ ดังแผนภาพท่ี ๔.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๗  การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม 

 
๔.๓.๔ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด้านการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
พบว่า   
 การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นการให้ความรู้ในประเด็นการท่องเท่ียวชุมชนอย่างท่ัวถึง 
ไม่เฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเท่านั้น แต่รวมท้ังผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวแล ะ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ในจังหวัดเชียงรายมี
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์  สะท้อนให้เห็นคุณค่าของบรรพบุรุษ และภูมิปัญญาใน
อดีต ซึ่งเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตของคนในรุ่นปัจจุบัน และรุ่นต่อ ๆ ไป 
ซึ่งถือเป็นความยั่งยืนของศิลปวัฒนธรรมไทย๙๙ 

๒. การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมให้ความรู้กับชุมชนในการก าหนด   
อัตลักษณ์ของชุมชนท่ีมีส่วนส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียว 
เส้นทางกิจกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการให้ข้อมูลการท่องเท่ียว
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

                                                 
๙๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 

การคงไว้ซึง่วิถี
ชีวิตของ

ท้องถิ่นในแง่
ของสังคมและ

วัฒนธรรม 

อนุรักษ์ให้แก่เยาวชนในชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 

เผยแพร่ความรู้ 

จัดท าหลักสูตร 

รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 



๑๖๔ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน๑๐๐ 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับวัด ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกัน
จัดการสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวซึ่งด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกมีความสะดวกในการเดินทาง การให้บริการร้านค้าและสินค้ามีการให้บริการท่ีดี สุภาพอ่อน
น้อม และมีอัธยาศัยท่ีดีให้บริการนักท่องเท่ียวด้วยความเต็มใจ และใส่ใจนักท่องเท่ียว๑๐๑ 

๔. กิจกรรมท่องเท่ียวที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านท่ีถ่ายทอด
ภูมิปัญญา ให้นักท่องเท่ียวได้รับความรู้และสามารถไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต หรือฝึกทักษะอาชีพ
ต่างๆ ได้ตามความถนัดและความสนใจ๑๐๒ 

๕. จุดเด่นท่ีท าให้แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีอัตลักษณ์ และสร้าง
ความพึงพอใจกับนักท่องเท่ียวได้อย่างสูงสุด คือ การท่ีวัดและชุมชนมีความเข้มแข็ง คนในชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวร่วมกับวัดด ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตด้ังเดิม      
มีผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีความเป็นกันเอง มีมิตรภาพและไมตรีจิต๑๐๓  

๖. คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบุกเบิกการจัดการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงราย โดยรวมตัวกันท ากิจกรรมระหว่างผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชนในพื้นท่ี ท้ังในด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดต้ังเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน๑๐๔ 

๗. แนวทางในการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดจิตส านึกใน
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม๑๐๕ 

๘. นักท่องเท่ียวมีการรับรู้อัตลักษณ์เกี่ยวกับการมีอัธยาศัยไมตรีและแสดงออกซึ่งไมตรีจิต
ต่อนักท่องเท่ียว ท้ังนี้อาจเป็นเพราะคนในชุมชนบริการด้วยความเต็มใจ และใส่ใจนักท่องเท่ียวเสมือน
เป็นเพื่อนหรือญาติ น าเสนอแต่ส่ิงดีๆ ให้กับนักท่องเท่ียวได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การสนทนา
กับพ่อค้าแม่ค้า มีความเป็นกันเอง พร้อมท่ีจะให้ข้อมูล ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียวให้อยาก
กลับมาเท่ียวอีก หรือบอกต่อให้ผู้อื่นทราบ๑๐๖ 

๙. จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมซึ่งด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีสมควรอนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการวางแผนและการจัดการท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมกับวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว

                                                 
๑๐๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๐๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๐๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๐๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๐๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๐๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๐๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๖๕ 

 

ในชุมชน ไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม ท้ังยังช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทางธรรมชาติให้คงเดิมไว้ให้
มากท่ีสุดและเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยช่วยกันสืบสานให้คงอยู่สืบไป เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดดุลยภาพระหว่างส่ิงแวดล้อม สังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ๑๐๗ 

๑๐. วัด ร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการต้ังกฎระเบียบเพื่อควบคุม
การให้บริการของผู้ค้า รวมท้ังกริยามารยาท ซึ่งคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ด้วยการให้ผู้ค้าทุกคนใช้วาจาท่ีสุภาพ และให้บริการท่ีเป็นมิตรกับ
นักท่องเท่ียว อีกท้ังผู้ค้าจะต้องเข้าร่วมประชุม สองอาทิตย์/ครั้ง เพื่อน าประเด็นท่ีเกี่ยวกับการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา๑๐๘ 

๑๑. แนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีมีจิตอาสาในการพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชน มีการรวมกลุ่มกันใน
การให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน และให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นเครือข่าย๑๐๙ 

๑๒. การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีการด าเนินการให้ความรู้แก่
นักท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมและได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมท้ังสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม๑๑๐ 

๑๓. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังนักท่องเท่ียว ผู้ดูแลแหล่งท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักท่ีว่าต้องให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ
ท่องเท่ียว๑๑๑  

๑๔. การพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท้ังทางด้านการบริการส่ิงอ านวยความสะดวก
ความปลอดภัย การสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีผลกระผลต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ
และการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวในการปฏิบัติตนขณะท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีการก าหนด
แผนท่ีจะพัฒนาการท่องเท่ียวให้ชัดเจน สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน สร้างมาตรการ 
กฎระเบียบ เพื่อก ากับดูแลควบคุมปัญหาท่ีเกิดขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
จิตส านึกในการให้บริการท่ีดีมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียว เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวที่ยั่งยืนตลอดไป๑๑๒ 

กล่าวโดยสรุป จังหวัดเชียงรายมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์  สะท้อน
ให้เห็นคุณค่าของบรรพบุรุษ และภูมิปัญญาในอดีต ซึ่งเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตของคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งถือเป็นความยั่งยืนของศิลปวัฒนธรรมไทย       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับวัด ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกัน จัดการสถานท่ี

                                                 
๑๐๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๐๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๐๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๑๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๑๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๑๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๙ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๖๖ 

 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวซึ่งด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกมีความ
สะดวกในการเดินทาง การให้บริการร้านค้าและสินค้ามีการให้บริการท่ีดี วัด ชุมชน มีการต้ัง
กฎระเบียบเพื่อควบคุมการให้บริการของผู้ค้า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีการก าหนดแผนท่ีจะพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้ชัดเจน สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน สร้างมาตรการ กฎระเบียบ เพื่อก ากับ
ดูแลควบคุมปัญหาท่ีเกิดขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีจิตส านึกในการให้บริการ
ท่ีดีมีมาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน
ต่อไป ดังแผนภาพท่ี ๔.๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๘  การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

๔.๓.๕ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
พบว่า   
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม เป็นการให้ความส าคัญโดยการขอร่วมมือจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในท้องท่ี และนักท่องเท่ียวให้ร่วมมือกันดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณวัดหนองโพเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

๑. ชุมชนต้องรักและหวงแหนวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับวัด ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต้องได้รับการยอมรับและเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นท่ี  องค์กรปกครองท้องถิ่นและรัฐบาลต้องมี
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวใน

 

 
การให้ความรู้
แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย 

สะท้อนภูมิปัญญาในอดีต 

ก าหนดแผนท่ีจะพัฒนา 

สร้างกระบวนการเรียนรู ้

การให้บริการท่ีดีมีมาตรฐาน 

มีความรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียว 



๑๖๗ 

 

ท้องถิ่น และ ผู้มีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการท่องเท่ียวได้รับผลประโยชน์ร่วมกั นอย่างเป็น
ธรรม๑๑๓ 

๒. การส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย ภาครัฐ องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
และคนในชุมชนไม่มุ่งเน้นประโยชน์ทางด้าน เศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเป็นส าคัญ ควรมุ่งเน้น
วัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของชุมชน และประโยชน์ท่ี ชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืนใน  
ทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทาง สังคม ความงามทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วย 
ท้ังนี้เพื่อป่องกันการผุกร่อนทางวัฒนธรรมและ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ้นได้๑๑๔ 

๓. ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ และผู้ท่ีมีบทบาทใน
การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรการ ท่องเท่ียวส่วนใหญ่ ได้แก่ กรมต่าง ๆ ในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีบทบาทดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง 
ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกรมศิลปากรส่วนใหญ่ดูแลและอนุรักษ์  ทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
ศิลปวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น๑๑๕ 

๔. การท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความต้องการ ของนักท่องเท่ียวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษา ทรัพยากรของอนุชนรุ่นหลังด้วย๑๑๖ 

๕. การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจะเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรการ  ท่องเท่ียวโดยเฉพาะ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยหลักของการท่องเท่ียวให้คงอยู่ใน สภาพท่ียั่งยืนไม่เส่ือมสลาย โดยเฉพาะการ
สร้างจิตส านึก และมีระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ 
ประโยชน์สืบไป๑๑๗ 

๖. การท่องเท่ียวท่ีสนองตอบความต้องการของนักท่องเท่ียว และผู้ เป็นเจ้าของแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ สามารถรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ 
ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์ของแหล่งท่องเท่ียว
ท้ังใน ปัจจุบันและอนาคต ท้ังนี้เพื่อก่อให้เกิดความสุขท้ังของนักท่องเท่ียวและ  ชุมชน ตลอดจน
หน่ วยงาน ท่ี เกี่ ยวข้อง เพราะนอกจากจะมี รายได้ เพิ่ มขึ้ นและ  ยั งมีมาตรฐานชีวิต ท่ี ดีขึ้น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ได้รับการเอาใจใส่
ดูแล เพื่อให้เป็นแหล่ง ท่องเท่ียวที่ยั่งยืนต่อไป๑๑๘ 

๗. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายจะต้องคงความด้ังเดิมของธรรมชาติ
และวัฒนธรรมให้มากท่ีสุด โดยให้นึก เสมอว่าทรัพยากรการท่องเท่ียวที่เราน ามาใช้เป็นการยืมมาจาก
อนาคต ดังนั้นจะต้องรักษาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เห็นอย่างท่ีเราเห็นในปัจจุบันการพัฒนาหรือ

                                                 
๑๑๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๑๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๑๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๓ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๑๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๑๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๑๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๙ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๖๘ 

 

เปล่ียนแปลงทรัพยากรการท่องเท่ียวจะต้องกระท าเท่าท่ีจ าเป็นไม่ท าลายสภาพเดิมจนเปล่ียนแปลง
ไป๑๑๙ 

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปสนับสนุนการให้ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียวภายในวัดแก่นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม    
ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากวัดพระธาตุผาเงา เช่นเดียวกับนักท่องเท่ียว และมีการสอดแทรกจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมเข้าไว้ในการท่องเท่ียว๑๒๐ 

๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวได้
เห็นคุณค่าและเกิดความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมใน
จังหวัดเชียงราย๑๒๑ 

๑๐.  การประสานการพัฒนาการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์
การพัฒนาแห่งชาติ  การพัฒนาท้องถิ่น และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จะช่วยขยายศักยภาพ
การท่องเท่ียวในระยะยาว๑๒๒ 

๑๑.  การบริหารจัดการการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย รวมถึงการ
จัดบริการอื่น ๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชนด าเนินการภายใต้ขีด
ความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีมีต่อขบวนการ
ท่องเท่ียว ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดจากการท่องเท่ียวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ต้องช้ีน าภายใต้ความปรารถนาของประชาชน
ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว๑๒๓ 

๑๒.  องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นท่ีประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวได้ร่วมมือกันใน
การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างดี๑๒๔ 

๑๓. การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อชมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ใจจังหวัดเชียงรายท่ี
ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้น เพื่อให้ได้รับความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรีศิลป์และศึกษา
ความเช่ือการยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ อีกท้ังได้รับความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคม
และวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเท่ียว๑๒๕ 

                                                 
๑๑๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๒๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๒๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๒๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๒๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๒๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๒๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๖๙ 

 

กล่าวโดยสรุป ชุมชนต้องรักและหวงแหนวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับวัด ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต้องได้รับการ
ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นท่ี  รัฐบาลต้องมีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวใน โดยเน้น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สามารถรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต ชุมชน สนับสนุนการให้ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว
และทรัพยากรการท่องเท่ียวภายในวัดแก่นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม ดังแผนภาพท่ี ๔.๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๙  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  

 
๔.๓.๖ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว   
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว  
พบว่า   
 การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว  แหล่งท่องเท่ีวในจังหวัดเชียงรายให้ความส าคัญ
การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี เพื่อสร้าง
ความประทับใจและพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียว  โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑.  การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมให้เขตพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาเปน็ศูนย์กลางการท่องเท่ียวทาง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย ท่ีจะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรมให้กับท้องถิ่นและ
ประเทศ๑๒๖  

                                                 
๑๒๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๓ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 

 
การอนุรักษ์

วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 

รักและหวงแหนวัฒนธรรม 

จัดท าแผนพัฒนา 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว 

เน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สนับสนุนการให้ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์ 



๑๗๐ 

 

๒. แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
เชียงราย สู่การเป็นเมืองหลักและพัฒนาส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเท่ียวรอง ในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว
อารยธรรมล้านนา เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว๑๒๗ 

๓. พัฒนากลไกการจัดการท่องเท่ียวของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมให้มี
ศักยภาพ และมีความสามารถในการจัดการและรองรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ๑๒๘  

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกับวัด ชุมชน และภาคีเครือข่ายการท่องเท่ียว
ยกระดับการจัดการตลาดการท่องเท่ียวของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาอย่างยั่งยืน โดย
เน้นการเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพท้ังไทยและต่างประเทศ๑๒๙  

๕. การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวของเมืองท่องเท่ียว
หลักและเมืองท่องเท่ียวรองในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารายธรรมล้านนาให้เขม้แข็งพร้อมแข่งขันได้ 
ตลอดจนเช่ือมโยงการท่องเท่ียวไปยังภายนอกเขต๑๓๐  

๖. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมยกระดับและสร้างระบบการท างานเชิงเครือข่ายกับทุก
ภาคีในการพัฒนาการท่องเท่ียวของเขต พัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาสูญการเป็นศูนย์กลาง
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา เชิงสร้างสรรค์๑๓๑ 

๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชน ภาคีเครือข่ายเร่งสร้างนวัตกรรมในการพัฒนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าบนฐานอัตลักษณ์สู่การเป็นทรัพยากร
และส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
และบริการท่ีเน้นสุนทรียศาสตร์ของการท่องเท่ียว และการเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง๑๓๒  

๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชน ภาคีเครือข่ายส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดผ่าน
การนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างและ  ส่ือสารภาพลักษณ์ของเมืองท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา บนฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคี โดยมุ่ งเน้นการตลาดในกลุ่ม
นักท่องเท่ียวคุณภาพ๑๓๓  

๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ชุมชน ภาคีเครือข่ายร่วมกันด าเนินการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในและนอกคลัสเตอร์และเช่ือมโยงสูงอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาพ านัก ผ่านการยกระดับกิจกรรมการท่องเท่ียวและการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว       
ให้นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวและพึงพอใจกลับมาเท่ียวซ้ า๑๓๔ 

                                                 
๑๒๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๒๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๒๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๓๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๓๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๓๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๓๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๓๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๗๑ 

 

๑๐.  การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย ท าให้รู้สึกถึงความสวยงามและ
ทรงคุณค่าพร้อมท้ังส่งเสริมการกลับมาท่องเท่ียวซ้ า๑๓๕ 

๑๑ .  การจัดการการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของวัดในจังหวัด
เชียงรายท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความศรัทธา และน่าเล่ือมใสและให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อ
นักท่องเท่ียว๑๓๖ 

๑๒. การจัดการการท่องเท่ียววัดในจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด 
ชุมชน และภาคีเครือข่ายค านึงถึงส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ า 
สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น  ส่วนชุมชนหน้าวัดพระแก้ว จะมีนักท่องเท่ียวไปซื้อน้ าด่ืม อาหาร ตลอดจนถึง
เครื่องไทยทาน การส่งเสริม การท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย  หอพระหยก ซึ่งเป็นท่ี 
ประดิษฐานพระแก้วมรกต โฮงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์อุโบสถ จะแปลกจากท่ีอื่น หน่วยงานท่ี
สนับสนุนและจัดการการท่องเท่ียวของวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย๑๓๗ 

๑๓. แผนการพัฒนาการท่องเท่ียวของวัดร่วมกับเทศบาล โดยเทศบาลมีรถรางฟรี        
น าเท่ียววัดในเมืองเชียงราย วัดพระแก้วเป็นหนึ่งในวัดนั้น  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีวัดพระแก้วต้อง
สร้างเพิ่ม เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ควรจัดหาสถานท่ีจอดรถเพิ่มเติม หรือจัดหน้าวัดเป็นสถานท่ีจอด
รถช่ัวคราวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว๑๓๘  

๑๔. แนวโน้มกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย  ควรเชิญชวนหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวจังหวัด
เชียงราย ประช าสัมพันธ์จังหวัด ช่วยกันประช าสัมพันธ์ให้คนหันมาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น๑๓๙ 

กล่าวโดยสรุป  การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมให้เขต
พัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีจะ
ช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วัด ชุมชน ภาคีเครือข่ายส่งเสริมกลยุทธ์
การตลาดผ่านการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างและส่ือสารภาพลักษณ์ของเมืองท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาบนฐานการมี ส่วนร่วมทุกภาคี โดยมุ่ ง เน้นการตลาด               
ในกลุ่มนักท่องเท่ียว รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ า 
สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น  ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๐ 

 
 
 
 

 

                                                 
๑๓๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๓๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๙ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๓๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๓๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๓๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๗๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๐  การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว   

 
๔.๓.๗ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และความสะอาดของพื้นที่ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับ
ของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี พบว่า   
 การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับ และความสะอาดของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด
เชียงรายให้ความส าคัญกับการก าหนดจ านวนนักท่องเท่ียวที่เข้าไปเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมใน
แต่ละรอบให้เหมาะสมกับการรองรับของพื้นท่ีบริเวณพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม  โดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้     

๑. การจัดการการท่องเท่ียวของวัดในจังหวัดเชียงรายได้ค านึงถึงความเหมาะสมระหว่าง
จ านวนนักท่องเท่ียวกับความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี๑๔๐ 

๒. วัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีการจัดการบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา๑๔๑ 

๓. วัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีการจัดการการท่องเท่ียว
โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวของแหล่งโบราณสถานในแหล่งท่องเท่ียว๑๔๒ 

๔. การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ท้ัง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งการท่องเท่ียวเป็นการใช้ต้นทุนทางทรัพยากรท้ังธรรมชาติ สังคม 
และวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้น ๆ๑๔๓  

                                                 
๑๔๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๔๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๔๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๔๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  

 

 
การสร้างความ
พึงพอใจแก่
นักท่องเท่ียว   

เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว 

ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด 

สารสนเทศเพื่อสร้างและส่ือสารภาพลักษณ์ 

มีส่วนร่วมทุกภาคี 

เน้นส่ิงอ านวยความสะดวก 



๑๗๓ 

 

๕. การพัฒนาท่องเท่ียวที่เหมาะสมจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็น
ความภูมิใจของคนในท้องถิ่น อย่างไรก็ดีการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างไม่เหมาะสมอาจจะน าไปสู่
ผลกระทบต่อชุมชน อันได้แก่ การเพิ่มขึ้นของมลพิษ การเส่ือมถอยของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีเคยมี
อยู่ อัตราการเกิดอาชญากรรมท่ีสูงขึ้น  ท้ังนี้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นการท่องเท่ียวเพื่อ
ศึกษาส่ิงท่ีแสดงความเป็นวัฒนธรรม๑๔๔ 

๖. การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นยังมีความพิเศษตรงท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับทราบ 
ประวัติความเป็นมา เรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผล
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ มุมมอง ความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตท่ี
ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันผ่านส่ิงเหล่านี้ ตัวอย่างการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม๑๔๕ 

๗. การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการท่องเท่ียว การบริหารจัดแหล่งท่องเท่ียวอย่างครบวงจร การให้ความส าคัญแก่
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์ และการสร้างจิตส านึกการท่องเท่ียวอย่างมี
คุณภาพ ดังนั้นส่ิงท่ี ตามมาจากการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเท่ียว คือ ผลกระทบด้านต่าง  ๆ 
ท้ังทางบวกและทางลบในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ส้ินเปลืองเวลาและ
งบประมาณในการฟื้นฟูรักษา แต่หากมีการวางแผนท่ีดีและมีมาตรการป้องกันเสียแต่เบื้องต้นก็จะ
ช่วยลดความเส่ียงจากผลกระทบต่าง ๆ๑๔๖ 

๘. การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   จัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ ของสังคมและวัฒนธรรม ให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว  และ
ค านึงถึงขีดความสามารถรองรับพื้นท่ี และความสะอาดของพื้นท่ี รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว๑๔๗ 

๙. แหล่งท่องเท่ียววัดทางวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดท าป้ายบอก
ทาง ป้ายเชิญชวน  ป้ายประชาสัมพันธ์หลายๆจุด  และแผนท่ีเส้นทางท่ี จะไปเช่ือมต่อกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวของวัด เช่น 
การแสดงดนตรีไทย การร าไทย ชมรมพระเครื่อง นวดแผนประคบสมุนไพร ปล่อยนก ปล่อยปลา ให้มี
การศึกษาดูงานด้านหลักคิด หลักการการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน เพื่อต่อยอดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ

                                                 
๑๔๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๔๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๔๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๔๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  



๑๗๔ 

 

ท่องเท่ียวในชุมชน  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ อารยธรรมศาสนาและวิถีชีวิตชุมชน เช่น มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
อาสา ของท่ีระลึก วัฒนธรรมชุมชน๑๔๘ 

๑๐. แนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
การเป็นคณะกรรมการการท่องเท่ียวของวัด บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว เช่น การฝึกอบรม
การให้บริการนักท่องเท่ียว จัดให้มีกิจกรรมการเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้มีความ
หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น เช่น กิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลา มีการปรับปรุงป้ายข้อมูลภายในวัด 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกเส้นทาง๑๔๙ 

๑๑. การพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีพบว่าส่ิงท่ีดึงดูดใจการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมของหมู่บ้านโนนข่านั้น มีแหล่งท่องเท่ียวที่ยังคงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นท้ังแบบวิถี
ชนบทและประเพณีวัฒนธรรมท่ีควรจะส่งเสริมการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
และควรพัฒนาเรื่องการคมนาคมเข้าถึงหมู่บ้านได้อย่างสะดวก ควรจัดต้ังคณะกรรมการการท่องเท่ียว
ของหมู่บ้านท่ีช่วยจัดการเรื่องการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมด้วย๑๕๐ 
 ๑๒. การบริหารจัดการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน  ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี ควรให้ความส าคัญด้านการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ 
เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงการคงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงามต่อไป๑๕๑ 
 ๑๓. การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรมในการจัดการท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงราย ควรให้ความส าคัญด้านการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวพุทธ เพื่อเป็นการเผย
แผ่วัฒนธรรมท่ีดีงามให้แก่นักท่องเท่ียว๑๕๒ 

 กล่าวโดยสรุป  การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งการท่องเท่ียวเป็นการใช้ต้นทุนทางทรัพยากรท้ัง
ธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียว การพัฒนา
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน            
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นความภูมิใจของคนใน
ท้องถิ่น อย่างไรก็ดีการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างไม่เหมาะสมอาจจะน าไปสู่ผลกระทบต่อชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดท าป้ายบอกทาง ป้ายเชิญชวน  ป้ายประชาสัมพันธ์หลายๆจุด  
และแผนท่ีเส้นทางท่ีจะไปเช่ือมต่อกับสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวของวัด  ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๑ 

 
 

 

                                                 
๑๔๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๔๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๕๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๕๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๕๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๗๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๑ การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี 
 
 

ตารางที่  ๔.๒๔  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

ประเด็น 
ท่ี 

ประเด็น ปริมาณ 
ความถ่ี รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
ประ วั ติศาสต ร์โบ ราณ สถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีการ
เข้าถึ ง ส่ิงอ าน วยความสะดวก 
ความพ ร้ อมของ ชุมชน  สร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
และองค์กรท้องถิ่นเป็นหลักการท่ี
จะน าการท่องเท่ียวไปสู่การพัฒนา
ท่ี ยั่ ง ยื น  จ า เป็ น ต้ อ ง มี ก า ร
เตรียมพร้อมท้ังทางสถานท่ีและ
บุ ค ล า ก ร  ต้ อ งมี ก า ร ส า ร ว จ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แวดล้อมให้
เหมาะสม การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุ ม ชน มี ศู น ย์ เรี ย น รู้ เกี่ ย ว กั บ
วัฒนธรรมชุมชน 

๑๕ ๑, ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘,๑๙ 

 

การค านึงถึงขีด
ความสามารถ
รองรับของ

พื้นท่ีและความ
สะอาดของ

พื้นท่ี 

พัฒนาการท่องเท่ียวที่เหมาะสม 

ผ่านการพัฒนาร่วมกับชุมชน 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน 

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม 



๑๗๖ 

 

ตารางที่  ๔.๒๔  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ประเด็น 
ท่ี 

ประเด็น ปริมาณ 
ความถ่ี รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๒ การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ก็ ต้ อ ง อ า ศั ย
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ต่ า ง  ๆ  ท้ั ง ท า ง
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
การจะสร้างความรู้ สึก ท่ีดีให้แก่
นั ก ท่ อ ง เท่ี ย ว ต้ อ ง เน้ น ท่ี ก า ร
วางแผนทางการ ส่ง เสริ มการ
ท่องเท่ียว ค านึงถึง ส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ชุมชนและสังคม ให้สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๑๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

๓ การคงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของท้องถ่ิน
ในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม  
ให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่ความรู้และ
จัดท าหลักสูตร เป็นการอนุรักษ์
และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ท่ีสามารถสนอง
ความต้องการหรือสร้างความพึง
พอใจให้กับนักท่องเท่ียวและผู้คน
ใน ท้ อ งถิ่ น  โด ยมี ก าร จัด ก าร
ทรัพยากรต่าง  ๆ  ให้ คงรักษ า
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และระบบนิเวศในพื้นท่ี
นั้นไว้ให้คงอยู่ 

๑๔ ๑, ๒, ๔, ๕, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๘ 

๔ การให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย 
การให้บริการร่วมถึงการสร้างการ
มีส่วนรวมของชุมชน  บางแห่ง
ผู้น าบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จะมีบทบาทเป็นแกนน า  

๑๑ ๑, ๒, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๖, 
๑๙ 



๑๗๗ 

 

ตารางที่  ๔.๒๔  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ประเด็น 
ท่ี 

ประเด็น ปริมาณ 
ความถ่ี รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

 จัดกิจกรรมร่วมกับวัด  ให้บริการ
นักท่องเท่ียว  ท ากิจกรรมร่วมกับ
นัก ท่องเท่ียว  น าปัญหาความ
ต้องการไปจัดท าแผนพัฒนา สร้าง
การมีส่วนรวมของชุมชนสนับสนุน
ฟื้ น ฟู  ดู แ ล  บ า รุ ง รั ก ษ า
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา 
ภาษา วรรณกรรม  ศิลปกรรม 
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   

  

๕ การอ นุ รั กษ์ วัฒ น ธรรมแ ล ะ
สิ่งแวดล้อม  
ชุ ม ช น ต้ อ ง รั ก แ ล ะ ห ว งแ ห น
วัฒ นธรรมและ ส่ิงแวด ล้อมใน
ท้องถิ่ น  อง ค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับวัด ชุมชนจัดท า
แผนพั ฒ นาการท่อง เท่ี ยว เชิ ง
วัฒนธรรมต้องได้รับการยอมรับ
และเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ใน
พื้นท่ี   

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๙  

๖ การส ร้า งความพึ งพ อ ใจแ ก่
นักท่องเที่ยว   
ส่งเสริมให้เขตพัฒนาการท่องเท่ียว
อารยธรรมล้านนาเป็นศูนย์กลาง
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท่ีจะช่วยสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  วั ด  ชุ ม ช น  ภ า คี
เครือข่ายส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด
ผ่านการนวัตกรรม เทคโน โลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างและส่ือสาร
ภาพลักษณ์ของเมืองท่องเท่ียวทาง 

๑๔ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, 
๑๖, ๑๗, ๑๙  



๑๗๘ 

 

ตารางที่  ๔.๒๔  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ประเด็น 
ท่ี 

ประเดน็ ปริมาณ 
ความถ่ี รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา
บนฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคี 

  

๗ การค านึงถึงขีดความสามารถ
รองรับของพื้นที่และความสะอาด
ของพื้นที่ 
การพัฒนาท่องเท่ียวที่เหมาะสมจะ
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนผ่านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน            
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชุมชนเพื่อเป็นความภูมิใจของคน
ใน ท้ อ ง ถิ่ น  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ก า ร
พัฒ นาการ ท่อง เท่ี ย วอย่ าง ไม่
เหมาะสมอาจจะน าไปสู่ผลกระทบ
ต่อชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกันจัดท าป้ายบอกทาง 
ป้ายเชิญชวน   

๑๓ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 

 

๔.๔ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีถูกเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจาก ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการด้านศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคเอกชน รวมจ านวนท้ังส้ิน จ านวน ๑๙  รูปหรือคน เพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบท่ีชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุน รวมท้ังให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์   
เชิงลึก ประกอบด้วย 
 ๔.๔.๑ การประยุกต์หลักสัปปายะเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านอาวาสสัปปายะ  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านอาวาสสัปปายะ พบว่า 
 หลักสัปปายะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านอาวาสสัปปายะ เมื่อวัดมีความ เป็นสัปปายะก็จะส่งผลให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติตาม



๑๗๙ 

 

บทบาทหน้าท่ีของตนได้อย่างเต็มท่ีและยังท าให้ประชาชนมีความอยากเข้าวัดมากยิ่งขึ้น โดยพบได้
จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. วัดมีสถานะเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบทบาทหน้าท่ีใน
การเป็นสถานท่ีส าหรับประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน บทบาทหน้าท่ีในการเป็นท่ีพึ่งทางกาย
และใจ และบทบาทหน้าท่ีเชิงสังคม อันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนไทยนั้นผูกโยง
เกี่ยวข้องกับวัดต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตาย วัดมิใช่มีบทบาทในเชิงการเป็นพื้นท่ีทางศาสนาเพียงเท่านั้น 
แต่วัดยังเป็นพื้นท่ี ทางสังคมท่ี คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตาม
ความเหมาะสม๑๕๓  
 ๒. การจัดการพื้นท่ีภายในวัดให้มีความเป็นสัปปายะท้ังส าหรับพระสงฆ์และประชาชนจึง
เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ถ้าหากวัดไม่สามารถตอบสนองหรือสงเคราะห์ประชาชนใน
ประเด็นต่างๆ ท่ีกล่าวมาได้ ก็จะส่งผลให้ประชาชนเห็นความส า คัญของวัดน้อยลงและจะเข้าวัด
น้อยลงตามไปด้วย๑๕๔ 
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปร่วมการบริหารจัดการวัดโดยจัดบริเวณวัดให้มีความ
สะอาด วัดจะต้องสะอาดไม่มีส่ิงไม่ชวนมองท่ีจะรบกวนจิตใจ วัดจะต้องไม่มีกล่ินเหม็นหรือหอมจนเกิด
การรบกวนสมาธิของผู้เข้าไปท่องเท่ียวในวัด ร่วมจัดสถานท่ี บริเวณวัดให้สะอาดรื่นรม เก็บขยะไม่ให้มี 
กล่ินขยะ เป็นต้น๑๕๕  
 ๔. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเป็นไปตามหลักอาวาสสัปปายะแสงสว่างเหมาะสมกับ
การศึกษาปฏิบัติธรรมวัดควรจะมีการติดไฟฟ้าให้แสงสว่างเพื่อการใช้ประโยชน์ท้ังในการอยู่อาศัย       
การสัญจร และการศึกษาปฏิบัติธรรม เพื่อให้บริการแก่ท้ังพระสงฆ์และประชาชน๑๕๖  
 ๕. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเป็นไปตามหลักอาวาสสัปปายะมีความสงบ วัดจะต้อง
ปราศจากมลภาวะทางเสียง หรือถ้าจ าเป็นต้องกระท ากิจกรรมใดท่ี มีเสียงดังรบกวนก็จะต้องใช้เวลา
ไม่ นานเกินไป และต้องไม่ มีผู้คนพลุกพล่านวุ่นวายรบกวนผู้ศึกษาปฏิบัติธรรม๑๕๗ 
 ๖. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเป็นไปตามหลักอาวาสสัปปายะมีความแข็งแรงปลอดภัย 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างในบริเวณวัดจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ร่างกายของผู้ท่ีอยู่ในวัดและผู้เข้ามาประกอบกิจกรรมท้ังทางศาสนาและสังคม๑๕๘  
 ๗. วัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีอาคารสถานท่ีส าหรับการศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมให้แก่พระสงฆ์และประชาชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม  และมีพื้นท่ีประกอบกิจกรรม
สาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน๑๕๙ 

                                                 
๑๕๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๕๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๕๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๓ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๕๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๕๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๕๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๕๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๘๐ 

 

 ๘. การท าวัดให้เป็นอารามเป็นรมณียสถานในเบ้ืองต้นเมื่อผู้คนเข้ามาท่ีวัดแล้วจะต้องเกิด
ความรู้สึกยินดี รื่นรมย์ เจริญตาเจริญใจต่อส่ิงท่ีได้เห็นในเชิงกายภาพของวัด ประการวัดควรมีการแบ่ง
เขตพื้นท่ีการใช้งานทางศาสนาอย่างเหมาะสม ชัดเจนและเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตธรณีสงฆ์
อันเป็นพื้นท่ีส่วนตัวของพระสงฆ์ จ าเป็นจะต้องแยกเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจนไม่ให้เกิดความพลุกพล่าน 
เพื่อท่ีจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและกิจวัตรของพระสงฆ์ท่ีจ าพรรษาอยู่ในวัด ซึ่งภายใน
วัดควรมีป้ายก ากับบอกทางเพื่อป้องกันการสับสนของผู้ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีของวัด๑๖๐   
 ๙. ท่ีต้ังของวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับการปฏิบัติธรรมไม่ควรอยู่ 
ห่างจากชุมชนเกินไป เนื่องจากพระสงฆ์และชุมชนบริเวณรอบวัดจ าเป็นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ในเชิง       
ต่างฝ่าย ต่างเกื้อหนุนและพึ่งพาอาศัยกัน พระสงฆ์จ าเป็นจะต้องออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารและ
ปัจจัยต่างๆ จากญาติโยม ส่วนชุมชนเองก็มีวัดเป็นศูนย์กลางท่ีส าคัญของชุมชน ประการสุดท้ายคือ
การท าให้วัดเป็นสถานท่ีเหมาะสมกับการเป็นสถานปฏิบัติธรรมวัดจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีความร่มรื่น 
สะอาด สว่าง และสงบ๑๖๑ 
 ๑๐. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเป็นสถานท่ีท่ีสงบร่มเย็น อยู่ แล้วมีความสบายกาย 
สบายใจ เจริญหูเจริญตา รู้สึกปลอดภัยทุกเวลาท่ี อยู่ ในสถานท่ี นี้  เพราะว่าวัดควรให้ความส าคัญกับ
ความปลอดภัยและความสบายใจของผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการในวัด รู้ว่าเป็นวัดของตนเอง สามารถท่ีจะ
เข้าถึงข้อมูลและเป็นมิตรกับทุกคน ท้ังนี้การเป็นพระสงฆ์ท่ีอาศัยอยู่ในวัดพระธาตุผาเงาให้ความ
ร่วมมือในทุกกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ของวัดพร้อมท้ังมีต าแหน่งหน้าท่ีในบางกิจกรรม๑๖๒ 
 ๑๑. วัดพระแก้วมีสถานท่ีท่ีให้ความรื่นรมย์ สร้างความสุขใจเป็นรูปแบบและแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนาวัด เพื่อให้วัดเป็นสถานท่ีท่ีสร้างความรื่นรมย์และสร้างความสุข ด้วยการจัด
ตกแต่งสถานท่ีต่าง ๆ ภายในวัด ให้สามารถสร้างความสุขเป็นเบ้ืองต้นให้กับผู้มาวัดนาคปรก๑๖๓ 
 ๑๒. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรมณียสถาน 
ทางพระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญต่อพุทธศาสนิกชนท่ีจะได้ท าหน้าท่ีในการดูแลพระพุทธศาสนา 
ก่อให้เกิดรูปแบบในการพัฒนาวัดตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ การเดินทางมีสภาพเอื้อต่อสภาวะท่ี
เกื้อหนุน การบ าเพ็ญศีล สมาธิ และปัญญา๑๖๔ 
 ๑๓. แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานเหมาะสมแก่การท่องเท่ียววัดและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติธรรม รูปแบบควรเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน เช่น ควรท าให้เป็นท่ีน่าสนใจ ดึงดูด
ใจ นอกเหนือจาการมาท าบุญ จัดสถานท่ีให้สะอาดตา ร่มรื่น มีมุมนั่งฟังเสียงพระสวดมนต์ มีกิจกรรม
วัดและชุมชนได้ท าร่วมกัน  วัดมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ และจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ๑๖๕ 
 ๑๔. การส่งเสริมสนับสนุนให้วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับทางวัดท่ีจัดขึ้นถือว่าเป็นจิต

                                                 
๑๖๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๖๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๑๖๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๖๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๖๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๖๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๘๑ 

 

อาสาในการช่วยเหลือกิจกรรมของวัดในส่วนท่ีขาด ท้ังนี้ยังมีความสามารถท่ีมีความต้ังใจของแต่ละ
บุคคลในการเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกับวัด๑๖๖ 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการพื้นท่ีภายในวัดให้มีความเป็นสัปปายะท้ังส าหรับพระสงฆ์และ
ประชาชนจึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปร่วมการบริหาร
จัดการวัดโดยจัดบริเวณวัดให้มีความสะอาด แสงสว่างเหมาะสมกับการศึกษาปฏิบัติธรรม ปราศจาก
มลภาวะทางเสียง ส่ิงปลูกสร้างในบริเวณวัดจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยต่อชีวิต
และร่างกายของผู้ท่ีอยู่ในวัดและผู้เข้ามาประกอบกิจกรรม แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถาน
เหมาะสมแก่การท่องเท่ียววัดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๒ การประยุกต์หลักสัปปายะด้านอาวาสสัปปายะ 
 

 ๔.๔.๒ การประยุกต์หลักสัปปายะเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านโคจรสัปปายะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านโคจรสัปปายะ พบว่า 
 หลักสัปปายะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านโคจรสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมวัด  
เส้นทางเข้าสู่วัด  ให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ สะอาด สงบ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดความ
ภูมิใจคุณค่าและสถานท่ีให้บันเทิงรื่นรมย์ทางใจ โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเป็น
หน่วยงานท่ีประสานด้านงบประมาณในการพัฒนาเส้นทางให้มีความเหมาะสมสะดวกสามารถเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม๑๖๗   
                                                 

๑๖๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
 

๑๖๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที ่๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 

อาวาส 
สัปปายะ 

 

วัดสะอาด 

แสงสว่างเหมาะสม 

ปราศจากมลภาวะทางเสียง 

ปลอดภัย 
 

รื่นรมเหมาะแก่การท่องเท่ียวและปฏิบัติธรรม 
 



๑๘๒ 

 

   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักท่ีจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนกิจกรรมของวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ภายในจังหวัดและเป็น
หน่วยงานแรกๆท่ีมีบทบาทเพราะมีกิจกรรมหลายๆ อย่างร่วมกัน รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆท่ีมี
ลักษณะโดดเด่นทางวัฒนธรรมจ าเป็นจะต้องเข้าไปพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างความภูมิใจ
ให้แก่ท้องถิ่นท้ังนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีท้ังงบประมาณมีท้ังก าลังทนและเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการได้มากกว่าการบริหารงานเพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมสามารถเช่ือมโยงให้
นักท่องเท่ียวและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชน ด าเนินต่อไปได้รวมถึงการจัดท าแผน
สนับสนุนในระยะ ๑ ปีในระยะ ๓ ปีหรือกลางในระยะยาวงานวิจัยและพัฒนาจ าเป็นจะต้องเริ่มจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนด้านละศักยะคือการสร้างเส้นทางให้
เหมาะสมกับการท่องเท่ียว ๑๖๘   
 ๓. ส่วนมากวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ มีความสวยงามท้ังด้านธรรมชาติและความ
สงบนั้นหน่วยงานหลักท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุนการสร้างเส้นทางและดูแลเส้นทางให้สะอาดสะดวกต่อ
การเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นจะมีหน่วยงานอื่นๆท่ีเข้า
มาสนับสนุนทางนี้ก็เกิดจากการประสานของหน่วยงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือความสัมพันธ์โดยตรงกับวัด ๑๖๙ 

 ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีท้ังให้การสนับสนุนการสร้างเส้นทางขนาดเล็กๆ  เพราะ
งบประมาณมีจ ากัด หากต้องพัฒนาเส้นขนาดใหญ่  เพิ่มความสะดวกสบายเช่ือมโยงกับแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมหลายจุด  จ าเป็นจะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเข้ามาสนับสนุน๑๗๐    

 ๕. เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนับเป็นส่ิงส าคัญการพัฒนาเส้นทางให้มีความเหมาะสม
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา ระยะส้ันๆและวางแผนพัฒนาในระยะ
ยาวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจึงจะมีนักท่องเท่ียวเข้ามา
เย่ียมชมและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีวัดจัดขึ้นหรือแหล่งท่องเท่ียวอื่นจัดขึ้น๑๗๑   

 ๖. เส้นทางจะสะดวกเหมาะสมต่อการเข้ามาเย่ียมชมวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวและสร้าง
การมีส่วนร่วมกับวัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบุคลากรและประสานชุมชนให้เข้ามา
สนับสนุนและพัฒนาเส้นทางได้อย่าง"เหมาะสม”๑๗๒   

 ๗. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นวัดหรือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีสภาพ
สวยงามเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานในท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อให้เส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเท่ียวได้รับการพัฒนารวมถึงได้รับการปกป้องรักษาไม่ให้เกิดการท าลายสภาพแวดล้อม รักษาไว้
ซึ่งความเป็นธรรมชาติและความสวยงามทางวัฒนธรรม”๑๗๓ 

                                                 
๑๖๘ สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๖๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๗๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๓ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๗๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๗๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๗๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๘๓ 

 

 ๘. การพัฒนาเส้นทางเพื่อให้นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมได้ใช้เส้นทางอย่างสะดวกคงกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักโดยเฉพาะ
นักการเมืองของท้องถิ่นจะต้องน าปัญหาความต้องการด้านการใช้เส้นทางการพัฒนาเส้นทางมาเป็น
นโยบายหลักในการพัฒนาเส้นทางเพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว๑๗๔ 
 ๙. ท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเข้ามาของแหล่งท่องเท่ียวรวมถึงเส้นทาง
สะดวกจะน ามาซึ่งความประสานงาน กับหน่วยงานอื่นท าให้ เกิดกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
แหล่งท่องเท่ียวหากนักการเมืองท้องถิ่นหรือหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนา
เส้นทางจัดแสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าการเข้ามาท างานในฐานะตัวแทนประชาชนนั้นนักการเมือง
เหล่านั้นไม่ได้ด าเนินการพัฒนาส่ิงใดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นเลยอีกครั้งการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาเส้นทางเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะต้องวางแผนในระยะยาวสร้างการมีส่วนร่วมหรือด าเนินการดูแล
เส้นทางให้สะอาดและปกป้องรักษาเส้นทางธรรมชาติเส้นทางวัฒนธรรมไม่ให้ถูกท าลาย การเป็นนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมีทีมงานท่ีเข้มแข็งก็จะช่วยเข้ามาดูแลและจัดการด้านนโยบายและ
การด าเนินงานต่างๆเพื่อให้ประโยชน์ประโยชน์ต่อประชาชน๑๗๕   
 ๑๐. การสร้างเส้นทางเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาเท่ียวและเข้าร่วมกิจกรรมกับแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีชุมชนได้จัดขึ้นโดยมากแหล่งท่องเท่ียวต่างๆจะได้รับการบรรจุแผนพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีชุมชนจัดขึ้น รายการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมการ
ท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศกาลเทศบาลรับผิดชอบอยู่นั้น
จะต้องบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาทุกปีเพื่อให้การพัฒนาเส้นทางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึง
การบ ารุงดูแลรักษา ๑๗๖   
 ๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากจะมีการวางแผนพัฒนาเส้นทางโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญจะให้การสนับสนุนและบรรจุแผนพัฒนาเส้นทาง
แผนการดูแลระยะส้ันระยะยาวอย่างจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเส้นทางสัญจร
ไปมาท่ีส าคัญ๑๗๗ 
 ๑๒. โดยความเป็นจริงการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องท าหน้าท่ี ใน
การประสานงานในการพัฒนาเส้นทาง การท่องเท่ียว ท่ีมีอยู่ ในเขตรับผิดชอบหรือประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นท่ีสามารถด าเนินการในโครงการขนาดใหญ่แต่ในความเป็นจริงการด าเนินงานต่างๆให้
เกิดการพัฒนาเส้นทางให้มีความพร้อมรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวการสัญจรไปมาของประชาชนซึ่ง
บุคลากรท่ีด าเนินการต้องมีความรู้ความสามารถรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นแต่หากการ
ด าเนินงานของบุคลากรหรือองค์กรมีความขัดแย้งกับชุมชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวการ
ด าเนินงานก็จะไม่สามารถด าเนินการได้๑๗๘   

                                                 
๑๗๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๙ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๗๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๗๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๗๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๗๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๘๔ 

 

 ๑๓. แนวทางในการด าเนินงานท่ีควรจะเป็นส าหรับการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเท่ียว
หรือเส้นทางของชุมชนในแต่ละปีหน่วยงานและชุมชนผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวควรจัดประชุม
และจัดท าแผนงานมีการทบทวนร่วมกับชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาเส้นทาง”๑๗๙   
 ๑๔. การพัฒนาเส้นทางหรือการพัฒนาแหล่งท่ีอยู่อาศัยองค์ประกอบท่ีส าคัญในการ
พัฒนาก็คือการสร้างเส้นทางให้มีความพร้อมรองรับกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมท้ังนี้ การสร้าง
เส้นทางให้มีความพร้อมหรือเหมาะสมมิใช่เพียงเส้นทางท่ีเป็นถนนโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่ยังรวม
ไปถึงการพัฒนาเส้นทางให้มีความพร้อมทางด้านการท่องเท่ียวหรือกิจกรรมอื่นๆเช่นการพัฒนา
โปรแกรมเส้นทางการท่องเท่ียวรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวก็ต้องมีความเหมาะสมด้วย ในหลัก
พระพุทธศาสนาจึงก าหนดหลักสัปปายะ ไว้รองรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้สามารถด าเนินการไป
ได้ในประเด็นนี้เส้นทาง เป็นจุดเริ่มต้นท่ีท าให้เกิดความเช่ือมโยงจ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเส้นทางและดูแลเส้นทางให้มีความพร้อมอยู่เสมอเพราะ
กิจกรรมการท่องเท่ียวต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๑๘๐ 
 ๑๕. แหล่งท่องเท่ียวทางวัดฒนธรรมแหล่งเท่ียวเช่ือมโยงวัดสวยงามมีความพร้อมต้อนรับ
นักท่องเท่ียว  ให้เท่ียวเมืองไทยนั้นได้ขึ้นช่ือว่าเป็นเมืองพุทธ วัดสวยงามโดยเฉพาะวัดภาคเหนือโดด
เด่นในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรม มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามานานหลายร้อยปี นั้นมี
วัดวาอารามเป็นจ านวนมาก ให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้ ถือศีลหรือปฏิบัติธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
และส่ังสอนให้เราเป็นคนดี  นอกจากนี้มีท่ีเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ท้ังภูเขา แม่น้ า น้ าตก เมืองท่ี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญ วัดแต่ละแห่งมีความ
สวยงาม  เส้นทางสะดวก  โปรแกรมท่องเท่ียวจัดได้หลายรูปแบบหลายเส้นทาง  ท้ังนี้เพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับพื้นท่ีและในระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ประสานและสร้างความร่วมมืออย่างเป็นระบบในการจัดสรรงบประมาณพัฒนาเส้นทางโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความพร้อมรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะเส้นทางในภาคเหนือมีการพัฒนา
เส้นทางหลักสะดวกสบายเช่ือมโยงไปยังหมู่บ้านต่างๆซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ท่ีบางแหล่งท่องเท่ียวยังไม่เปิดรับ นักท่องเท่ียว แต่บางแหล่งท่องเท่ียวมีการ
พัฒนาเส้นทางรองรับการท่องเท่ียว หรืออาจเปิดรับกิจกรรมการท่องเท่ียวบางช่วงขณะ  หลักการใน
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวให้สัปปายะหรือเหมาะสมจึงต้องอาศัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีรวบรวมข้อมูลการพัฒนาเส้นทางและขยายผลไปสู่การปฏิบัติในระดับ
ต่างๆตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวและการพัฒนาประเทศ๑๘๑ 
 ๑๖. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ และมีความพร้อมในด้าน
ต่างๆโดยเฉพาะเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวมีความเป็นธรรมชาติสะอาดและเหมาะสมรองรับการ

                                                 
๑๗๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๘๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๘๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 



๑๘๕ 

 

ท่องเท่ียวสะดวกและปลอดภัยทางจังหวัดจะบรรจุเข้าในแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ท้ังนี้
กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆจะต้องอาศัยความร่วมมือและการจัดท าแผนผ่านองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงความร่วมมือ ภาคการท่องเท่ียวและการพัฒนาด้านอื่นๆรองรับการท่องเท่ียว๑๘๒ 
 ๑๗. วัดและชุมชนร่วมจัดการวัดให้เป็นสถานท่ีท่ีมีความร่มรื่น สะอาด ไม่ วุ่นวาย อยู่แล้ว
มีความสุขสงบ สถานท่ีผ่อนคลายได้ ก าหนดการงานให้มีความชัดเจนต้องการให้วัดเป็นเช่นไร ฝ่าย
บริหารก าหนดผู้รับผิดชอบงบประมาณ ด าเนินการในส่วนท่ีบ ารุงรักษา  โรงเรียนใช้สถานท่ีวัดจัดการ
เรียนการสอน ทางวัดให้การช่วยเหลือโรงเรียนทุกรูปแบบการบริหารจัดการยังขาดงบประมาณในการ 
สร้าง ไม่ มีแผนผังในการสร้าง และขาดบุคคลากรดูแลแบบยั่งยืน การวางแผนแม่บทเพื่อท่ีจะจัดท า
ระบบนิเวศน์ จัดภูมิทัศน์ภายในวัด และค านึงถึงความเหมาะสม๑๘๓ 
 ๑๘. ภายในวัดจะต้องมีทางเดินท่ีไม่ช ารุดสามารถเดินหรือท ากิจกรรมได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัยรวมถึงมีป้ายบอกทางไปยังสถานท่ีต่างๆ มีการจัดแบ่งบริเวณพุทธาวาส สังฆาวาส และ       
ธรรมาวาสหรือธรณีสงฆ์อย่างชัดเจน มีการตรวจสอบและดูแลซ่อมแซมทางเดินภายในวัดให้อยู่ ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์อยู่เสมอ และเส้นทางเดินท่ีพระสงฆ์จะต้องออกไปบิณฑบาตในชุมชนจะต้องมีความ
สะดวกไม่ใกล้หรือไกลจนเกินไป๑๘๔ 
 กล่าวโดยสรุป  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
เส้นทางเป็นหน่วยงานท่ีประสานด้านงบประมาณในการพัฒนาเส้นทางให้มีความเหมาะสมสะดวก
สามารถเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมลักษณะโดดเด่นทางวัฒนธรรม
จ าเป็นจะต้องเข้าไปพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างความภูมิใจให้แก่ท้องถิ่น  เส้นทางเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียวนับเป็นส่ิงส าคัญ  การพัฒนาเส้นทางให้มีความเหมาะสมหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการ
จัดท าแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา ระยะส้ันๆ และวางแผนพัฒนาในระยะยาวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ น าปัญหาความต้องการมาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาเส้นทางเพื่อให้เข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว บรรจุแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีชุมชนจัดขึ้น 
รายการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมการท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือเทศกาลเทศบาลรับผิดชอบอยู่นั้นจะต้องบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาทุกปีเพื่อให้การพัฒนาเส้นทาง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๓  
 
 
 
 
 
 
                                                 

๑๘๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๘๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔.  
๑๘๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

  



๑๘๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๓ การประยุกตห์ลักสัปปายะด้านโคจรสัปปายะ 

  
 ๔.๔.๓ การประยุกต์หลักสัปปายะเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านภัสสสัปปายะ  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านภัสสสัปปายะ พบว่า   
 หลักสัปปายะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านภัสสสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในวัดท่ี เหมาะสมต่อการแลกเปล่ียนพูดคุยกันท้ังในหมู่คณะสงฆ์และประชาชน รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศในการอบรมส่ังสอนธรรมท้ังส าหรับพระสงฆ์และประชาชน จัดท าแผนงาน  บุคลากร
รองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว  โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การพูดคุยและจัดกิจกรรมในสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีความเหมาะสม
เพราะแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ี
เป็นวัดต้องการความสงบ หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติการส่งเสียงดังพูดคุยท่ีไม่เหมาะสมอาจ
ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวหรือนักท่องเท่ียวอื่นๆ๑๘๕ 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดบุคลากรเข้ามาประสานกับแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อ
ช่วยดูแลและสนับสนุนต้อนรับนักท่องเท่ียวท้ังป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเท่ียว รวมถึง
การสนับสนุนบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเช่นจัดให้เพศในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะคนใน
ท้องถิ่น เข้ามาพูดคุยต้อนรับนักท่องเท่ียว๑๘๖ 

 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐท้ังวัดและชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาบุคลากรเพื่อให้ค าแนะน าการต้อนรับนักท่องเท่ียวท้ังนี้เพราะ
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมส่วนมากจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ความสามารถมี

                                                 
๑๘๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๘๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 

โคจรสัปปายะ 

ประสานงบประมาณ 

พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

วางแผนพัฒนา 

ด าเนินการต่อเนื่อง 
 

รองรับกิจกรรมชุมชน 
 



๑๘๗ 

 

ประสบการณ์สามารถอีกท้ังยังแก่นักท่องเท่ียวรวมถึงให้เกิดการจัดกิจกรรมท่ีสนองต่อความต้องการ 
อีกท้ังยางให้ค าแนะน าแก่นักท่องเท่ียว ระหว่างเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว การแต่งกายการพูดคุยหรือ
จัดกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ต่อแหล่งท่องเท่ียว๑๘๗ 

 ๔. รูปแบบและลักษณะของการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  ชมวัด  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์  
ปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการท่องเท่ียวพักกาย  พักใจ  จิตผ่อนคลายความเครียด  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมกับเครือข่ายก าหนดแนวทางเพื่อให้นักท่องเท่ียวและเจ้าของบ้านได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ พัฒนากิจกรรมระหว่างท่องเท่ียวก่อให้เกิดความจดจ าและประทับใจอย่างลึกซึงในพื้นท่ีของ
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้มีโอกาสในการจัดการการวางแผนท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
เช่น การเรียนภาษาท้องถิ่น การวาดภาพ การแกะสลักและการ  โดยเฉพาะเมื่อท่องเท่ียวชม
วัฒนธรรมชุมชน  การคุยและท าอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น๑๘๘  

 ๕. กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  การ
พูดคุยท่ีตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมนักท่องเท่ียวเป็นเพียงผู้รับข้อมูลโดยไม่มองดูวิถีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น  หรือมองเพียงผ่าน
สายตาหรือการเยี่ยมชม  ซื้อของท่ีระลึก  จะส่งผลต่อจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีลดปริมาณลง  ขาดการ
บอกต่อ  แต่การท่องเท่ียวได้รับข้อมูลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเครือข่ายจัดเตรียมให้  
สร้างกิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้โดยผ่านประสบการณ์การท่องเท่ียวจะช่วยให้
นักท่องเท่ียว เกิดความซาบซึ้งและประทับใจในกิจกรรมท่ีแหล่งท่องเท่ียวจัดต้อนรับและมีการบอกต่อ
แนะน าให้นักท่องเท่ียวอื่นๆได้เข้ามาเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น๑๘๙  

 ๖. การพูดคุยในชุมชนรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียว ได้รับรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมส าคัญในแหล่งท่องเท่ียวจะช่วยให้นักท่องเท่ียวสนใจและเข้าร่วม เท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนงาน  แนวทางจัดการ  จัดหาบุคลากรพร้อมกับการคัดเลือก
กิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม    

 ๗. มีการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การท่องเท่ียวเป็นการจัดกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้รับ
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารท่ีมีพร้อมจัดให้ตัวแทนชุมชน      
ภูมิปัญญาชุมชนประกอบกับการบรรยายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักท่องเท่ียว  

 ๘. การให้ข้อมูลคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมชุมชนของแหล่งท่องเท่ียวใจจังหวัดเชียงราย  
วิถีชาวพุทธและส่ิงแวดล้อมท่ีเช่ือมโยงกับกิจกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตของชุมชน และแทนการพูดคุย         
เราจัดท าเอกสารส่งเสริมการท่องเท่ียวสามารถเผยแพร่ได้ตามแนวทางของชุมชนเองสร้างความ
ประทับใจ  จดจ าแก่นักท่องเท่ียว๑๙๐   

 ๙. ให้ข้อมูลระหว่างท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายพร้อมมีกิจกรรมท่องเท่ียวเสริม
ประสบการณ์ตรงกับเจ้าของวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดท าแผนงานร่วมกับเครือข่าย  
                                                 

๑๘๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๘๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๘๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๙๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔.  



๑๘๘ 

 

จัดต้ังกลุ่มรับผิดชอบโดยตรงจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อด าเนินการภายใต้แผนงานท่ีชัดเจนท่ีมี
กรอบระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการให้บริการ นอกจากนี้  การวางแผนและแสดงศักยภาพของ
ชุมชน  จัดเวทีพูดคุยแลกเปล่ียน  แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมสามารถขอรับทุนการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ในระยะเริ่มต้น เช่น  การจัดบ้านพักเป็นโฮมสเตย์ใกล้แหล่งท่องเท่ียว  ใกล้วัด  
เพราะบางวัดมีกิจกรรมตักบาตรเช้า  แต่ไม่มีท่ีพักในวัด  การจ าหน่ายของท่ีระลึกบางประเภทต้อง
อาศัยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้นักท่องเท่ียวเห็นคุณค่าเส้นใยธรรมชาติต่างๆ มาถักทอ
เป็นผืนผ้าไว้ส าหรับสวมใส่ ซึ่งเป็นผืนผ้าท่ีมีความเรียบง่าย แต่คงทนถาวรมากด้วยคุณภาพและคุณค่า
ของตัวเส้นใยธรรมชาติเอง และมีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นชุมชนจนกลายเป็นขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี และ เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน๑๙๑ 

 ๗. ส านักงานพระพุทธศาสนาจะมีแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อให้
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมมีการ
แลกเปล่ียนและน าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวเหมาะสมต่อกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ท้ังนี้เพราะวัดในจังหวัดเชียงรายสายวัดเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศการจัดหาบุคลากรและข้อมูลเพื่อแลกเปล่ียน ก ลับนักท่องเท่ียวจึงเป็นส่ิงส าคัญและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา๑๙๒ 

 ๘. การท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรมแหล่งท่องเท่ียวของวัดการพูดคุยเพื่อให้
นักท่องเท่ียวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักและมีจิตส านึกต่อการท่องเท่ียวเชิงเป็นส่ิงท่ีส า คัญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างผู้วิสุทธิ์เพื่อให้เกิด การสร้างจิตส านึกแก่
ประชาชนในชุมชนและนักท่องเท่ียว  ประเด็นหลักในการพูดคุยในท่ีประชุม  เราก าหนดวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาจิตส านึกและความเข้าใจแก่นักท่องเท่ียวระหว่างเท่ียวพร้อมมีส่วนร่วมท าคุณประโยชน์แก่
ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชน  เพื่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าสูง  ภูมิใจท่ีเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรม
ทางประเพณีวัฒนธรรมแก่นักท่องเท่ียว  เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและเพื่อดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  
โบราณสถาน  ภาพสะท้อนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น๑๙๓ 

 ๙. การส่งเสริมการท่องเท่ียวทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น   แหล่งท่องเท่ียว
วัฒนธรรมแหล่งท่องเท่ียวของวัด  มีการจัดเวทีรวบรวมข้อมูลรองรับการท่องเท่ียว  ได!ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรวมกันพิจารณาจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ อาทิเช่น ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่วนราชการ
ท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัด  ในท่ีนี้รวมถึงแผนการท่องเท่ียววัด  จึงเป็นท่ี
เช่ือมั่นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถน ามาตรฐานท่ีได้จัดท าขึ้นไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  
ในการจัดบริการสาธารณะในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  มีบุคลากรไว้บริการจ าประจุดบริการของแหล่ง
ท่องเท่ียว  อีกท้ังยังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวมกันผู้ให้บริการนักท่องเท่ียว  โดยเฉพาะโรงแรม

                                                 
๑๙๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๙๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๙๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๘๙ 

 

จะได้รับทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว  ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มาพัก  พร้อมแนะน าส่งเสริม
กิจกรรมการท่องแหล่งเท่ียวทางวัฒนธรรม  วัดส าคัญในจังหวัดเชียงราย ๑๙๔ 

 ๑๐.การพูดคุยแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างองค์กรและนักท่องเท่ียวมีความจ าเป็น  มี
ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว  มีการวางแผนให้กิจกรรมอันหลากหลายได้
เกิดขึ้นที่เชียงราย ในเวลาใกล้เคียงหรือเวลาเดียวกัน ท้ังงานอบรม สัมนา ประชุมและงานแสดงสินค้า   
เป็นนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ก าหนดพื้นท่ี อ.เชียงแสน มีกลุ่มในชุมชนและนักปั่น
จักรยานระดับโลกมาใช้เส้นทางนี้ปั่นจักรยานกันเป็นประจ า และรัฐบาลได้เตรียมท่ีจะท าไบค์เลน
ต้ังแต่สามเหล่ียมทองค าถึงเชียงแสนและต่อไปถึงวัดพระธาตุผาเงา เช่ือมโยงกันเป็นวงแหวนรวม
ท้ังหมด ๔ เส้น รวมระยะทางประมาณ ๓๐ กิโล โดยใช้พื้นท่ีของทางหลวงกันพื้นท่ีมาเป็นกรณีพิเศษ 
ส่วนในเรื่องงบประมาณทางกระทรวงคมนาคมจะให้การสนับสนุน ซึ่งการท าเส้นทางจักรยานจะ
เช่ือมโยงถึงเรื่องการท่องเท่ียวจะมีนักท่องเท่ียวและนักปั่นจักรยานท้ังชาวไทยและต่างชาติมาเท่ียวใน
เชียงแสนกันเพื่อปั่นจักรยานและชมความงามของแม่น้ าโขงและโบราณสถานต่างๆ๑๙๕ 
 ๑๑. การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จัดเตรียมผู้ท่ีมีทักษะด้านการพูด  การประชาสัมพันธ์ไว้ประจ าจุดต่างๆ เพื่อควบคุมดูแล บริการ
นักท่องเท่ียว  เพราะจุดท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมบางจุดไม่อนุญาตให้นักท่องเท่ียวพูดคุยส่งเสียง
รบกวนนักท่องเท่ียวรายอื่น  หรือรบกวนวิถีชีวิตประชาชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว๑๙๖ 
 ๑๒. การจัดกิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน วิถีชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ส่ิงแรกต้องท า คือ       
การพูดคุยร่วมกันของสมาชิกชุมชน วิธีปฏิบัติของนักท่องเท่ียว ประโยชน์ท่ีจะเกิดต่อชุมชนแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชุมชนควรปฏิบัติต่อนักท่องเท่ียว  กิจกรรมในชุมชนส าหรับพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  ใน
บางครั้งก็เกิดความเห็นแตกต่าง  แต่สามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  และประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกชุมชน  นักท่องเท่ียวได้รับทราบ๑๙๗ 
 กล่าวโดยสรุป  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบุคลากรเข้ามาประสานกับแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ เพื่อช่วยดูแลและสนับสนุนต้อนรับนักท่องเท่ียวทั้งป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับแหล่งท่องเท่ียว 
รวมถึงการสนับสนุนบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสในการ
จัดการการวางแผนท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีการกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้การท่องเท่ียวเป็นการจัดกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารท่ีมีพร้อมจัดให้ตัวแทนชุมชนภูมิปัญญาชุมชนประกอบกับการ
บรรยายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักท่องเท่ียว จัดท าแผนงานร่วมกับเครือข่าย  จัดต้ังกลุ่มรับผิดชอบ
โดยตรงจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อด าเนินการภายใต้แผนงานท่ีชัดเจนท่ีมีกรอบระยะเวลา 
งบประมาณและกระบวนการให้บริการ ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๔  
 

                                                 
๑๙๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๙ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๙๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๙๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๑๙๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 



๑๙๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๔ การประยุกตห์ลักสัปปายะด้านภัสสสัปปายะ  

 

 ๔.๔.๔ การประยุกต์หลักสัปปายะเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านปุคคลสัปปายะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านปุคคลสัปปายะ พบว่า   
 หลักสัปปายะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านปุคคลสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการประยุกต์หลักสัปปายะ
ด้านปุคคลสัปปายะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีลักษณะประพฤติปฏิบัติธรรม ท้ังในด้านอาคารสถานท่ีด้านการบริหารจัดการการสัญจรท้ัง
ภายในและบุคคลท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้หลักการ และทฤษฎีไป
ปรับจัดกับบุคคลได้เหมาะสม โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  โดยเฉพาะวัดในจังหวัดเชียงรายน า
เงินเข้าสู่ท้องถิ่นจ านวนมาก  ช่วยเหลือประชาชนฐานราก  ท้ังนี้ เพราะวัดมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรวัด  ทรัพยากรบุคคลพระสงฆ์และสามเณรท่ีอยู่ในวัด  เป็นผู้ท่ีรักษาศีลธรรม  แสดงวัตร
ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด  เป็นต้นแบบชุมชน  ร่วมถึงพระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน  รักษา
วิถีพุทธ  วิถีธรรม  ส่งผลให้อุบาสกอุบาสิกาเล่ือมใสศรัทธา มีจิตท่ีต้ังมั่นต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม 
ร่วมกับพระสงฆ์  สนับสนุนการวัฒนาวัดจูงใจให้นักท่องเท่ียวเข้าเย่ียมชมและมีความรู้ความเข้าใจท่ี
สามารถจะน าหลักธรรมไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเมื่อศรัทธาจะเข้าสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในวัด๑๙๘ 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับบุคลากรพัฒนาวัดให้เพียงพอต่อการต้อนรับ
นักท่องเท่ียว  ซึ่งกิจกรรมบางประการ  พระสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติงานเหล่านั้นได้  ส่วนกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  พระสงฆ์จะเป็นผู้น าบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือนักท่องเท่ียวท า

                                                 
๑๙๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 

ภัสสสัปปายะ 

ประสานแหล่งท่องเท่ียว 

ดูแลสนับสนุน 

เปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมวางแผน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

ด าเนินงานภายใต้แผน 
 



๑๙๑ 

 

กิจกรรม  ท้ังนี้ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค าแนะน าการปฏิบัติ  การแสดงออกภายในวัด  ซึ่งแตก
จ่างจากการแสดงออกในวัดท่ีไม่ใช่แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม๑๙๙ 
 ๓. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมได้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับ
การพัฒนาบุคลากรชุมชนให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการต้อนรับนักท่องเท่ียว  การใช้ค าแนะน า  งาน
บริการ  ร่วมถึงการสร้างการมีส่วนรวมของชุมชน  บางแห่งผู้น าบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะมีบทบาทเป็นแกนน าจัดกิจกรรมร่วมกับวัด  ให้บริการนักท่องเท่ียว  ท ากิจกรรมร่วมกับ
นักท่องเท่ียว  น าปัญหาความต้องการไปจัดท าแผนพัฒนา๒๐๐ 
 ๔. แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมส่วนมากจะได้งบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมท่ีชุมชนต้องการท้ังการพัฒนาบุคลากรชุมชนให้มีศักยภาพ
รองรับรับนักท่องเท่ียว สนับสนุนการฝึกสมาชิกชุมชน การต้ังกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย          
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่ อสร้างการมี ส่วนรวมของชุมชน               
การสนับสนุนฟื้นฟู ดูแล บ ารุงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ภาษา วรรณกรรม  ศิลปกรรม 
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  การละเล่นดนตรี ชีวิตความเป็นอยู่และวิทยาการท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน      
ซึ่งเป็นท่ียอมรับของสังคมว่าดีงาม ชวนเข้ามาท่องเท่ียว พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนรักษาทรัพยากร      
ด้วยการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรักษาพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมให้คงสภาพหรือ
ปรับปรุงในส่วนท่ีดีงามของส่ิงเหล่านั้นจากสติปัญญาชาวบ้าน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการด าเนินวิถี
ชีวิตในท้องถิ่น๒๐๑ 
 ๕. บุคคลสัปปายะหรือบุคคลเหมาะสม คือ บุคคลท่ีชุมชน แหล่งท่องเท่ียวพัฒนาขึ้น
รองรับกิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน  สามารถท าหน้าท่ีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน  
พร้อมขยายผลสู่นักท่องเท่ียว  และส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  หากแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นจะเป็นพระสงฆ์ท่ีสามารถสร้างศรัทธา  สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน  เกิดความ
ภาคภูมิใจและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และตระหนักถึงภาระหน้าท่ีอันส าคัญของงานใน
การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง  อีกท้ังยังสามารถค้นหาองค์ความรู้  
เช่ือมต่อองค์ความรู้ใหม่กับองค์ความรู้เก่า  เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามในชุมชนให้ได้รับการ
อนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเผยแผ่วัฒนธรรม
ท้องถิ่น วิถีไทย วิถีพุทธ ให้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของการด ารงไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และพัฒนาบุคคลแกนน าอย่างเป็นระบบ  มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียน จัดการเรียนการ
สอนพัฒนานักเรียนให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นรองรับการท่องเท่ียววิถีชุมชนรวมถึงน า 
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับปรุง เพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน๒๐๒ 
   ๖. บุคลากรในท้องถิ่นท่ีมีลักษณะเด่นด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  ต้องเข้าใจสภาพ
และการเปล่ียนแปลงของสังคมในชุมชน สามารถเสนอแนวทางการปรับตัว  การรักษาวิถีชุมชน  การ
พัฒนาชุมชน การสร้างความภูมิใจในการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน
ตลอดจนอนุรักษ์และเสริมสร้างส่ิงแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียวชุมชน  กิจกรรมทางศาสนา  และ
                                                 

๑๙๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๐๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๐๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที ่๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๐๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 



๑๙๒ 

 

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนของตน  ท้ังนี้  ผู้น าชุมชนต้องตระหนักรู้  น าหลักบุคคลสัปปายะ
มาด าเนินการจัดการเพิ่มปริมาณในชุมชน  มากเท่าไรก็ยิ่งดี  เป็นการเพิ่มคนภาพคนในชุมชน๒๐๓  
 ๗. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  วัดส าคัญในจังหวัดเชียงรายหรือวัดในภาคเหนือ  
แสดงคนไทยภาคเหนือเป็นนักคิดนักประดิษฐ์มาแต่โบราณ  สร้างงานฝีมือ  เห็นได้จากการมีผลงาน
การสร้างบ้าน  สร้างวัด  สร้างเมืองโบราณ  สร้างเมืองปัจจุบัน  วัดสวยงามในปัจจุบันในรูปแบบต่างๆ
ลักษณะของประดิษฐ์กรรมท่ีใช้แก้ปัญหาการด ารงชีวิตในบ้านเรือนท้องถิ่นหรือในลักษณะของปรัชญา  
คติธรรมท่ีใช้เป็นหลักในการด ารงชีวิต นับวันมรดกทางสังคมท่ีมีค่าต่อประเทศไทย  มิใช่เพียงจังหวัด
เชียงราย  ร่วมถึงแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงราย โบราณสถานส าคัญท่ีขึ้นทะเบียน
โบราณสถานแล้ว ได้แก่  วัดพระแก้ว วัดดอยง าเมือง วัดพระสิงห์   วัดศรีบุญเรือง วัดมุงเมือง           
วัดมิ่งเมือง วัดศรีเกิด และวัดพระธาตุดอยจอมทอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างบูรณะแล้ว 
แต่รูปแบบศิลปกรรมภายในวัดก็ยังคงแสดงความเป็นล้านนาไว้ได้อย่างชัดเจน สร้างความภูมิใจ และ
ยังมีมัสยิดดารุลอามาน ศาสนสถานในศาสนาอิสลาม  ก็ช่วยกันรักษาไว้แสดงว่าชุมชนมีบุคคลสัปปา
ยะสามารถให้ค าแนะน ารักษาทรัพยากรอันมีค่า มีคุณค่าท้องถิ่นไว้ได้ แม้ว่าสภาพการเปล่ียนแปลง
ของสังคมในประเทศและในโลกมุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศเปล่ียนไป๒๐๔ 
 ๘. แหล่งท่องเท่ียวที่มีทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความสามารถจะสนับสนุนการจัดกิจกรรม
และการพัฒนาและการจัดการด้านใด จะ เห็นได้จากแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นวัด หรือชุมชนท่ีมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวชมวัฒนธรรมในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทรัพยากรบุคคลมีความรู้
ความสามารถจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการพัฒนาและการจัดการด้านใด จะเห็นได้จากแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นวัด หรือชุมชนท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวชมวัฒนธรรมในชุมชน  สมาชิกท่ีเป็นภูมิ
ปัญญามีความรู้ความสามารถจะเป็นแกนน าในการจัดการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดการท่องเท่ียวใน
ชุมชนและสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆกับภายนอกได้เป็นอย่างดี๒๐๕ 
 ๙. บุคคลสัปปายะ หรือบุคคลท่ีมีความพร้อมท่ีจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว
ในแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเท่ียวทางอื่น โดยเฉพาะวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม และวัดจ านวนมากในจังหวัดเชียงรายเป็นโบราณสถาน มีประวัติและต านานบอกเล่า การ
ถ่ายทอดทางประวัติศาสตร์  และการจัดกิจกรรมจึงมีความจ าเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ด้วยการบอกเล่าข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจนจากตัวบุคคล  ดังนั้น การประยุกต์ใช้
หลักการบุคคลสัปปายะเป็นการพัฒนาบุคคลของแหล่งท่องเท่ียวให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชน๒๐๖ 
 ๑๐. ชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมเข้มแข็ง และสามารถจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมเกิดจากความพร้อมของบุคลากรและสถานท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกันเรียกว่าสัปปายะ ท้ัง
สถานท่ีและบุคคล การประยุกต์ใช้หลักสัปปายะบุคคล  ควรค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาบุคคลด้านต่างๆ๒๐๗ 
                                                 

๒๐๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๒๐๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๒๐๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๐๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๒๐๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๙ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๙๓ 

 

 ๑๑. ก่อนการพัฒนากิจกรรมใดๆ ส่ิงท่ีจ าเป็นคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความ
พร้อมรองรับกิจกรรมต่างๆท้ังนี้เพราะ กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมหรือการเท่ียววัดปฏิบัติธรรม ในจังหวัดภาคเหนือจังหวัดเชียงราย  มีวัดจ านวนมากท่ีสร้าง
ช่ือเสียงและดึงดูดให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาเท่ียวชมมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
รวมถึงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนั้นการพัฒนาบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียววัด
และแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงจึงมีความจ าเป็นในระดับต้นๆ๒๐๘ 
 กล่าวโดยสรุป  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับบุคลากรพัฒนาวัดให้เพียงพอต่อการ
ต้อนรับนักท่องเท่ียว  การให้บริการร่วมถึงการสร้างการมีส่วนรวมของชุมชน  บางแห่งผู้น าบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีบทบาทเป็นแกนน าจัดกิจกรรมร่วมกับวัด  ให้บริการนักท่องเท่ียว  
ท ากิจกรรมร่วมกับนักท่องเท่ียว  น าปัญหาความต้องการไปจัดท าแผนพัฒนา สร้างการมีส่วนรวมของ
ชุมชนสนับสนุนฟื้นฟู ดูแล บ ารุงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ภาษา  วรรณกรรม  
ศิลปกรรม โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน  เกิดความภาคภูมิใจและหวง
แหนในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และตระหนักถึงภาระหน้าท่ีอันส าคัญของงานในการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง  อีกท้ังยังสามารถค้นหาองค์ความรู้  เช่ือมต่อองค์ความรู้ใหม่
กับองค์ความรู้เก่า  เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามในชุมชนให้ได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาควบคู่
ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเผยแผ่วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีไทย วิถีพุทธ ให้เห็น
คุณค่าและความส าคัญของการด ารงไว้ ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๕ การประยุกต์หลักสัปปายะด้านปุคคลสัปปายะ 

  

                                                 
๒๐๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๗ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 

 

ปุคคลสัปปายะ 

สนับบุคลากรพัฒนาวัด 

ต้อนรับอย่างอบอุ่น 

สนับสนุนฟื้นฟู ดูแล 

ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีอันส าคัญ 

อนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนา 



๑๙๔ 

 

 ๔.๔.๕ การประยุกต์หลักสัปปายะเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านโภชนสัปปายะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านโภชนสัปปายะ พบว่า   
 หลักสัปปายะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านโภชนสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการประยุกต์หลักสัปปายะ
ด้านโภชนสัปปายะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การปฏิบัติธรรมเจริญสติและปัญญาก าหนดรู้เมื่อต้องบริโภคอาหาร เป็นการก าหนด
จิตของตนเองให้ได้รับรู้ว่า การบริโภคอาหารนั้น ก็เพื่อยังกายให้อยู่ วิธีการพิจารณาอาหารอยู่เนือง ๆ  
ท าให้เกิดการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม ไม่บริโภคสนองตัณหาตนเองและพิจารณาอาหารท่ีเหมาะสม
กับตนเอง ไม่บริโภคอาหารเพื่อสนองกิเลสตัณหาตนเอง  จึงเป็นการประยุกต์ใช้หลักสัปปายะทางด้าน
อาหาร อีกประการหนึ่ง๒๐๙ 
 ๒. การเท่ียวชมวัดและแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น ร้านอาหารในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีดึงดูดต้อนรับนักท่องเท่ียว พระสงฆ์และประชาชนสามารถเลือก
อาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ เป็นประโยชน์แก่สุขภาพ สะท้อนวิถีชุมชน รวมถึงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการและสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ต่อเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
รู้จักเลือกอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการมาถวายแก่พระสงฆ์ เป็นการประยุกต์ใช้โภชนสัปปายะเป็น
แบบอย่างวัฒนธรรมอาหารวิถีพุทธ๒๑๐ 
 ๓. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย  วิถีชีวิตชุมชนท่ีส่งผ่านวัฒนธรรม
การกิน ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนถือเป็นเครื่องมือของการพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่น  วัฒนธรรม
อาหารซึ่งมีความส าคัญต่ออนาคตของชุมชน  อาหารชาวเหนือคอยต้อนรับนักท่องเท่ียว เพราะการ
ปฏิบัติ  วิธีการทางอาหารจะน าไปสู่การแสวงหาทางออกใหม่ให้กับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ท าให้เกิด
การจ้างงานในท้องถิ่น และยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอาหารชาวพุทธ  ความเช่ือ  
ความศรัทธา  ถูกน าเสนอต่อนักท่องเท่ียว  หลายท่านชมและชอบอาหารท้องถิ่นเชียงราย๒๑๑ 
 ๔.วัฒนธรรมอาหารมีลักษณะเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงอาหาร  ร้านอาหาร
ในแหล่งท่องเท่ียวเดียวกันรสชาติ  รูปแบบน าเสนอต่างกันท าให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหารอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่น อันน าไปสู่การ
สร้างสรรค์การท่องเท่ียวเชิงอาหาร  พัฒนาวิที่การปรุงอาหาร  วัฒนธรรมอาหารในแนวทางวิถีอาหาร
ชุมชนผสมผสานกิจกรรมท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมชุมชน๒๑๒ 
 ๕. นักท่องเท่ียวเลือกแหล่งท่องเท่ียวก่อนตัดสินใจเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว  อาหารท่ี
เหมาะสมกับตนเอง  จะถูกเลือกในล าดับต้นๆ  ก่อนตัดสินใจ  ดังนั้น  ชุมชนต้องสรรค์เมนูอาหารให้
เหมาะรองรับนักท่องเท่ียวท่ีหลากหลายความต้องการให้ได้  รวมถึงหลังการบริโภคของนักท่องเท่ียว  
                                                 

๒๐๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๑๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๑๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๙ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๑๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๘ วันที ่ ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๙๕ 

 

การสร้างรูปแบบอาหารผลิตเป็นสินค้าท่ีระลึกเพิ่มมูลค่า อีกท้ังกระบวนการจัดการเศษอาหารเหลือท้ิง
จากกิจกรรมท่องเท่ียวให้มีความเหมาะไม่ส่งผลกระทบต่อวัดหรือส่ิงแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว  การ
กิจกรรมประยุกต์หลัดอาหารสัปปายะด้วยความต่อเนื่อง  จะสร้างโอกาสอันดีให้นักท่องเท่ียวได้เติม
เต็มประสบการณ์และสัมผัสกิจกรรมท่องเท่ียวอันหลากหลายท่ีเกี่ยวเนื่องมาจากอาหาร ยังประโยชน์
ให้เกิดกับสังคมเศรษฐกิจชุมชนทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว๒๑๓ 
 ๖. ชุมชนท่ีมีทรัพยากรแหล่งก าเนิดอาหาร แปลงผัก สวนผลไม้ บ้านไร่ หรือท้องนา ใน
แนวทางเกษตรปลอดภัย ซึ่งสร้างวัฒนธรรมอาหารปลอดภัย  สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
อาหารต่อสุขภาพและการกินดีมีสุข  การน าเสนอท่ีมาของอาหาร  ต านานการรับประทานอาหารท่ี
เหมาะคุณค่าของเรื่องราวเบื้องหลังท่ีท าให้คุณค่าของอาหารแต่ละจานโดดเด่นและเป็นท่ีจดจ า 
อาหารหนึ่งจานรวบรวมเรื่องราวมรดกภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการกิน วิธีการ
น าเสนออาหารวิถีชุมชน  แสดงความเหมาะการประยุกต์ใช้หลักอาหารสัปปายะ  และหน่วยงานใน
ท้องถิ่นส่วนมากจะเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ  ต่อเนื่อง๒๑๔ 
 ๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนองค์ชุมชน  กลุ่มอาชีพท่ีสามารถพัฒนาอาหาร
ท้องถิ่นต้อนรับนักท่องเท่ียว  อาศัยวิธีการน าเสนออาหารเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิต 
รสนิยม และทิศทางของอาหารตามยุคสมัย แหล่งท่องเท่ียวบางแห่งน าเสนออาหารท้องถิ่นและ
ภาชนะท่ีใส่อาหาร ไปจนถึงนวัตกรรมด้านอาหาร แสดงรางวัลด้านอาหาร กิจกรรมดนตรี
ประกอบการรับประทานอาหาร  การแสดงวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นได้เหมาะสม๒๑๕ 
 ๘. การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมเรื่องราวท้องถิ่น ส่งเสริมการ
ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเช่ือมโยงรายการอาหาร  วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น  ส่วนมากบุคลากรหรือองค์กร 
ในท้องถิ่นจะสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมเพราะเป็นวิถีชีวิตและ พัฒนา การแปรรูปอาหารให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว ต้อนรับ
นักท่องเท่ียวใหไ้ด้สัมผัสธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียวและอาหารท่ีเป็นวิถีชีวิตของชุมชน๒๑๖ 
 ๙. การท าอาหารท่ีเหมาะสมทรัพยากรต้องสามารถหาได้ในท้องถิ่นและแหล่งธรรมชาติใน
ท้องถิ่น  แม้ว่าซื้อมาจากตลาด  ควรเป็นตลาดชุมชนท่ีสมาชิกชุมชนผลิตและน ามาจ าหน่าย  ร่วมถึง
คนในชุมชนเล้ียงเอง  เช่น ไก่ หมู ปลา เมนูอาหารท้องถิ่น  อาหารเพื่อสุขภาพต้อนรับนักท่องเท่ียว  
มีการน าพืชผักมาเป็นส่วนประกอบในการท าอาหาร โดยพืชผักนั้นน ามาจากผักข้างรั้ว   บ้านและผัก
จากป่าตามฤดูกาล  สะท้อนวิถีชีวิตชุมชน  เมื่อนักท่องเท่ียวมาเท่ียววัด  แหล่งท่องเท่ียวชุมชนก็จะได้
สัมผัสท่ีมีอยู่ในชุมชนได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมแสดงถึงการประยุกต์ใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ท้ังนี้กิจกรรมต่างๆจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี๒๑๗ 
 ๑๐.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากมีการจัดท าแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในรูปแบบลานวัฒนธรรมรื้อฟื้นประเพณีบุญท้องถิ่น  งานวัด หรืองานลงแขก

                                                 
๒๑๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๒๑๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๒๑๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๒๑๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๑๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๙๖ 

 

ปลุกข้าวงานบุญ  จัดให้มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาสร้างแหล่งอาหารในชุมชน  
การพัฒนาพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ของวัด การแสดงดนตรีไทยอาหารท้องต้อนรับนักท่องเท่ียว ,การจัดซุ้ม
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,  สนับสนุนให้
ชุมชนได้มีการจัดการแหล่งอาหาร  ท าเมนูอาหารได้เหมาะสม๒๑๘ 
 ๑๑.วัฒนธรรมอาหารท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน  โดยสนับสนุนงบประมาณ
ท้ังในรูปแบบบุคคลท่ีมีกิจกรรมเด่น  รูปแบบกลุ่มพัฒนาอาชีพ  แหล่งอาหารเช่ือมโยงกับ วัฒนธรรม
อาหารชุมชน  แสดงความเจริญงอกงาม วิถีชีวิต พฤติกรรมกรรมชาวพุทธ  การตักบาตรท าบุญ  การดู
นักบวชศาสนาต่างๆท่ีนับถือ  ร่วมถึงส่ิงท่ีหมู่คณะรักบริโภคอาหารแบบเด่ียวกันสร้างขึ้นใช้ในหมู่บ้าน 
ชุมชน ท้องถิ่นของตน ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันออกไปตามการด ารงชีวิตของแต่ละพื้นท่ี ของแต่
ละครอบครัว  เป็นไปตามปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ความเหมาะทางด้านวัฒนธรรมอาหารจึงเป็น
มรดกร่วมทางสังคมท่ีแสดงเอกลักษณ์ ศักด์ิศรี ของชุมชนท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การ
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยววัฒนธรรมอาหารและการสืบสานและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอาหารเป็น
ภารกิจส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชนเพื่อรองรับกิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน  ความมั่นคงชุมชน๒๑๙ 
 ๑๒.วัฒนธรรมอาหารท่ีเหมาะได้รับการสนับสนุนจนเกิดเป็นความเช่ือมโยงอารยธรรมท่ี
เจริญรุ่งเรืองและมีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างจากพื้นท่ี ท้ังในรูปแบบอาหาร  การด ารงชีวิต  แหล่ง
ท่องเท่ียวทีมีเสน่ห์ของเชียงราย  แสดงภาพวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ  ชวนให้นักท่องแดน
ไกลมาเยือนทุกปี  เพราะความเป็นอยู่และมีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นในแต่ละเผ่า ผสม
การบอกเล่าต านาน "อาข่าคนภูเขา" สัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์ชาวเขาเผ่าต่างๆ อิ่มอร่อยกับอาหารชาว
ดอยท่ามกลางธรรมชาติและประเพณีชุมชน  ความเหมาะสมท่ีลงตัวจึงได้รับการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน  ช่วยให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้๒๒๐ 
 ๑๓. วัฒนธรรมอาหารท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียววิถีชุมชน  ชมวัฒนธรรม
ชุมชน  คือ การร่วมงานประเพณีงานปอยหลวง เป็นงานท าบุญประชาชนภาคเหนือร่วมทั้งชาวจังหวัด
เชียงราย จัดเพื่อเฉลิมฉลองศาสนสมบัติต่างๆของวัด และความหวัง  ความเช่ือ  ความศรัทธา
ต้องการอนิสงค์เกิดแก่ตนและครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญกุศลแรงมาก กิจกรรมงานบุญใหญ่เป็น
เครื่องแสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวของคณะสงฆ์และชาวบ้าน มีกิจกรรมวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น   
กิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนนิยมน ามาจัดท าเป็นส่วนประกอบบุญพิธี  คือ ท าบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ 
พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย หรือญาติพี่น้อง ท่ีล่วงลับไปแล้ว ส่วนประกอบอื่นส่งเสริมกิจกรรมท่องเท่ียว
ชุมชนจากการท าบุญงานปอยหลวงอีกอย่างคือ มีการแสดง ความช่ืนชมยินดีร่วมกัน เพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่คนท้องถิ่น บางวัดจัดมหรสพสมโภชหลากหลาย เพราะหนึ่งปีถึงจะมี
โอกาสได้เฉลิมฉลองถาวรวัตถุต่างๆได้ หรือบางวัดอาจสมโภชถาวรวัตถุสืบพระศาสนา  วิหาร  อุโบสถ 
อาคารทางพุทธศาสนา  ทีใช้เวลาสร้างหลายปี เกิดเป็นกิจกรรมท่องเท่ียววิถีชุมชน๒๒๑ 
                                                 

๒๑๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๑๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๙ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๒๒๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๒๒๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๙๗ 

 

 ๑๔.  วัฒนธรรมอาหารและวัฒนธรรมชุมชนท่ีเหมาะสม  งดงามถูกน ามาจัดงานส่งเสริม
การท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวรอคอย  เช่น  ช่วงฤดูหนาวจังหวัดเชียงรายจะเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับความ
สนใจจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อยากจะเดินทางมาเยือนเมืองแห่งนี้เพื่อสัมผัส
อากาศท่ีเย็นสบาย ท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีสวยงาม  วัฒนธรรมท่ีงดงามของชาวล้านนา และท่ี
ส าคัญมาเท่ียวจังหวัดเชียงรายแล้วต้องได้ล้ิมลองอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของคนในท้องถิ่น เทศบาล
นครเชียงรายจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวและการสร้างรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น
อย่างได้แก่งานเชียงรายดอกไม้งามและงานเทศกาลอาหรเชียงรายท่ีจะได้จัดขึ้นส่งผลให้นักท่องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมาก๒๒๒ 
 กล่าวโดยสรุป  แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายวิถีชีวิตชุมชนท่ีส่งผ่าน
วัฒนธรรมอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนถือเป็นเครื่องมือของการพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่น  
วัฒนธรรมอาหารซึ่งมีความส าคัญต่ออนาคตของชุมชน  อาหารชาวเหนือคอยต้อนรับนักท่องเท่ียว 
เพราะการปฏิบัติ  ชุมชนท่ีมีทรัพยากรแหล่งก าเนิดอาหาร แปลงผัก สวนผลไม้ ในแนวทางเกษตร
ปลอดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากมีการจัดท าแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในรูปแบบลานวัฒนธรรมรื้อฟื้นประเพณีบุญท้องถิ่น  สนับสนุนงบประมาณ
ท้ังในรูปแบบบุคคลท่ีมีกิจกรรมเด่น  รูปแบบกลุ่มพัฒนาอาชีพ  แหล่งอาหารเช่ือมโยงกับ วัฒนธรรม
อาหารชุมชน  แสดงความเจริญงอกงาม วิถีชีวิต พฤติกรรมกรรมชาวพุทธ  การตักบาตรท าบุญ  สร้าง
ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อรองรับกิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน  
ความมั่นคงชุมชน ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๖ การประยุกตห์ลักสัปปายะด้านโภชนสัปปายะ 

                                                 
๒๒๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 

 

โภชนสัปปายะ 

วิถีชีวิตชุมชนส่งผ่านวัฒนธรรมอาหาร 

ใช้แหล่งอาหารในท้องถิ่น 

เน้นเกษตรปลอดภัย 

ร่วมใจกันทุกฝ่าย 

รองรับกิจกรรมท่องเท่ียว 



๑๙๘ 

 

 ๔.๔.๖ การประยุกต์หลักสัปปายะเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านอุตุสัปปายะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านอุตุสัปปายะ พบว่า   
 หลักสัปปายะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านอุตุสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการประยุกต์หลักสัปปายะ
ด้านอุตุสัปปายะในการสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  โดยพบได้จากการ
ให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. พระพุทธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เจ้าคณะอ าเภอเชียงแสนท่ีเคยเข้าเฝ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะเสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงยกฉัตรเจ็ดยอดเพื่อประดิษฐานบนพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ 
และทรงปลูกต้นสาละลังกา ท่ีวัดพระธาตุผาเงา เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖  เคยอธิษฐานจิต
ขอเข้าเฝ้าฯ “รัชกาลท่ี ๙” สักครั้ง สมปรารถนา ล้นเกล้า ๒ พระองค์เสด็จฯ ยกฉัตรเจ็ดยอดวัดพระ
ธาตุผาเงา และปลูกต้นสาละลังกา ผ่านมา ๒๓ ปี ยังคงงามสะพรั่ง  และพัฒนาวัดอนุรักษ์ป่าให้มี
ความเป็นธรรมชาติ   สร้างแหล่งอาหารท้องถิ่น  ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ  และจัดให้มี
ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อ(วัดพระธาตุผาเงา) บ้านศรีดอนมูล ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน มี
การพัฒนาวัดให้สัปปายะ สะอาด ร่มเย็นโดยร่วมกับพระสงฆ์วัดพระธาตุผาเงา และพระสงฆ์สามเณร
วัดป่าถ่อน และญาติโยมช่วยกันเตรียมแปลงกล้าไว้ขยายปลูกป่าในวันข้างหน้า๒๒๓   
 ๒. การพัฒนาวัดให้สัปปายะ  ภายในวัดมีอากาศท่ีมีความเหมาะสมตามฤดูกาล ไม่หนาว
หรือร้อนจนเกินไป ภายในวัดควรมีการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ เพราะต้นไม้เป็นส่ิงส าคัญท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบัติธรรม  ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ได้อากาศบริสุทธิ์ เช่น การให้ร่มเงา การปล่อย
ก๊าซออกซิเจนในเวลากลางวันท่ีจะท าให้คนท่ีเข้ามาในวัดได้รับอากาศท่ีบริสุทธิ์และเย็นสบาย เป็นต้น  
เมื่อกายพร้อม  ช่วยให้พร้อม  การท่องเท่ียวเป็นการผ่อนคลาย  เมื่อเข้าวัดท่ีสัปปายะจิตจะรู้สึกผ่อน
คลาย  วางภาระหนักๆลงได้  การพัฒนาวัดปล่อยธรรมชาติ  สร้างธรรมชาติ  หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเข้าช่วยรักษาดับไฟป่า  ป้องกันการลักลอบตัดไม้๒๒๔  
 ๓. วัดและแหล่งท่องท่ีเท่ียวทางวัฒนธรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาพื้นวัดให้รองรับกิจกรรมการท่องเท่ียว  ดูแลรักษาป่า  การจัดเก็บขยะภายในวัดท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  ช่วยให้ภาวะสัปปายะเกิดต่อเนื่อง  อีกท้ัง ตลอดเส้นทางไปวัดท่ีมี
ความสงบร่มเย็นสวยงามด้วยป่าไม้เขียวขจีและสายหมอกท่ีพัดผ่านถนนคดเค้ียว  ช่วยให้นักท่องเท่ียว  
ผู้สนใจใฝ่ธรรมเข้าธรรมะและธรรมชาติได้๒๒๕ 
 ๔. วัดร่องขุ่น สถานท่ีท่องเท่ียวที่เป็นหนึ่งในจุดเช็คอินส าคัญของเชียงราย แรงบันดาลใจ
ในการสร้างวัด ๓ ประการ คือ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ลักษณะเด่นของวัดคือ พระ
อุโบสถสีขาวท่ีถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาว  เป็นเชิงช้ันลดหล่ันกันไป หน้าบันประดับด้วย
พญานาคมีงวงงาดูแปลกตาน่า  บริเวณวัด  เน้นความสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมเอกลักษณ์การก่อสร้าง
                                                 

๒๒๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๒๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๒๕สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๑๙๙ 

 

แบบไทยท่ีโดดเด่น บอกเล่าเรื่องราวทาง  ชมความงามติดอันดับโลก เป็นวัดพุทธความโดดเด่น  สวย
สงบและร่มเย็น ระหว่างทางเข้าชมแฝงไปด้วยหลักธรรมและข้อคิดมากมาย  ส่วนการจัดการนั้น  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการจัดการขยะจากกิจกรรมท่องเท่ียว  ซึ่งมีปริมาณมาก  การจัดการ
รอบพื้นท่ีเชิงสนับสนุนรอบวัดแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยง๒๒๖ 
 ๕. วัดสัปปายะต้องสะอาดปลอดเช้ือโรค สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเท่ียวหลังจากผู้ท่ีติด
เช้ือไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดนครปฐม รายท่ี ๖๖ มีประวัติเดินทางเข้ามาในพื้นท่ีทางวัดห้วยปลากั้ง 
เทศบาลนครเชียงราย จัดท าความสะอาดวัดครั้งใหญ่ หลังจากเดิมก็ได้เน้นความสะอาดภายในวัดห้วย
ปลากั้งอยู่เป็นประจ าทุกวันอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้จะมีการใช้น้ ายามาตรฐานสูงจากกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย เข้าท าความสะอาดเพื่อความมั่นใจ ขณะเดียวกันทางเทศบาลก็ได้
มอบหน้ากากอนามัยเพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเท่ียวจะไปแสวงบุญท่ีวัดห้วยปลากั้งและไม่มี
หน้ากากอนามัยสวมใส่อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์เพื่อบริการ ท าให้ทางวัดยังคงเปิดให้นัก
แสวงบุญเข้าไปแสวงบุญได้ต้ังแต่เวลา ๐๖.๓๐-๒๑.๐๐ น. ทุกวัน๒๒๗ 
 ๖. การท าความสะอาดวัดทุกวันจะสร้างบรรยากาศสัปปายะส่งเสริมการท่องเท่ียวในวัด
ถัดไปเพื่อให้นักท่องเท่ียวมาชมความงาม  เกิดศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและชมความงามพระอุโบสถ
สีน้ าเงินท่ีสร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตาจากฝีมือการ
รังสรรค์ของ นายพุทธา  กาบแก้วหรือสล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ       
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นศิลปประยุกต์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ าเงินฟ้าตัดกับสีทอง 
ลวดลายต่างๆ ท่ีพริ้วไหว โดยเฉพาะประติมากรรมบันไดพญานาคท่ีใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อย
และลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมท่ัวไปอย่างเห็นได้ชัด๒๒๘ 
 ๗. การน าหลักสัปปายะมาประยุกต์กับการพัฒนาวัดและแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมมี
ความส าคัญ  ถูกบรรจุในแผนงานประทุกปี  หลายน่าจะจัดท า ลักษณะกิจกรรมโครงการ  เช่น  
ชุมชนคุณธรรมบ้านไร่ (วัดศรีดอนมูล) อ าเภอเชียงแสน ร่วมกับอ าเภอเชียงแสน จัดโครงการปลูกป่า 
ณ ป่าชุมชนบ้านไร่ ต.แม่เงิน โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ป่าไม้ ชร.๔ พิทักษ์ป่าสถานี
เกษตรท่ีสูงธารทอง ทพ.๓๑๐๓ เกษตรอ าเภอ ชรบ.และประชาชนจิตอาสาบ้านไร่ รวมกว่า ๖๐ คน 
ซึ่งพื้นท่ีด าเนินโครงการปลูกป่านี้นั้นเป็นพื้นท่ีทวงผืนป่าจากการบุกรุกของเกษตรกร ผลการปฏิบัติ ได้
น าต้นกล้าพันธุ์ไม้ปลูกในพื้นท่ีดังกล่าวจ านวน ๒๐๐ ต้น  หรือร่วมกับองค์กรภายนอกชุมชนจัด
กิจกรรม “ปลูกป่า” จิตอาสาเฉพาะกิจ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโพธิ์สิตารามและพื้นท่ีสาธารณะใกล้บริเวณ
พื้นท่ีชุ่มน้ าทะเลสาบเชียงแสน ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  แสดงการสร้างการมี
ส่วนร่วมพัฒนาพื้นท่ีให้สัปปายะรองรับกิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน๒๒๙ 
 ๘. หน่วยงานภาครัฐมีแผนงานประจ าปีปลูกป่าส่งเสริมความสงบร่มเย็นในพื้นสร้างแหล่ง
อาหาร สร้างอากาศบริสุทธิ์แก่ชุมชน เช่น เมื่อวันท่ี ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๒ นายประสงค์ หล้าอ่อน 
                                                 

๒๒๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๓ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๒๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที ่ ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๒๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๖ วันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๒๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 



๒๐๐ 

 

นายอ าเภอเชียงแสน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ใน
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณโครงการสถานีเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริธารทอง ต าบลแม่เงิน อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีข้าราชการ ทหาร ต ารวจ ก านันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาบ้าน
ธารทอง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงรวมกว่า ๒๐๐ คน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล รวมท้ังจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป โดยได้น า
พันธุ์ไม้ท่ีมาปลูก เช่น ทุเรียน จ านวน ๘๘ ต้น ลองกอง จ านวน ๘๘ ต้น นางพญาเสือโคร่ง จ านวน 
๓๐๐ ต้น และต้นแฝก จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น  เป็นต้น๒๓๐ 
 ๙. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญในจังหวัดเชียงรายมีโครงการด้านการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงรายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ร่วมกับเครือข่ายแนวทางการ
พัฒนา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพ  เช่น  ด าเนินโครงการโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิงเพื่อให้ประชาชนทราบ
ถึงชาติพันธ์ ประวัติความเป็นมา เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวของอ าเภอเทิง  ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเท่ียวหนองวังฆ้อง ม.๑๒      
ต.เกาะช้าง  อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์  ร่วมกับ ม.๖ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอแม่สาย  ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนไม้งามริมน้ า
กก บริเวณสวนไม้งามริมน้ ากก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนไม้
งามริมกกให้มีความสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของประชาชนและนักท่องเท่ียว
เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาดในอนาคต  เป็นต้น  องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นจะสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม  เพราะเห็นความส าคัญตาทหลักสัป
ปายะเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว๒๓๑ 
 ๑๐. การพัฒนาพื้นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญในจังหวัดเชียงรายและแหล่งท่องเท่ียวเมืองรอง
นั้นจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ  จัดพื้นแหล่งท่องเท่ียวพร้อมรองรับการเข้ามาของ
นักท่องเท่ียวสัมผัสอากาศหนาว ความสดช่ืน  ชมทะเลหมอกในยามเช้า  ด้วยเหตุนี้  จังหวัดเชียงท่ีมี
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวมากมาย และมีความหลากหลาย อาทิ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมล้านนา ชนเผ่า โบราณวัตถุ โบราณสถาน ธรรมชาติและป่าเขาล าเนาไพร ตลอดท้ังความ
เป็นมาของประวัติศาสตร์ เป็นท่ีน่าสนใจของนักท่องเท่ียว  ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็น
หนทางก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เข้าสู่จังหวัดเชียงรายในฤดูการท่องเท่ียว  จึงพัฒนาพื้นให้
พร้อม  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท้องเท่ียว  โดยอาศัยองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นน าหลักในการ
จัดการในพื้นระดับชุมชน๒๓๒ 
 ๑๑. การท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงรายให้มีลักษณะสัปปายะดึงดูนักท่องเท่ียว  ซึ่งโดดเด่น
ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ สภาพภูมิสังคมซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม  อากาศเย็นสบาย มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ีงดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร  
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๒๐๑ 

 

รวมท้ังเป็นประตูเช่ือมโยงการท่องเท่ียวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยงานในพื้นร่วมกับองค์ปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาแหล่งท่องให้ความสวยงาม  บางกิจกรรมจัดการแบบจิตอาสาสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน  แหล่งเท่ียวทางวัฒนธรรมบางแห่ง  ผู้น าสามารถสร้างศรัทธาจะเป็นแกนน าจัดกิจกรรม
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดภาวะสัปปายะเองได้๒๓๓  
 ๑๒. แหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงานในจังหวัดเชียงรายบางแห่งอยู่ในความสนใจระดับโลก        
มีความส าคัญด้านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ  ส่งผลใหห้น่วยงานในท้องถิ่นร่วมจัดท าแผนพัฒนาตาม
บทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวดึงดูดให้นักท่องเท่ียวหล่ังไหลเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง และเริ่มขยายตลาดท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น MICE การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ         
การท่องเท่ียวชุมชน กีฬา/การผจญภัย พ านักระยะยาว และท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง  และความสวยงามตามสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  และแหล่งท่องเท่ียวหลักมีความ
เส่ือมโทรม แต่หากอาศัยการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว และการแก้ปัญหาหมอกควันท่ีส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจมาท่องเท่ียว เป็นประเด็นท่ีท้าทายต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ  การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์  การเพิ่มการให้บริการ
แก่นักท่องเท่ียวที่เข้ามาใช้บริการในพื้นท่ี  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางสร้างรายรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีหลังร่วมพัฒนาพื้นท่ี  แหล่งท่องเท่ียวให้มีความเหมาะต่อการจัดกิจกรรม
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม๒๓๔ 
 กล่าวโดยสรุป  การพัฒนาวัดให้สัปปายะ ภายในวัดมีอากาศท่ีมีความเหมาะสมตาม
ฤดูกาล ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป ภายในวัดควรมีการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ เพราะต้นไม้เป็นส่ิง
ส าคัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติธรรม  ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ได้อากาศบริสุทธิ์ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาพื้นวัดให้รองรับกิจกรรมการท่องเท่ียว ดูแลรักษาป่า
เช่ือมโยงธรรมชาติ เส้นทางไปวัดท่ีมีความสงบร่มเย็นสวยงามด้วยป่าไม้เขียวขจีและสายหมอกท่ีพัด
ผ่านถนนคดเค้ียวช่วยให้นักท่องเท่ียวผู้สนใจใฝ่ธรรมเข้าธรรมะและธรรมชาติได้  ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๗  
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แผนภาพที่ ๔.๑๗ การประยุกต์หลักสัปปายะด้านอุตุสัปปายะ 

 
 ๔.๔.๗ การประยุกต์หลักสัปปายะเพื่อการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านอิริยาปถสัปปายะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านอิริยาปถสัปปายะ พบว่า   
 หลักสัปปายะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านอิริยาปถสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการประยุกต์หลักสัปปา
ยะด้านอิริยาปถสัปปายะในการสนับสนุนการบริหารจัดการกิจกรรมท่ีหลากหลายในแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมตอบสนองความต้องการนักท่องเท่ียวและชุมชน  โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑.การพัฒนาวัดรองรับกิจกรรมต่างๆ ท้ังรูปแบบงานคณะสงฆ์ งานส่งเสริมสัมมาชีพ
ชุมชน  กิจกรรมต่างๆ  ต้องเน้นความหลากหลาย  ไม่จ ากัดอยู่กับกิจกรรมสวดมนต์ภาวนา กิจกรรม
นั่งสมาธิเท่านั้น  วัดสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้มาเยือนได้ปรับเปล่ียนอิริยาบถให้มีความเหมาะสมและ
สบาย ได้แก่ นั่ง นอน ยืน เดิน รวมถึงเดินจงกรม หรือนั่งสมาธิได้อย่างเหมาะสม เกิดความสบาย 
ตลอดจนมีกุฏินอนและเสนาสนะส าหรับพักผ่อนหรือปรับเปล่ียนอิริยาบถท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับ
การร่วมกิจกรรมกับชุมชน  สามารถน ากิจกรรมชุมมาอยู่ภายในวัดได้  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนงาน  โครงการเข้ามาสนับสนุนก็ได้๒๓๕ 
 ๒.กิจกรรมท่องเท่ียววัดมีหลายกิจกรรม  บางกิจกรรมอาศัยองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้า
สนับสนุน  เช่น  การจัดการพื้นจอดรถ จัดการให้นักท่องเท่ียวเดินเข้าสู่จุดท่องเท่ียวมีเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคอยให้บริการ  ร่วมถึงจัดรถรับส่ง เป็นต้น แต่บางกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับ
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อุตุสัปปายะ 

อากาศบริสุทธิ์  

ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

ดูแลรักษาป่าเช่ือมโยงธรรมชาติ          
 

เช่ือมโยงธรรมชาติ          
 

สงบร่มเย็นสวยงาม 

 



๒๐๓ 

 

หลายส่วนได้บุญร่วมกัน  ได้แก่ การบริจาคทานแก่ประชาชน การมอบส่ิงของแก่ผู้ยากจนโดยให้
นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบุญ๒๓๖ 
 ๓. กิจกรรมท่องวัดและท่องเท่ียววัฒนธรรมชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เข้าร่วม
กิจกรรมและช่ืนชมประเพณี ท่ีชุมชน วัดจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเท่ียวช่วยให้นักท่องเท่ียวได้
ปรับเปล่ียนอิริยาบถอย่างเหมาะสม  และวัดหรือแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจะจัดสถานท่ี รูปแบบ
กิจกรรมรองรับตามความเหมาะสมกับนักท่องเท่ียว  ท้ังเพศและวัยซึ่งสอดคล้องกับลักษณะค าสอน
อิริยาบถสัปปายะของทางพระพุทธศาสนา๒๓๗ 
 ๔. วัดท่ีสวยงามและแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเท่ียว
สอดคล้องกับอิริยาบถสัปปายะของทางพระพุทธศาสนาการ  หรือจะเรียกว่า  จัดกิจกรรมให้
เหมาะสม  เพราะการมาเท่ียวรับลมหนาว อากาศเย็นของภาคเหนือ เชียงราย  ด้วยภูมิประเทศท่ีโอบ
ล้อมด้วยเทือกเขาเขาสูงยาว ทอดยาว ท าให้มีอากาศท่ีเย็นสบายตลอดท้ังปี โดยเฉพาะฤดูหนาว  
เชียงรายยังคงมีธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และดอกไม้เหมืองหนาวท่ีงดงาม  
นอกจากนี้เชียงรายยังถือว่าเป็นเมืองแห่งพุทธศิลป์ท่ีรวมผลงานช้ินเอกของเหล่าศิลปินแห่งชาติท่ีหา
ชมได้ยาก  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจึงมีความหลากหลายโดยธรรมชาติตามลักษณะเด่นของ
แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ๒๓๘ 
 ๕. นักท่องเท่ียวท่ีสนใจเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวนอกจากความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว
อาหารท่ีจัดรองรับนักท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวจะมองหากิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีจัดขึ้นต้อนรับ  
แต่บางกิจกรรมตัวนักท่องเท่ียวจะเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมเองตามต้องการ  แหล่งท่องเท่ียวต้องเตรียม
สถานและกิจกรรมให้พร้อมรับนักท่องเท่ียว๒๓๙ 
 ๖. หลักการอิริยาบถสัปปายะ  ซึ่งเป็นค าสอนในทางพระพุทธศาสนานั้น  มีลักษณะ
เหมือนวิชาการจัดการของทางโลก  คือ  เมื่อจะจัดกิจกรรมตอนรับนักท่องเท่ียวจะต้องค านึงถึงกลุ่มท่ี
จะมาท่องเท่ียวและจัดกิจกรรมต้อนรับให้หลากหลายเหมาะสมกับความต้องการหากผู้สูงอายุเขาจะ
จัดกิจกรรมและสถานท่ีรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ   หากนักท่องเท่ียวเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือเด็กๆแหล่ง
ท่องเท่ียวก็จะจัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นและกลุ่มเด็กและหากเป็นพระสงฆ์หรือ
ผู้สนใจปฏิบัติธรรมกิจกรรมท่ีหลากหลายหากนักท่องเท่ียวเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือเด็กๆแหล่งท่องเท่ียวก็
จะจัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นและกลุ่มเด็กและหากเป็นพระสงฆ์หรือผู้สนใจปฏิบัติ
ธรรมกิจกรรมท่ีหลากหลายจะตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว๒๔๐ 
 ๗. การเท่ียวชมวัดและปฏิบัติธรรม  กิจกรรมต่างๆทางวัดจะเป็นผู้ก าหนดมีกิจกรรมท่ีช่วย
ผ่อนคลายให้นักท่องเท่ียวท่ีสนใจปฏิบัติธรรมได้ท ากิจกรรมควบคู่กับการปฏิบัติธรรมเท่าท่ีพบจะ 
นักท่องเท่ียวจะรู้สึกช่ืนชอบและไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย  ตรงกันข้ามจะแนะน าให้นักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆท่ียัง
ไม่เคยมา  ได้เข้ามาท่องเท่ียวเพิ่มเติมส าหรับ  หรือกลุ่มนักท่องเท่ียวจะมาเท่ียวซ้ าจนจ าหน้าได้  

                                                 
๒๓๖สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๔ วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๓๗สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๒ วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๓๘สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๘ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๓๙สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๒๔๐สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 



๒๐๔ 

 

ส าหรับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นจะเข้าไปสนับสนุนการท ากิจกรรมตามท่ีวัดหรือแหล่งท่องเท่ียว
แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุน๒๔๑ 
 ๘. แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  วัดหรือสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีมีช่ือเสียงในจังหวัด
เชียงราย ภายในบริเวณสถานท่ีสงบ เงียบสงัด มีต้นไม้ร่มรื่น สวยงามมาก เป็นสถานท่ีสัปปายะเหมาะ
ส าหรับการบ าเพ็ญภาวนาหรือการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างดีเยี่ยมลักษณะ
ของกิจกรรมเด่นด้านการปฏิบัติธรรม บางแห่งไม่สนับสนุนค าว่า “ท่องเท่ียว” แต่จะใช้ค าว่า “จาริก
ธรรม” มีการจัดกิจกรรมเหมาะสม การบรรยายธรรมะ อบรมสมถะวิปัสสนาเป็นประจ า กิจวัตร     
ของวัด สลับกับกิจกรรมผ่อนคลายไปไหว้พระ ชมป่าสีเขียวธรรมชาติ กวาดลานวัด กวาดทางขึ้นเขา  
ถ้าเราหิว เราสามารถชงนมหรือด่ืมน้ าปานะได้ สอดคล้องกับหลักการอิริยาบถสัปปายะ เพราะ
น ามาใช้วางแผนพัฒนาสถาน พัฒนากิจกรรม บรรจุในแผนสร้างความร่วมมือระหว่างวัด  หน่วยงาน  
ชุมชน๒๔๒ 
 ๙. วัดปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงรายมีกิจกรรมท่ีหลากหลายต้อนรับผู้สนใจเท่ียวและ
ปฏิบัติธรรม ลักษณะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และงานเทศกาลดอกไม้ ‘หมื่นโคมล้านนา แสนบุปผา
บานสะพรั่ง’และร่วมกิจกรรมสร้างคน  โดยการจัดการขยะ  เพราะการสร้างคน และวิธีการสร้างคนท่ี
ดีท่ีสุดคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการให้ความรู้และเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีมีต่อขยะ  เป็นต้น  สถานจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรมท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น กิจกรรมเหมาะเป็นการเจริญภาวนาจิต ซึ่งเป็นวิธี
พักผ่อนจิตใจได้อย่างดีทีเดียว๒๔๓   
 ๑๐. สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อเอื้ออ านวยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม อีกท้ัง
ด าเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน เน้นชีวิตเด็ก สตรี และนักบวชสตรี เพื่อแบ่งปัน
ความสุขสงบเย็นต่อเพื่อนมนุษย์ ได้สามารถน าธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถ 
ด ารงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากปัญหา โดยใช้หลักพุทธธรรมน าสังคม  สามารถผ่อนคลายและได้ใกล้ชิด
ท้ัง “ธรรมะ” และ “ธรรมชาติ” ไปพร้อม ๆ กัน สามารถผ่อนคลายและได้ใกล้ชิดท้ัง “ธรรมะ” และ 
“ธรรมชาติ” ไปพร้อม ๆ กัน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้จุดแข็งของวัดปฏิบัติธรรมบรรจุ
ในแผนงานโครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมเช่ือมโยงกับกิจกรรม
ของชุมชน และแผนงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน๒๔๔  
 กล่าวโดยสรุป  การพัฒนาวัดรองรับกิจกรรมต่างๆ ท้ังรูปแบบงานคณะสงฆ์ งานส่งเสริม
สัมมาชีพชุมชน  กิจกรรมต่างๆ ต้องเน้นความหลากหลาย กิจกรรมท่องเท่ียววัดอาศัยองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเข้าสนับสนุน  การจัดการพื้นจอดรถ  คอยให้บริการ  ร่วมถึงจัดรถรับส่ง สร้างการมีส่วน
ร่วมกับหลายภาคส่วน ดังเช่นการบริจาคทานแก่ประชาชน  การมอบส่ิงของแก่ผู้ยากจนโดยให้
นักท่องเท่ียวมีส่วน เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เข้าร่วมกิจกรรมและช่ืนชมประเพณีของชุมชน
สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อเอื้ออ านวยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม อีกท้ังด าเนินงานพัฒนา 

                                                 
๒๔๑สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
๒๔๒สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๒๔๓สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔.  
๒๔๔สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 



๒๐๕ 

 

คุณภาพชีวิตของบุคคลใน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้จุดแข็งของวัดปฏิบัติธรรมบรรจุใน
แผนงานโครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมเช่ือมโยงกับกิจกรรมของ
ชุมชน และแผนงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๘ การประยุกตห์ลักสัปปายะด้านอิริยาปถสัปปายะ 

   
ตารางที่ ๔.๒๕  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม

การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย 

ประเด็น 
ท่ี 

ประเด็น ปริมาณ 
ความถ่ี รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. อาวาสสัปปายะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไป
ร่วมการบริหารจัดการวัดโดยจัด
บริเวณวัดให้มีความสะอาด แสง
สว่างเหมาะสมกับการศึกษาปฏิบัติ
ธรรม ปราศจากมลภาวะทางเสียง 
ส่ิงปลูกสร้างในบริเวณวัดจะต้องมี
ความมั่นคงแข็งแรง และมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกาย 

๑๔ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๒, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 

 

 

 

อิริยาปถ 
สัปปายะ 

รองรับกิจกรรม 

ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 

เน้นความหลากหลาย 

สร้างการมีส่วนร่วม 

ช่ืนชมประเพณีของชุมชน 



๒๐๖ 

 

ตารางที่ ๔.๒๕  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม
การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ประเด็น 
ท่ี 

ประเด็น ปริมาณ 
ความถ่ี รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๒ โคจรสัปปายะ 
การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง
เป็นหน่ วยงาน ท่ีประสาน ด้าน
งบประมาณในการพัฒนาเส้นทาง
ให้ มี ค ว าม เห ม าะ ส ม ส ะ ด ว ก
สามารถเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
ยังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
ลักษณะโดดเด่นทางวัฒนธรรม
จ าเป็นจะต้องเข้าไปพัฒ นาให้
สามารถใช้ประโยชน์และสร้าง
ความภูมิใจให้แก่ท้องถิ่น 

๑๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

๓ ภัสสสัปปายะ 
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว 
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสใน
การจัดการการวางแผนท่องเท่ียว
แบ บ มี ส่ วน ร่ ว มกิ จก รรม ก าร
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีการ
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ท่องเท่ียวเป็นการจัดกิจกรรมให้
นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์
ทางวัฒ นธรรม เชิงสร้ างสรรค์
เกี่ ยวกับวัฒ นธรรมอาหารท่ีมี 
พ ร้อม จัดให้ ตั วแทน ชุมชนภู มิ
ปัญญาชุมชนประกอบกับการ
บรรยายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
นั ก ท่อ ง เท่ี ยว  จัดท าแผน งาน
ร่วมกับเครือข่าย   

๑๒ ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๑๙ 

๔ ปุคคลสัปปายะ 
การให้บริการร่วมถึงการสร้างการ
มีส่วนรวมของชุมชน  บางแห่ง
ผู้น าบุคลากรองค์กรปกครองส่วน  

๑๑ ๑, ๒, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๖, 
๑๙ 



๒๐๗ 

 

ตารางที่ ๔.๒๔  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม
การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ประเด็น 
ท่ี 

ประเด็น ปริมาณ 
ความถ่ี รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ท้องถิ่น  จะมีบทบาทเป็นแกนน า
จัดกิจกรรมร่วมกับวัด  ให้บริการ
นักท่องเท่ียว  ท ากิจกรรมร่วมกับ
นัก ท่องเท่ียว  น าปัญหาความ
ต้องการไปจัดท าแผนพัฒนา สร้าง
การมีส่วนรวมของชุมชนสนับสนุน
ฟื้ น ฟู  ดู แ ล  บ า รุ ง รั ก ษ า
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา 
ภาษา วรรณกรรม  ศิลปกรรม 
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   

  

๕ โภชนสัปปายะ 
ชุมชนท่ีมีทรัพยากรแหล่งก าเนิด
อาหาร แปลงผัก สวนผลไม้ ใน
แนวทางเกษตรปลอดภัย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากมี
การจัดท าแผนงาน   โครงการ  
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาหาร
ท้องถิ่นในรูปแบบลานวัฒนธรรม
รื้อฟื้นประเพณีบุญท้องถิ่น   

๑๔ ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙  

๖ อุตุสัปปายะ 
ภายในวัดควรมีการปลูกต้นไม้และ
ดูแลต้นไม้  เพราะต้นไม้ เป็น ส่ิง
ส าคัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติธรรม  
ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  
ได้อากาศบริสุทธิ์  ดูแลรักษาป่า
เช่ือมโยงธรรมชาติ เส้นทางไปวัดท่ี
มีความสงบร่มเย็นสวยงามด้วยป่า
ไม้ 

๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๗, 
๑๘, ๑๙  

๗ อิริยาปถสัปปายะ 
การพัฒนาวัดรองรับกิจกรรมต่างๆ 
ท้ังรูปแบบงานคณะสงฆ์ งาน 

๑๐ ๑, ๔, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 



๒๐๘ 

 

ตารางที่ ๔.๒๔  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม
การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย (ต่อ) 

ประเด็น 
ท่ี 

ประเด็น ปริมาณ 
ความถ่ี รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน  กิจกรรม
ต่างๆ ต้องเน้นความหลากหลาย 
กิจกรรมท่องเท่ียววัดอาศัยองค์กร
ปกครองท้องถิ่น เข้ าสนับสนุน  
ก า ร จั ด ก ารพื้ น จ อ ด รถ  ค อ ย
ให้บริการ ร่วมถึงจัดรถรับส่ง สร้าง
การมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วน 

  

 
๔.๔ ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
  จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องได้น าไปสู่การสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพื่อประมวลผลทางสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นของรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายจากประเด็น ๒) กระบวนการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ท้ัง ๔ ด้าน 
คือ (๑) ด้าน ๑. การวางแผน ๒. การปฏิบัติตามแผน ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ๔. ปรับปรุง
แก้ไข ๓) กระบวนการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ท้ัง ๗ ด้าน คือ ๑. อาวาสสัปปายะ ๒. โคจรสัปปายะ ๓. ภัสสสัปปา
ยะ ๔. ปุคคลสัปปายะ ๕. โภชนสัปปายะ ๖. อุตุสัปปายะ ๗. อิริยาปถสัปปายะ ๔) รูปแบบการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ๑.การให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   ๒.การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓.การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม  ๔.การให้
ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๕.การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  ๖.การสร้างความพึงพอใจแก่
นักท่องเท่ียว  ๗.การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี รวมถึงผล
วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกค้นพบรูปแบบจ าลองรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดการยืนยันรูปแบบจ าลองท่ีได้
จากการศึกษาวิจัย ยืนยันรูปแบบจ าลองโดยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน ส าหรับรายนามผู้เช่ียวชาญท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 
 



๒๐๙ 

 

 ๑. กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย ทั้ง ๔ ด้าน คือ (๑) ด้าน ๑. การวางแผน ๒. การปฏิบัติตามแผน            
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ๔. ปรับปรุงแก้ไข 
 กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
  ๑) การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงรายก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศ และเป็นผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเท่ียวเป็นปัจจัยอันส าคัญ
ท่ีอ านวยประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และสร้างรายได้๒๔๕  
 ๒) หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  ตัวแทนภาคประชาชนร่วมกันการ
สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ และเพิ่มสมรรถนะองค์กร ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป็นกลไกส าคัญเพื่อส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเกิดความยั่งยืน๒๔๖ 
 ๓) ภาครัฐสนับสนุนการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมวัดในจังหวัดเชียงรายเป็น
กระบวนการท่ีน าไปสู่การก าหนดนโยบายการวางแผนให้หน่วยงานภาครัฐ จัดท าระบบฐานข้อมูลองค์
ความรู้แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีสะดวกในการใช้งาน จัดท าเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนใน๒๔๗  
 ๔) รูปแบบท่ีน่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และมีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน - การจัดท า Road show เพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ใช้
ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล๒๔๘ 
 ๕) มีการปฏิบัติตามแผนในด้านการประสานงาน ด้านการสนับสนุน งบประมาณ
วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ กับการท่องเท่ียวและกีฬาประจ าจังหวัดเชียงราย  แหล่งท่องเท่ียววัดร่องเสือ
เต้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการต่างๆ ตามแผนท่ีได้จัดท าร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องแบบครบวงจร ๒๔๙ 

  ๖) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และ
องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผล๒๕๐ 
 ๗) การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยเน้นวัฒนธรรมของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นหลัก มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน รองรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว ๒๕๑ 

 ๘) การตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียว
ภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการประเมินอย่างเป็นรูปแบบท่ีชัดเจนหรืออย่างมีระบบ เมื่อมี
                                                 

 ๒๔๕ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๔๖ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๔๗ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.    
๒๔๘ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๔๙ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๗ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.    
๒๕๐ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๕๑ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  



๒๑๐ 

 

การจัดสรรงบประมาณมาให้แหล่งท่องเท่ียวก็จะมีการตรวจสอบการด าเนินการการปฏิบัติตาม
แผน๒๕๒  

 ๙) มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานในด้านการบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ยึดหลักการ
ปฏิบัติจากวัด และชุมชนเป็นหลัก สนับสนุนข้อมูลให้แก่ นักท่องเท่ียว ๒๕๓ 
 ๑๐) การสร้างโอกาสและประโยชน์ท่ีแท้จริงแก่ชุมชนและท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อชุมชนมีโอกาสในการเข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นเจ้าของ
ท้องถิ่นเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม๒๕๔   
  ๒. รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย 
ได้แก่ ๑.การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   ๒.การ
จัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓.การคงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของท้องถ่ินในแง่
ของสังคมและวัฒนธรรม ๔.การให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ๕.การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  ๖.การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว  ๗.การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับ
ของพื้นที่และความสะอาดของพื้นที่   

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย จาก
การสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

๑) การเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวก ความพร้อมของชุมชน สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเป็นหลักการท่ีจะน าการท่องเท่ียวไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ๒๕๕ 

๒) การท่องเท่ียวก็ต้องอาศัยส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น การจะสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียวต้องเน้นท่ีการวางแผน๒๕๖ 

๓) การส่งเสริมการท่องเท่ียว ค านึงถึงส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ชุมชนและสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน๒๕๗  

๔) ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้และจัดท าหลักสูตร 
เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถสนองความต้องการหรือสร้าง
ความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวและผู้คนในท้องถิ่น๒๕๘ 

๕) การให้บริการร่วมถึงการสร้างการมีส่วนรวมของชุมชน  บางแห่งผู้น าบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีบทบาทเป็นแกนน าจัดกิจกรรมร่วมกับวัด  ให้บริการนักท่องเท่ียว  
ท ากิจกรรมร่วมกับนักท่องเท่ียว  น าปัญหาความต้องการไปจัดท าแผนพัฒนา ๒๕๙ 
                                                 

๒๕๒ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.    
๒๕๓ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.    
๒๕๔ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๕๕ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.    
๒๕๖ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.   

 ๒๕๗ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๕๘ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๕๙ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.    



๒๑๑ 

 

๖) ชุมชนต้องรักและหวงแหนวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับวัด ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต้องได้รับการ
ยอมรับ๒๖๐ 

๗) การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีจะช่วยสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วัด ชุมชน ภาคีเครือข่ายส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดผ่านการนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างและส่ือสารภาพลักษณ์ของเมืองท่องเท่ียว๒๖๑  

๘) การพัฒนาท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน๒๖๒ 

๙) การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นความภูมิใจของคนในท้องถิ่น 
อย่างไรก็ดีการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างไม่ เหมาะสมอาจจะน าไปสู่ผลกระทบต่อชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดท าป้ายบอกทาง ป้ายเชิญชวน ๒๖๓ 

 ๓. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย ทั้ง ๗ ด้าน 
คือ ๑. อาวาสสัปปายะ ๒. โคจรสัปปายะ ๓. ภัสสสัปปายะ ๔. ปุคคลสัปปายะ ๕. โภชนสัปปายะ 
๖. อุตุสัปปายะ ๗. อิริยาปถสัปปายะ 

กระบวนการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ จากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปร่วมการบริหารจัดการวัดโดยจัดบริเวณวัด
ให้มีความสะอาด แสงสว่างเหมาะสมกับการศึกษาปฏิบัติธรรม ปราศจากมลภาวะทางเสียง ส่ิงปลูก
สร้างในบริเวณวัดจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ๒๖๔ 

๒) แนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นรมณียสถานเหมาะสมแก่การท่องเท่ียววัดและ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม ๒๖๕ 

๓) ปรับปรุงเส้นทางเป็นหน่วยงานท่ีประสานด้านงบประมาณในการพัฒนา
เส้นทางให้มีความเหมาะสมสะดวกสามารถเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
ลักษณะโดดเด่นทางวัฒนธรรมจ าเป็นจะต้องเข้าไปพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างความภูมิใจ
ให้แก่ท้องถิ่น เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนับเป็นส่ิงส าคัญ๒๖๖ 

๔) การพัฒนาเส้นทางให้มีความเหมาะสมหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการจัดท า
แผนพัฒนาแก้ไขปัญหา ระยะส้ันๆ และวางแผนพัฒนาในระยะยาวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น

                                                 
๒๖๐ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๖๑ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.    
๒๖๒ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๓ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๖๓ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๙ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.    
๒๖๔ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๖๕ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.    
๒๖๖ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  



๒๑๒ 

 

ระบบ น าปัญหาความต้องการมาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาเส้นทางเพื่อให้ เข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว๒๖๗ 

๕) มีการบรรจุแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีชุมชนจัดขึ้น รายการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมการท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลรับผิดชอบอยู่นั้นจะต้องบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาทุกปี ๒๖๘        

๖) เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสในการจัดการการวางแผนท่องเท่ียวแบบมีส่วน
ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีการกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การท่องเท่ียว๒๖๙ 

๗) การให้บริการร่วมถึงการสร้างการมีส่วนรวมของชุมชน  บางแห่งผู้น าบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีบทบาทเป็นแกนน าจัดกิจกรรมร่วมกับวัด  ให้บริการนักท่องเท่ียว  
ท ากิจกรรมร่วมกับนักท่องเท่ียว  น าปัญหาความต้องการไปจัดท าแผนพัฒนา สร้างการมีส่วนรวมของ
ชุมชนสนับสนุน๒๗๐ 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ๑) ด้านการวางแผน ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาระดับ
จังหวัดและระดับท้องถิ่น  ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติตามแผนในด้านการประสานงาน ด้าน
การสนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ ต่าง ๆ  ๓) ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ๔) ด้านการปรับปรุงแก้ไขประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาท่องเท่ียว การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ๑) 
ด้านอาวาสสัปปายะ การบริหารจัดการวัดโดยจัดบริเวณวัดให้มีความสะอาด แสงสว่างเหมาะสมกับ
การศึกษาปฏิบัติธรรม  ๒) ด้านโคจรสัปปายะ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางให้มีความเหมาะสม
สะดวก ๓) ด้านภัสสสัปปายะ จัดบุคลากรเข้ามาประสานกับแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อช่วยดูแลและ
สนับสนุนต้อนรับนักท่องเท่ียว ๔) ด้านปุคคลสัปปายะ สนับบุคลากรพัฒนาวัดให้เพียงพอต่อการ
ต้อนรับนักท่องเท่ียว ๕) ด้านโภชนสัปปายะ มีการจัดท ากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ๖) 
ด้านอุตุสัปปายะ พัฒนาวัดให้สัปปายะ มีอากาศท่ีมีความเหมาะสมตามฤดูกาล ๗) ด้านอิริยาปถสัปปา
ยะ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมเช่ือมโยงกับกิจกรรมของชุมชน  และ
รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงราย ๑) ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี การ
จัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเน้นประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชน ๒) ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

                                                 
๒๖๗ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๖๘ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๖๙ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๓ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  
๒๗๐ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๖ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔.  



๒๑๓ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับวัด และชุมชนสร้างสรรค์การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ๓) ด้านการ
คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ความรู้และจัดท าหลักสูตร ๔) ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีจิตส านึกในการให้บริการท่ีดีมีมาตรฐาน ๕) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม ชุมชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ๖) ด้านการสร้างความ
พึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว ส่งเสริมให้เขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๗) ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและ
ความสะอาดของพื้นท่ี พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน  
  
๔.๖ องค์ความรู้ 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ด้วยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสังกัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดเชียงราย จ านวน ๓๓๐ คน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงบรรยาย และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๙ รูปหรือคน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน วิเคราะห์และสังเคราะห์ การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย การประยุกต์หลัก
พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดเชียงราย และน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
 

 ๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยโดยการส ารวจ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และ
น าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงรายซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้  ดังแผนภาพท่ี ๔.๑๙  
 
 
 
 
 



๒๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๙ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 
  

การประยุกต์หลักสัปปายะ ๗ 
๑. อาวาสสัปปายะ ๒. โคจรสัปปายะ ๓. ภัสสสัปปายะ ๔. ปุคคลสัปปายะ 

๕. โภชนสัปปายะ ๖. อุตุสัปปายะ ๗. อิริยาปถสัปปายะ 
 

ให้ความส าคัญกับ  
ประวัติศาสตร์โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

๑.ดูแลเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ 
๒.ให้ความส าคัญกับทรัพยากร 
๓.อนุรักษ์ประเพณี 
๔.เชื่อมโยงวัฒนธรรม 
๕.เน้นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑.สร้างงานสรา้งรายได้ 
๒.ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม 
๓.ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.วางแผนส่งเสริม 
๕.น าวิถีชุมชนมาสรา้งมูลคา่ 

การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถ่ิน 
ในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม 

๑.คงไว้วถิีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน 
๒.คงไว้ซึ่งวฒันธรรม 
๓.คงไว้ซึ่งภูมิปญัญา 
๔.อนุรักษ์ให้แก่เยาวชน 
๕.ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วม 
 

กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 

การวางแผน 
๑. วางแผนยุทธศาสตร์ 
๒. เตรียมบุคลากร 
๓. แผนการจัดการ 
๔. วางแผนพัฒนา 
๕. สร้างอาชีพสร้างรายได้ 
๖. ก าหนดนโยบายสู่ปฏิบัติ 
 

การปฏิบัติตามแผน 
๑. สิ่งอ านวยความสะดวก 
๒. ประสานงาน 
๓. กิจกรรมท่องเที่ยว 
๔. เตรียมความพร้อม 
๕. ร่วมประสานงาน 
๖. พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามแผน 

๑. ตรวจสอบด้านบริการ 
๒. ตรวจสอบด้านกิจกรรม 
๓. ตามแผนยุทธศาสตร์ 
๔. ประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 
๕. พัฒนาอย่างเป็นระบบ 
๖. มีการก ากับดูแล 
 
 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
๑. สิ่งอ านวยความสะดวก 
๒. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ์
๓. กิจกรรมการท่องเที่ยว  
๔. ยึดหลักปฏิบัติจากชุมชน 
๕. ร่วมกันดูแลรักษา  
๖. ชุมชนร่วมปรับปรุง 
 

 

การให้ความรู้แก่ 
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

๑.ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
๒.สอดแทรกจิตส านึก 
๓.ประชาชนได้รับความรู ้
๔.สะท้อนภูมิปัญญา 
๕.ก าหนดแผนที่พัฒนา 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดล้อม 

๑.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒.ร่วมดูแลรักษา 
๓.ส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง 
๔.รัก หวงแหนวฒันธรรม 
๕.จัดท าแผนพัฒนา  

การสร้างความพึงพอใจ 
แก่นักท่องเท่ียว 

๑.รู้สึกถึงความสวยงาม 
๒.รู้สึกศรัทธา น่าเลื่อมใส 
๓.คุ้มคา่กับคา่ใช้จา่ย 
๔.ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด 
๕.เน้นสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ค านึงถึงขีดความสามารถ 
รองรับของพ้ืนท่ีและความ

สะอาดของพ้ืนท่ี 
๑.จัดการความสะอาด 
๒.ดูแลรักษาความปลอดภัย 
๓.ความสามารถในการรองรับ 
๔.พัฒนาร่วมกับชุมชน 
๕.พัฒนาโครงสรา้งพื้นที่ 
 



๒๑๕ 

 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑๙ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย คือ กระบวนการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวมีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ
การปรับปรุงแก้ไข  การประยุกต์หลักสัปปายะ ๗ ได้แก่ ๑. อาวาสสัปปายะ เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีสบาย 
และสงบ ๒. โคจรสัปปายะ สถานท่ีสะดวกสบายต่อการเดินทาง ๓. ภัสสสัปปายะ เป็นสถานท่ีส าหรับ
พูดคุยในส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ๔. ปุคคลสัปปายะ ร่วมกันชักจูงแนะน าไปในทางท่ีจะเป็นประโยชน์
๕. โภชนสัปปายะ การจัดการอาหารท่ีส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะท่ีดี ๖. อุตุสัปปายะ มีสภาพแวดล้อม
และอุณหภูมิท่ีให้ความรู้สึกสบาย ๗. อิริยาปถสัปปายะ เป็นสถานท่ีท่ีเอื้ออ านวยต่ออิริยาบถใดท่ีท าให้
จิตไม่สงบ และ  รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย ได้แก่       
๑. การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ๒.การจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓.การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและ
วัฒนธรรม ๔.การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๕.การอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  ๖.การ
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว  ๗.การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาด
ของพื้นท่ี ประกอบด้วย 

 ๑. กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 

๑.๑  การวางแผน  
การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงรายก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ 

และเป็นผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเท่ียวเป็นปัจจัยอันส าคัญท่ีอ านวย
ประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ หน่วยงานภาครัฐ  
องค์กรภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชนร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น  

๑.๒  การปฏิบัติตามแผน  
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนา มีกระบวนการเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ มีการ

ปฏิบัติตามแผนในด้านการประสานงาน ด้านการสนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ กับการ
ท่องเท่ียวและกีฬาประจ าจังหวัดเชียงราย องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผล  

๑.๓  การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  
การตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการประเมินอย่างเป็นรูปแบบท่ีชัดเจนหรืออย่างมีระบบ เมื่อมีการจัดสรร
งบประมาณมาให้แหล่งท่องเท่ียวก็จะมีการตรวจสอบการด าเนินการการปฏิบัติตามแผนในด้านการ
สนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว  

๑.๔  การปรับปรุงแก้ไข 
มีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาท่องเท่ียว โดยมีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงาน
เชียงรายเป็นหน่วยงานหลัก มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานในด้านการบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ยึดหลักการ
ปฏิบัติจากวัด และชุมชนเป็นหลัก  



๒๑๖ 

 

 ๒. รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 

๒.๑  การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี   

การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรองรับการจัดการท่องเท่ียวเชิงเน้นประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนเน้นส่ิงดึงดูดใจ การเข้าถึง
ส่ิงอ านวยความสะดวก ความพร้อมของชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่นเป็นหลักการท่ีจะน าการท่องเท่ียวไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  

๒.๒  การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
การท่องเท่ียวก็ต้องอาศัยส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การ

จะสร้างความรู้สึกท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียวต้องเน้นท่ีการวางแผนทางการส่งเสริมการท่องเท่ียว ค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ชุมชนและสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน การท่องเท่ียวย่อมได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักท่องเท่ียว 
นักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือช่องทางต่าง ๆ  

๒.๓  การคงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของท้องถ่ินในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม  
ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้และจัดท าหลักสูตร เพื่อเป็น

การอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสนองความต้องการหรือสร้างความ
พึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวและผู้คนในท้องถิ่น โดยมีการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้คงรักษา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และระบบนิเวศในพื้นท่ีนั้นไว้ให้คงอยู่  

๒.๔  การให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับวัด ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกัน

จัดการสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวซึ่งด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกมีความสะดวกในการเดินทาง การให้บริการร้านค้าและสินค้ามีการให้บริการท่ีดี ก าหนดแผนท่ี
จะพัฒนาการท่องเท่ียวให้ชัดเจน สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน สร้างมาตรการ กฎระเบียบ 
เพื่อก ากับดูแลควบคุมปัญหาท่ีเกิดขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีจิตส านึกในการ
ให้บริการท่ีดีมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียว  

๒.๕  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
รัฐบาลต้องมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวใน โดยเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สามารถรักษาความมั่นคง
ของระบบนิ เวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถี ชีวิต  ชุมชน สนับสนุนการให้ข้อมูลส า คัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียวภายในวัดแก่
นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม 

๒.๖  การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว   
ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดผ่านการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างและส่ือสาร

ภาพลักษณ์ของเมืองท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาบนฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคี โดย



๒๑๗ 

 

มุ่งเน้นการตลาดในกลุ่มนักท่องเท่ียว รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะ
เป็นห้องน้ า สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น 

๒.๗  การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และความสะอาดของพื้นที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน จัดท าป้ายบอกทาง ป้ายเชิญชวน  ป้าย

ประชาสัมพันธ์หลายๆ จุด และแผนท่ีเส้นทางท่ีจะไปเช่ือมต่อกับสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีอยู่
ใกล้เคียง เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวของวัด  
 ๓. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงรายตามหลักหลักสัปปายะ ๗ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑  อาวาสสัปปายะ เป็นที่อยู่อาศัยที่สบาย และสงบ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปร่วมการบริหารจัดการวัดโดยจัดบริเวณวัดให้มีความ
สะอาด แสงสว่างเหมาะสม ปราศจากมลภาวะทางเสียง ส่ิงปลูกสร้างในบริเวณวัดจะต้องมีความมั่นคง
แข็งแรง และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้ท่ีอยู่ในวัดและผู้เข้ามาประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในวัด 
 ๓.๒  โคจรสัปปายะ สถานที่สะดวกสบายต่อการเดินทาง  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเป็น
หน่วยงานท่ีประสานด้านงบประมาณในการพัฒนาเส้นทางให้มีความเหมาะสมสะดวกสามารถเ ดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมลักษณะโดดเด่นทางวัฒนธรรมจ าเป็นจะต้องเข้า
ไปพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างความภูมิใจให้แก่ท้องถิ่น  เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว
นับเป็นส่ิงส าคัญ   
 ๓.๓  ภัสสสัปปายะ เป็นสถานที่ส าหรับพูดคุยในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบุคลากรเข้ามาประสานกับแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อ
ช่วยดูแลและสนับสนุนต้อนรับนักท่องเท่ียวท้ังป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเท่ียว รวมถึง
การสนับสนุนบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสในการจัดการ
การวางแผนท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 ๓.๔  ปุคคลสัปปายะ ร่วมกันชักจูงแนะน าไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับบุคลากรพัฒนาวัดให้ เพียงพอต่อการต้อนรับ
นักท่องเท่ียว การให้บริการร่วมถึงการสร้างการมีส่วนรวมของชุมชน  บางแห่งผู้น าบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทเป็นแกนน าจัดกิจกรรมร่วมกับวัดให้บริการนักท่องเท่ียว              
ท ากิจกรรมร่วมกับนักท่องเท่ียว  น าปัญหาความต้องการไปจัดท าแผนพัฒนา สร้างการมีส่วนรวมของ
ชุมชนสนับสนุนฟื้นฟู ดูแล บ ารุงรักษา 
 ๓.๕  โภชนสัปปายะ การจัดการอาหารที่ส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะท่ีดี  
 แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายวิถีชีวิตชุมชนท่ี ส่งผ่านวัฒนธรรม
อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนถือเป็นเครื่องมือของการพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่น  วัฒนธรรม
อาหารซึ่งมีความส าคัญต่ออนาคตของชุมชน ชุมชนท่ีมีทรัพยากรแหล่งก าเนิดอาหาร แหล่งอาหาร
เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมอาหารชุมชน   
 
 



๒๑๘ 

 

 ๓.๖  อุตุสัปปายะ มีสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่ให้ความรู้สึกสบาย  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาพื้นวัดให้รองรับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ดูแลรักษาป่าเช่ือมโยงธรรมชาติ เส้นทางไปวัดท่ีมีความสงบร่มเย็นสวยงามด้วยป่าไม้เขียว
ขจีและสายหมอกท่ีพัดผ่านถนนคดเค้ียวช่วยให้นักท่องเท่ียวผู้สนใจใฝ่ธรรมเข้าธรรมะและธรรมชาติได้   
 ๓.๗  อิริยาปถสัปปายะ เป็นสถานที่ที่เอื้ออ านวยต่ออิริยาบถใดที่ท าให้จิตไม่สงบ 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วน ดังเช่นการบริจาคทานแก่ประชาชน  การมอบ
ส่ิงของแก่ผู้ยากจนโดยให้นักท่องเท่ียวมีส่วน เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เข้าร่วมกิจกรรมและช่ืนชม
ประเพณีของชุมชนสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อเอื้ออ านวยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม อีกท้ัง
ด าเนินงานพัฒนา คุณภาพชีวิตของบุคคลใน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้จุดแข็งของวัด
ปฏิบัติธรรมบรรจุในแผนงานโครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรม
เช่ือมโยงกับกิจกรรมของชุมชน และแผนงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  
  

 ๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย  
 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการสังเคราะห์การวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการเมือง 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ “รูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย การประยุกต์
หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ดังแผนภาพท่ี ๔.๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๙ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๐ องค์ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์การวิจัย 

 

 

 

 
 
 
 

 

รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

 

การวางแผน 
หลักสัปปายะ 
๑. อาวาสสัปปายะ เป็นที่อยู่อาศัยที่สบาย และ
สงบ 
๒. โคจรสัปปายะ สถานที่สะดวกสบายต่อการ
เดินทาง 
๓. ภัสสสัปปายะ เป็นสถานที่ส าหรับพูดคุยในสิ่ง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
๔. ปุคคลสัปปายะ ร่วมกันชักจูงแนะน าไปในทาง
ที่จะเป็นประโยชน์ 
๕. โภชนสัปปายะ การจัดการอาหารที่ส่งเสริมให้
เกิดสุขภาวะที่ดี 
๖. อุตุสัปปายะ มสีภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่
ให้ความรู้สึกสบาย 
๗. อิริยาปถสัปปายะ เป็นสถานที่ที่เอื้ออ านวยต่อ
อิริยาบถใดที่ท าให้จิตไม่สงบ 
 

ให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร ์

จัดการทางเศรษฐกิจ คงวิถีชวีิต ให้ความรู ้

จัดการพัฒนาเน้นภาคีเครือข่าย 

บริหารจัดการ เชื่อมวิถีวัฒนธรรม สืบสานการท่องเที่ยว 

 

การปฏิบัติตามแผน 

ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผน 

 

ปรับปรุงแก้ไข 

 
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

 
สร้างความพึงพอใจ 

ค านึงถึงขีด
ความสามารถ 
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 จากแผนภาพที่ ๔.๒๐ องค์ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์การวิจัย คือ กระบวนการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวมีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน และการปรับปรุงแก้ไข  การประยุกต์หลักสัปปายะ ๗ ได้แก่ ๑. อาวาสสัปปายะ เป็น
ท่ีอยู่อาศัยท่ีสบาย และสงบ ๒. โคจรสัปปายะ สถานท่ีสะดวกสบายต่อการเดินทาง ๓. ภัสสสัปปายะ 
เป็นสถานท่ีส าหรับพูดคุยในส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ ๔. ปุคคลสัปปายะ ร่วมกันชักจูงแนะน าไปในทาง
ท่ีจะเป็นประโยชน์๕. โภชนสัปปายะ การจัดการอาหารท่ีส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะท่ีดี ๖. อุตุสัปปายะ มี
สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิท่ีให้ความรู้สึกสบาย ๗. อิริยาปถสัปปายะ เป็นสถานท่ีท่ีเอื้ออ านวยต่อ
อิริยาบถใดท่ีท าให้จิตไม่สงบ และ  รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
เชียงราย ได้แก่ ๑. การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
๒.การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓.การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่
ของสังคมและวัฒนธรรม ๔.การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ๕.การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม  ๖.การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว  ๗.การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของ
พื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี ประกอบด้วย 

 ๑. กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 

๑.๑  การวางแผน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรัฐท่ีมีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากท่ีสุดมี

อ านาจหน้าท่ีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในการส่งเสริมการท่องเท่ียวท าได้ และตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นได้ดีท่ีสุด การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงรายเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีอ านวยประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจะมีประสิทธิภาพได้หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว การจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และต้องมีประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอีกด้วย  

๑.๒  การปฏิบัติตามแผน  
 การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายได้มีการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาของทางวัดเป็นหลักโดยมุ่งเน้นการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวในด้านการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว            
มีกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชนอย่างมืออาชีพ และมีช่องทางการตลาดรองรับ  มีแผนการ
ท างานระยะส้ันและระยะยาว เพื่อมองผลผลิตปลายทางร่วมกัน 

๑.๓  การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  
การประเมินผลการด าเนินการตามแผนการจัดการท่องเท่ียวเป็นกระบวนการของการ

ด าเนินงานเป็นการพิจารณาตัดสินส่ิงท่ีจะประเมินอย่างเป็นรูปแบบท่ีชัดเจนหรืออย่างมีระบบ ซึ่งทุก
ภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในรูปแบบท่ีชัดเจนหรืออย่างมีระบบ ประกอบด้วย
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าประเมินไป เพื่ออะไร ต้องท าการวิเคราะห์คุณภาพของ



๒๒๑ 

 

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย หลังจากนั้นจึงท าการ
ก าหนดรูปแบบของการประเมิน เปรียบเทียบคุณค่าของส่ิงท่ีประเมินกับท่ีคาดหวัง 

๑.๔  การปรับปรุงแก้ไข 
 มีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาท่องเท่ียว ชุมชนเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยกันออกแบบปรับปรุงพื้นท่ี
และขับเคล่ือนการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในชุมชนให้น่าสนใจและตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียว 
เพราะประชาชนในชุมชนคือผู้รู้ข้อมูลในชุมชนดีกว่าหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเข้ามาร่วมพัฒนาส่งเสริม       
จัดกิจกรรมและดูแลแบ่งปันเรื่องของผลประโยชน์อย่างลงตัวและยุติธรรมกับทุกฝ่าย  ขณะเดียวกัน
จะต้องปลูกฝังแนะน าแนวทางให้ชุมชนได้รู้ จักหวงแหนอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนให้คงทนและยั่งยืน  
 ๒. รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ 

๒.๑  การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี   

การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรองรับการจัดการท่องเท่ียวเชิงเน้นประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนเน้นส่ิงดึงดูดใจ ความเป็น
ประวัติศาสตร์ ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมความเช่ือ 
ภาษา ข้าวของเครื่องใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ทรัพยากรทางธรรมชาติ กลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งส่ิง
เหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญของชุมชนวัฒนธรรม ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มีคุณค่าควรแก่ศึกษาเรียนรู้นับเป็นพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

๒.๒  การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
การเสริมสร้างการส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดเชียงรายโดยชุมชนในรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะท างาน และการก าหนดบทบาท
หน้าท่ีอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมด าเนินงาน และร่วมรับประโยชน์
อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ใช้ประโยชน์สูงสุดในทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีดีให้แก่ผู้มาเยือน
และเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ การพัฒนาทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

๒.๓  การคงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของท้องถ่ินในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม  
การจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้ด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตด้ังเดิม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทาง
ประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม  โดย
สถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติท่ีสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความ
สวยงามและประโยชน์ท่ีได้รับจากธรรมชาติสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจสังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี 

 



๒๒๒ 

 

๒.๔  การให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับวัด ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกันให้

ความรู้แก่ ผู้เกี่ยวข้อง เป็นการให้ความรู้ ในประเด็นการท่องเท่ียวชุมชนอย่าง ท่ัวถึง ไม่เฉพาะ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเท่านั้น แต่รวมท้ังผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและประชาชนใน
ท้องถิ่น   

๒.๕  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
รัฐบาลต้องมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวใน โดยเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สามารถรักษาความมั่นคง
ของระบบนิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชนต้องรักและหวงแหนวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
ในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับวัด ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ต้องได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นท่ี   

๒.๖  การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว   
ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดผ่านการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างและส่ือสาร

ภาพลักษณ์ของเมืองท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาบนฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคี โดย
พัฒนากลไกการจัดการท่องเท่ียวของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ และมี
ความสามารถในการจัดการและรองรับนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

๒.๗  การค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และความสะอาดของพื้นที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันการบริหารจัดการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ 

โบราณสถาน  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ควรให้ความส าคัญด้านการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงการคงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงามต่อไป 
 ๓. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงรายตามหลักหลักสัปปายะ ๗ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑  อาวาสสัปปายะ เป็นที่อยู่อาศัยที่สบาย และสงบ  
 วัดมีสถานะเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบทบาทหน้าท่ีใน
การเป็นสถานท่ีส าหรับประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเป็นหน่วยงานท่ีประสานด้านงบประมาณในการพัฒนาเส้นทางให้มี
ความเหมาะสมสะดวกสามารถเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมลักษณะโดด
เด่นทางวัฒนธรรมจ าเป็นจะต้องเข้าไปพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างความภูมิใจให้แก่
ท้องถิ่น 
 ๓.๒  โคจรสัปปายะ สถานที่สะดวกสบายต่อการเดินทาง  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักท่ีจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนกิจกรรมของวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยให้การสนับสนุนการ
สร้างเส้นทางขนาดเล็กๆ  เพราะงบประมาณมีจ ากัด หากต้องพัฒนาเส้นขนาดใหญ่  เพิ่มความ
สะดวกสบายเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมหลายจุด  จ าเป็นจะต้องอาศัยหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆเข้ามาสนับสนุน 



๒๒๓ 

 

 ๓.๓  ภัสสสัปปายะ เป็นสถานที่ส าหรับพูดคุยในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐท้ังวัดและชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาบุคลากรเพื่อให้ค าแนะน าการต้อนรับนักท่องเท่ียวองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเครือข่ายจัดเตรียมให้  สร้างกิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้
โดยผ่านประสบการณ์การท่องเท่ียวจะช่วยให้นักท่องเท่ียว เกิดประทับใจในกิจกรรมท่ีแหล่งท่องเท่ียว
จัดขึ้นและมีแนะน าให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 
 ๓.๔  ปุคคลสัปปายะ ร่วมกันชักจูงแนะน าไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับบุคลากรพัฒนาวัดให้ เพียงพอต่อการต้อนรับ
นักท่องเท่ียว การให้บริการร่วมถึงการสร้างการมีส่วนรวมของชุมชน  กิจกรรมท่ีชุมชนต้องการท้ังการ
พัฒนาบุคลากรชุมชนให้มีศักยภาพรองรับรับนักท่องเท่ียว สนับสนุนการฝึกสมาชิกชุมชน การต้ังกลุ่ม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างการมี
ส่วนรวมของชุมชนการสนับสนุนฟื้นฟู ดูแล บ ารุงรักษา 
 ๓.๕  โภชนสัปปายะ การจัดการอาหารที่ส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะท่ีดี  
 แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย  วิถีชีวิตชุมชนท่ีส่งผ่านวัฒนธรรม
การกิน ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนถือเป็นเครื่องมือของการพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่น   องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนองค์ชุมชน  กลุ่มอาชีพท่ีสามารถพัฒนาอาหารท้องถิ่นต้อนรับ
นักท่องเท่ียว  อาศัยวิธีการน าเสนออาหารเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิต รสนิยม และ
ทิศทางของอาหารตามยุคสมัย  
 ๓.๖  อุตุสัปปายะ มีสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่ให้ความรู้สึกสบาย  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาพื้นวัดให้รองรับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว การพัฒนาวัดรองรับกิจกรรมต่างๆ ท้ังรูปแบบงานคณะสงฆ์ งานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน  
กิจกรรมต่างๆ  ต้องเน้นความหลากหลาย  ไม่จ ากัดอยู่กับกิจกรรมสวดมนต์ภาวนา กิจกรรมนั่งสมาธิ
เท่านั้น  วัดสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้มาเยือนได้ปรับเปล่ียนอิริยาบถให้มีความเหมาะสมและสบาย 
สามารถน ากิจกรรมชุมมาอยู่ภายในวัดได้  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงาน  โครงการ
เข้ามาสนับสนุนก็ได้ 
 ๓.๗  อิริยาปถสัปปายะ เป็นสถานที่ที่เอื้ออ านวยต่ออิริยาบถใดที่ท าให้จิตไม่สงบ 
 สร้างการมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วน เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เข้าร่วมกิจกรรม
และช่ืนชมประเพณี ท่ีชุมชน วัดจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเท่ียวช่วยให้นักท่องเท่ียวได้ปรับเปล่ียน
อิริยาบถอย่างเหมาะสม  และวัดหรือแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจะจัดสถานท่ี รูปแบบกิจกรรม
รองรับตามความเหมาะสมกับนักท่องเท่ียว  ท้ังเพศและวัยซึ่งสอดคล้องกับลักษณะค าสอน
อิริยาบถสัปปายะของทางพระพุทธศาสนา 
 

 

 
 

 



 

 

 
บทที่ ๕ 

 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงราย  ๒.  เพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ๓. เพื่อประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ได้แก่  การวิจัยเชิง
ปริมาณ  (Quantitative Research) เป็ นการตอบแบบสอบถาม และการวิ จัย เชิง คุณ ภาพ 
(Qualitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๙ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน ๑๒ รูปหรือคน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนา ผลจาก
การศึกษาสรุปได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  

 ๕.๑.๑ กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

  ๑) ด้านการวางแผน การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงราย
ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ และเป็นผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การ
ท่องเท่ียวเป็นปัจจัยอันส าคัญท่ีอ านวยประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการสร้างงาน  สร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้ หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  ตัวแทนภาคประชาชนร่วมกันการสร้าง
เครือข่าย ประสานความร่วมมือ และเพิ่มสมรรถนะองค์กร ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป็นกลไกส าคัญเพื่อส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเกิดความยั่งยืน ภาครัฐสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมวัดในจังหวัดเชียงรายเป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การก าหนดนโยบายการ
วางแผนให้หน่วยงานภาครัฐ จัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีสะดวกใน
การใช้งาน จัดท าเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนใน รูปแบบท่ีน่าสนใจ ง่ายต่อการ
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน - การจัดท า Road show เพื่อสร้าง
การรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล 

  ๒) ด้านการปฏิบัติตามแผน การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย
ได้มีการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา ขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวในด้านการบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว  มีกระบวนการเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ มีการปฏิบัติตาม



๒๒๕ 

 

แผนในด้านการประสานงาน ด้านการสนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ กับการท่องเท่ียว
และกีฬาประจ าจังหวัดเชียงราย  แหล่งท่องเท่ียววัดร่องเสือเต้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการต่างๆ 
ตามแผนท่ีได้จัดท าร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร โดยสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา         
เพื่อน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้บรรลุผล การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การ
พัฒนาและจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยเน้นวัฒนธรรมของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นหลัก มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน รองรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ท่องเท่ียว   

  ๓) ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมหลักๆ แล้วจะมีการตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียว
ภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการประเมินอย่างเป็นรูปแบบท่ีชัดเจนหรืออย่างมีระบบ เมื่อมี
การจัดสรรงบประมาณมาให้แหล่งท่องเท่ียวก็จะมีการตรวจสอบการด าเนินการการปฏิบัติตามแผนใน
ด้านการสนับสนุน งบประมาณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว เมื่อมีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนแล้ว มีการจัดท าตัวช้ีวัดเพื่องาน
พัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในภาพรวมโดยหน่วยงานหลักและหน่วยงานท่ีสนับสนุนท่ีรับผิดชอบ
ดูแลก ากับการท่องเท่ียวโดยชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลกลางเผยแพร่ในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

  ๔) ด้านการปรับปรุงแก้ไข จังหวัดเชียงรายมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมโดยมีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชน  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาท่องเท่ียว โดยมีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงาน
เชียงราย เป็นหน่วยงานหลัก มีการปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานในด้านการบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ยึด
หลักการปฏิบัติจากวัด และชุมชนเป็นหลัก สนับสนุนข้อมูลให้แก่ นักท่องเท่ียว การสร้างโอกาสและ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงแก่ชุมชนและท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชุมชนมีโอกาสในการเข้า มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียว เนื่องจากเป็นเจ้าของท้องถิ่นเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากร
การท่องเท่ียวท้ังธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม  ช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อย ความร่วมรื่นของ
ท้องถิ่น รวมท้ังมีส่วนร่วมในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และชุมชนสามารถให้บริการ
และให้ข้อมูลด้านความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมกับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี ผู้น าชุมชนและองค์กร
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้น ชุมชนร่วมแรงร่วมใจเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยกันออกแบบปรับปรุง
พื้นท่ีและขับเคล่ือนการท่องเท่ียวที่มีอยู่ในชุมชนให้น่าสนใจและตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียว 

 ๕.๑.๒ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 
   ๑) ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อรองรับการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีเน้น
ประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนเน้นส่ิง
ดึงดูดใจ การเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวก ความพร้อมของชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ



๒๒๖ 

 

ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเป็นหลักการท่ีจะน าการท่องเท่ียวไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน จ าเป็นต้องมีการ
เตรียมพร้อมท้ังทางสถานท่ีและบุคลากร ต้องมีการส ารวจปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แวดล้อมให้
เหมาะสม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน การจัดการพิพิธภัณฑ์
ชุมชนมีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล รวมทั้งประสานความร่วมมือท้ังหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและคนใน
ชุมชน  เน้นความเป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีเอื้อต่อการท่องเท่ียวทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ 
ภาษา วรรณกรรม การละเล่นพื้นบ้านศาสนา พิธีกรรมและความเช่ือ โบราณสถานโบราณวัตถุ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพภูมิประเทศทางธรรมชาติแนวทางการจัดการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
   ๒) ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายจะร่วมกับวัด และชุมชนสร้างสรรค์การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
การท่องเท่ียวก็ต้องอาศัยส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท้ังทางธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การจะสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีให้แก่นักท่องเท่ียวต้องเน้นท่ีการวางแผนทางการส่งเสริมการท่องเท่ียว  ค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ชุมชนและสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน การท่องเท่ียวย่อมได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกิดการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและนักท่องเท่ียว 
นักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือช่องทางต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
มาเป็นส่วนสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นนโยบาย
ของจังหวัดเชียงราย และน าวิถีจากรากความเป็นชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มและคงไว้ซึ่งความเป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชน โดยการสร้างนวัตกรรมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   ๓) ด้านการคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม การจัดท า
หลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน โดย
ให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้และจัดท าหลักสูตร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถสนองความต้องการหรือสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเท่ียวและผู้คนในท้องถิ่น โดยมีการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้คงรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และระบบนิเวศในพื้นท่ีนั้นไว้ให้    คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อ
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนมีแนวคิดเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ ตอบสนองถึงความยั่งยืนของ
ชุมชนและสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรท้ังหมดภายในชุมชนนั้นได้ 
   ๔) ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จังหวัดเชียงรายมีศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์  สะท้อนให้เห็นคุณค่าของบรรพบุรุษ และภูมิปัญญาในอดีต ซึ่งเป็น
ความรู้ท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตของคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งถือเป็น
ความยั่งยืนของศิลปวัฒนธรรมไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับวัด ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนร่วมกันจัดการสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวซึ่งด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ให้มี ส่ิงอ านวยความสะดวกมีความสะดวกในการเดินทาง การให้บริการร้านค้าและสินค้ามีการ
ให้บริการท่ีดี วัด ชุมชน มีการต้ังกฎระเบียบเพื่อควบคุมการให้บริการของผู้ค้า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
มีการก าหนดแผนท่ีจะพัฒนาการท่องเท่ียวให้ชัดเจน สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน สร้าง
มาตรการ กฎระเบียบ เพื่อก ากับดูแลควบคุมปัญหาท่ีเกิดขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้มีส่วน



๒๒๗ 

 

เกี่ยวข้องได้มีจิตส านึกในการให้บริการท่ีดีมีมาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อนักท่องเท่ียว เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเท่ียวที่ยั่งยืนต่อไป 
   ๕) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม  ชุมชนต้องรักและหวงแหน
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับวัด ชุมชนจัดท าแผนพัฒนา
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต้องได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นท่ี  รัฐบาลต้องมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวใน โดยเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้สามารถรักษาความมั่นคง
ของระบบนิ เวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถี ชีวิต  ชุมชน สนับสนุนการให้ข้อมูลส า คัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียวภายในวัดแก่
นักท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม 
   ๖) ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยการส่งเสริมให้เขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาเป็นศูนย์กลาง
การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีจะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม วัด ชุมชน ภาคีเครือข่ายส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดผ่านการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสร้างและส่ือสารภาพลักษณ์ของเมืองท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาบนฐานการมี
ส่วนร่วมทุกภาคี โดยมุ่งเน้นการตลาดในกลุ่มนักท่องเท่ียว รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับ
นักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ า สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น   
   ๗) ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี 
การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ท้ังระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่น ซึ่งการท่องเท่ียวเป็นการใช้ต้นทุนทางทรัพยากรท้ังธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมท่ีมี
อยู่ในพื้นท่ี เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียว การพัฒนาท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมจะน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นความภูมิใจของคนในท้องถิ่น อย่างไรก็ดีการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างไม่เหมาะสมอาจจะน าไปสู่ผลกระทบต่อชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน
จัดท าป้ายบอกทาง ป้ายเชิญชวน  ป้ายประชาสัมพันธ์หลายๆจุด  และแผนท่ีเส้นทางท่ีจะไปเช่ือมต่อ
กับสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียว
ของวัด   

 ๕.๑.๓ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

  ๑) ด้านอาวาสสัปปายะ เป็นอย่างมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปร่วมการ
บริหารจัดการวัดโดยจัดบริเวณวัดให้มีความสะอาด แสงสว่างเหมาะสมกับการศึกษาปฏิบัติธรรม 
ปราศจากมลภาวะทางเสียง ส่ิงปลูกสร้างในบริเวณวัดจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้ท่ีอยู่ในวัดและผู้เข้ามาประกอบกิจกรรม แนวทางการพัฒนาวัดให้
เป็นรมณียสถานเหมาะสมแก่การท่องเท่ียววัดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม 

  ๒) ด้านโคจรสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงเส้นทางเป็นหน่วยงานท่ีประสานด้านงบประมาณในการพัฒนาเส้นทางให้มีความ



๒๒๘ 

 

เหมาะสมสะดวกสามารถเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมลักษณะโดดเด่น
ทางวัฒนธรรมจ าเป็นจะต้องเข้าไปพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างความภูมิใจให้แก่ท้องถิ่น  
เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนับเป็นส่ิงส าคัญ  การพัฒนาเส้นทางให้มีความเหมาะสมหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา ระยะส้ันๆ และวางแผนพัฒนาในระยะยาวเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ น าปัญหาความต้องการมาเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาเส้นทาง
เพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว บรรจุแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีชุมชนจัดขึ้น รายการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมการท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศกาลเทศบาลรับผิดชอบอยู่นั้นจะต้องบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาทุกปีเพื่อให้
การพัฒนาเส้นทางได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

  ๓) ด้านภัสสสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบุคลากรเข้ามาประสานกับ
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อช่วยดูแลและสนับสนุนต้อนรับนักท่องเท่ียวทั้งป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับ
แหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการสนับสนุนบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มี
โอกาสในการจัดการการวางแผนท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีการ
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การท่องเท่ียวเป็นการจัดกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารท่ีมีพร้อมจัดให้ตัวแทนชุมชนภูมิปัญญาชุมชน
ประกอบกับการบรรยายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักท่องเท่ียว จัดท าแผนงานร่วมกับเครือข่าย  
จัดต้ังกลุ่มรับผิดชอบโดยตรงจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อด าเนินการภายใต้แผนงานท่ีชัดเจนท่ีมี
กรอบระยะเวลา งบประมาณและกระบวนการให้บริการ 

  ๔) ด้านปุคคลสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับบุคลากรพัฒนาวัดให้
เพียงพอต่อการต้อนรับนักท่องเท่ียว  การให้บริการร่วมถึงการสร้างการมีส่วนรวมของชุมชน  บางแห่ง
ผู้น าบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีบทบาทเป็นแกนน าจัดกิจกรรมร่วมกับวัด  ให้บริการ
นักท่องเท่ียว  ท ากิจกรรมร่วมกับนักท่องเท่ียว  น าปัญหาความต้องการไปจัดท าแผนพัฒนา สร้างการ
มีส่วนรวมของชุมชนสนับสนุนฟื้นฟู ดูแล บ ารุงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ภาษา 
วรรณกรรม  ศิลปกรรม โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน  เกิดความ
ภาคภูมิใจและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และตระหนักถึงภาระหน้าท่ีอันส าคัญของงานใน
การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง  อีกท้ังยังสามารถค้นหาองค์ความรู้  
เช่ือมต่อองค์ความรู้ใหม่กับองค์ความรู้เก่า  เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามในชุมชนให้ได้รับการ
อนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เผยแผ่วัฒนธรรม
ท้องถิ่น วิถีไทย วิถีพุทธ ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการด ารงไว้ 

  ๕) ด้านโภชนสัปปายะ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายวิถีชีวิต
ชุมชนท่ีส่งผ่านวัฒนธรรมอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนถือเป็นเครื่องมือของการพัฒนาระบบ
อาหารท้องถิ่น  วัฒนธรรมอาหารซึ่งมีความส าคัญต่ออนาคตของชุมชน  อาหารชาวเหนือคอยต้อนรับ
นักท่องเท่ียว เพราะการปฏิบัติ  ชุมชนท่ีมีทรัพยากรแหล่งก าเนิดอาหาร แปลงผัก สวนผลไม้ ใน
แนวทางเกษตรปลอดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากมีการจัดท าแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในรูปแบบลานวัฒนธรรมรื้อฟื้นประเพณีบุญท้องถิ่น  
สนับสนุนงบประมาณท้ังในรูปแบบบุคคลท่ีมีกิจกรรมเด่น  รูปแบบกลุ่มพัฒนาอาชีพ  แหล่งอาหาร



๒๒๙ 

 

เช่ือมโยงกับ วัฒนธรรมอาหารชุมชน  แสดงความเจริญงอกงาม วิถีชีวิต พฤติกรรมกรรมชาวพุทธ  
การตักบาตรท าบุญ  สร้างให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อรองรับ
กิจกรรมท่องเท่ียวชุมชน  ความมั่นคงชุมชน 

  ๖) ด้านอุตุสัปปายะ การพัฒนาวัดให้สัปปายะ ภายในวัดมีอากาศท่ีมีความ
เหมาะสมตามฤดูกาล ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป ภายในวัดควรมีการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ 
เพราะต้นไม้เป็นส่ิงส าคัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติธรรม  ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ได้อากาศ
บริสุทธิ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาพื้นวัดให้รองรับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ดูแลรักษาป่าเช่ือมโยงธรรมชาติ เส้นทางไปวัดท่ีมีความสงบร่มเย็นสวยงามด้วยป่าไม้เขียว
ขจีและสายหมอกท่ีพัดผ่านถนนคดเค้ียวช่วยให้นักท่องเท่ียวผู้สนใจใฝ่ธรรมเข้าธรรมะและธรรมชาติได้   
  ๗) ด้านอิริยาปถสัปปายะ การพัฒนาวัดรองรับกิจกรรมต่างๆ ท้ังรูปแบบงานคณะสงฆ์ 
งานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมต่างๆ ต้องเน้นความหลากหลาย กิจกรรมท่องเท่ียววัดอาศัย
องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าสนับสนุน  การจัดการพื้นจอดรถ  คอยให้บริการ  ร่วมถึงจัดรถรับส่ง สร้าง
การมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วน ดังเช่นการบริจาคทานแก่ประชาชน  การมอบส่ิงของแก่ผู้ยากจนโดย
ให้นักท่องเท่ียวมีส่วน เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เข้าร่วมกิจกรรมและช่ืนชมประเพณีของชุมชน
สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อเอื้ออ านวยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรม อีกท้ังด าเนินงานพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของบุคคลใน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้จุดแข็งของวัดปฏิบัติธรรมบรรจุใน
แผนงานโครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมเช่ือมโยงกับกิจกรรมของ
ชุมชน และแผนงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 ๕.๒.๑ กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

  การวางแผนโดยตัวแทนภาคประชาชนร่วมกันการสร้างเครือข่าย ประสานความ
ร่วมมือ และเพิ่มสมรรถนะองค์กร ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป็น
กลไกส าคัญเพื่อส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเกิดความยั่งยืน การปฏิบัติตามแผน ขับเคล่ือนการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในด้านการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว  มีกระบวนการเตรียมความ
พร้อมอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติตามแผนในด้านการประสานงาน ด้านการสนับสนุน งบประมาณวัสดุหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
หลักๆ แล้วจะมีการตรวจสอบการด าเนินการตามแผนในด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีการประเมินอย่างเป็นรูปแบบท่ีชัดเจนหรืออย่างมีระบบ การปรับปรุงแก้ไข 
มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยมีการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว
โดยชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาท่องเท่ียว มีการปรับปรุงแก้ไข
แผนการด าเนินงานในด้านการบริการส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ยึดหลักการปฏิบัติจากวัด และชุมชนเป็นหลัก 
สอดคล้องกับ ม่ิงสรรพ์  ขาวสอาด และคณะ ได้วิจัยเรื่อง  การศึกษาโครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์



๒๓๐ 

 

จังหวัด  โดยเฉพาะในด้านการท่องเท่ียว โดยได้คัดเลือกจังหวัดท่ีมีความพร้อมในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้เป็นฐานในการพัฒนาพื้นท่ีอย่างยั่งยืน   การน าเสนอแนวทางการใช้
ประโยชน์จะเน้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีและการ
ท่องเท่ียว โดยจัดท าในรูปแผนท่ีรายจังหวัด มีรายละเอียดประกอบด้วยแผนท่ีภาพจากดาวเทียม
รายละเอียดปานกลาง ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดท้ังหมด พร้อมขอบเขตการปกครองแยกตามอ าเภอ 
แผนท่ีภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ครอบคลุมบริเวณตัวเมือง ซ้อนทับด้วยรายละเอียดสถานท่ี
ส าคัญอื่น ๆ ได้แก่ สถานท่ีราชการ วัด โรงพยาบาล สถานีต ารวจ แหล่งท่องเท่ียว เส้นทางคมนาคม 
รวมท้ังระยะทางในการเข้าถึงแต่ละพื้นท่ี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท้ังในด้านการบริหารจัดการพื้นท่ี
โดยท่ัวไป ๑ และสอดคล้องกับ บัญชา นาคทองและคณะ ได้วิจัยเรื่อง  ศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้พบว่า แนวทางพัฒนาศักยภาพมุ่งให้เป็นการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนให้เกิด
ประโยชน์ทางสังคมเศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวความสวยงามทางภูมิ ทัศน์
สภาพแวดล้อมความชัดเจนของป้ายบอกทางและกิจกรรมเสริมความรู้แนวทางและยุทธศาสตร์พึ่งพา
เสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนา และการจัดการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีกลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืนโดย
เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมี ๔ แนวทางคือสร้างองค์ความรู้ด้านฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีทาง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีศิลปหัตถกรรมกลุ่มชาติพันธุ์สร้างพัฒนาการความร่วมมือกับกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านระหว่างประเทศรัฐกับเอกชนส่งเสริมบทบาทร่วมกันในระดับภูมิภาคสร้างเครือข่าย
เช่ือมโยงและถ่ายทอดความรู้ ด้ านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่ อนบ้านการท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ในจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและชัยภูมิมีความ
พร้อมท่ีจะพัฒนาส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียั่งยืนและเช่ือมโยงในระดับภูมิภาคได้โดยใช้พื้นฐาน
ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีศิลปหัตถกรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีร่วมกันเป็นตัวเช่ือม
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๒ และสอดคล้องกับ พระมหาเสรีชน 
นริสฺสโร (พันธ์ ประโคน) นายสายชล ปัญญชิต นายภูเบศ วณิชชานนท์ ได้วิจัยเรื่อง การจัดการ
ท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พบว่า กระบวนการจัดการท่องเท่ียวตามเทศกาล 
กระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงเครือข่ายชุมชนกระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงเครือข่าย
ผู้ประกอบการ กระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ ส าหรับการศึกษาด้านเส้นทางการ
ท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นพบว่า เส้นทางการท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ยังขาดการบูรณาการเป็นชุดองค์ความรู้ท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังแก่
ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดระบบเศรษฐกิจได้ และสอดคล้องกับ พระสุธีรัตน
บัณฑิต (อาภากโร) และพระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ (สดประเสริฐ) ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน พบว่า การส่งเสริมการตลาดการ
                                                 

๑ มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาดและคณะ, การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการที่ย่ังยืนในลุ่มแม่น ้าโขง  ๒, 
รายงานวิจัย, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙). 

๒บัญชา นาคทองและคณะ, โครงการศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้, รายงาน
วิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐). 



๒๓๑ 

 

ท่องเท่ียวทางศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 
การบริหารจัดการการท่องเท่ียวทางศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากรการท่องเท่ียวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวซึ่งอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนยังมีแนวโน้มและการเติบโตและมี
ศักยภาพสูงมีแหล่งท่องเท่ียวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีวิถีชีวิตวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจของ
นักท่องเท่ียว หากมีการส่งเสริมจากภาครัฐท่ีเหมาะสมจะท าให้มีแนวโน้มท่ีจะเกิดการพัฒนาและเป็น
เครือข่ายท่องเท่ียวที่เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวของประเทศและน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน๓  

 ๕.๒.๒ รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

  การให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี การจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อรองรับการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีเน้น
ประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนเน้นส่ิง
ดึงดูดใจ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น การ จัด ก ารท าง เศ รษ ฐกิ จ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายจะร่วมกับวัด และ
ชุมชนสร้างสรรค์การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  สนับสนุนให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
น าวิถีจากรากความเป็นชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มและคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน การคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม  การจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน การให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับวัด ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกัน จัดการ
สถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวซึ่งด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  การอนุรักษ์วัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับวัด ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมต้องได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นท่ี  
การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว มุ่งเน้นการตลาดในกลุ่มนักท่องเท่ียว รวมถึงส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ า สถานท่ีจอดรถ เป็นต้น การค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของพื้นท่ีและความสะอาดของพื้นท่ี การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นความภูมิใจของคนในท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการท่องเท่ียวของวัด  สอดคล้องกับ  ปองพล ธวัลหทัยกุลและคณะ ได้วิจัยเรื่อง แนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ผลการวิจัยพบว่า  ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวเน้นการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของแหล่งท่องเท่ียว     นั้น ๆ  ด้านการพัฒนาบริการการท่องเท่ียวกลยุทธ์พัฒนา  ด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์กลยุทธ์พัฒนาด้านอื่น ๆ  ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์พึ่งพาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเบื้องต้นโดยเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน   ได้แก่ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการ
ท่องเท่ียวกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
                                                 

 ๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต (อาภากโร) และพระใบฎีกาสัญญา อภิวณฺโณ (สดประเสริฐ), “ยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์.  ปีที่ ๑ 
ฉบับที่ ๓ (กันยายน– ธันวาคม ๒๕๕๙): ๗-๒๔. 



๒๓๒ 

 

อีสานใต้เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนการท่องเท่ียว ๔ และ
สอดคล้องกับ  กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง การท่องเท่ียวเชิง
มรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ตลาดการท่องเท่ียวในปัจจุบันได้มีการ
แข่งขันอย่างรุนแรง ท าให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยใช้อัตลักษณ์ของ
ประเทศ เช่น การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงมรดกทาง
วัฒนธรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ีต้องพัฒนาในประเทศไทย เพราะนอกจากการท่องเท่ียวจะเป็น
อุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างรายได้ และน าเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว การท่องเท่ียวยัง
ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสืบเนื่องจากการท่องเท่ียว เช่น การผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือการ
ให้บริการด้านต่างๆ นับได้ว่าการท่องเท่ียวมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการน า
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ตลาดการ
ท่องเท่ียวในปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ประเทศไทยจึงควรส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยให้
ความส าคัญกับการใช้วัฒนธรรม เป็นจุดขายในการแข่งกับแหล่งท่องเท่ียวทั่วโลก นอกจากนี้ยังรวมถึง
การจัดการโครงสร้างองค์กรและการจัดการท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ
การด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งรวมถึงการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพร้อม
กับการอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมให้ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป ๕ และยังสอดคล้องกับ สุรศักด์ิ  
ศิลาวรรณา ได้วิจัยเรื่อง การท่องเท่ียวและการเผยแพร่พระพุทธศาสนา : บทบาทของวัดในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  ผลการวิจัยพบว่า 
แรงจูงใจท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่ีวัดเพราะต้องการชมความสวยงามของโบราณสถาน และ
พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในวัด รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในวัด  อาทิเช่น การท าบุญ
ตักบาตร  บริจาคทาน และเดินชมเพื่อท่องเท่ียวบริเวณโดยรอบของวัด วัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมี
อิทธิพลท้ังในแง่บวกและแง่ลบต่อสังคมไทย  ดังนั้น การท่ีจะน าวัดมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ควร
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีวัดจะได้รับมาในภายหลัง แม้ว่าวัดจะมีบทบาทคลาดเคล่ือนไปอย่างไรก็ตาม 
วัดก็ยังเป็นสูญกลางของสังคมไทย และมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ และพระพุทธศาสนา
ในยุคปัจจุบัน๖  และยังสอดคล้องกับ พระอธิการสุรศักด์ิ สุขุมาโล, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, พระ
ปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ด้ า น ก า ร โฆ ษ ณ าแ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ค ว ร จั ด ท า แ ผ น ท่ี ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เว็ บ ไ ซ ต์ /

                                                 
๔ ปองพล ธวัลหทัยกุลและคณะ, แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม      

ในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , ๒๕๕๐), หน้า 
บทคัดย่อ.  

๕กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, การท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน, 
วารสารนักบริหาร,  ปีที่ ๓๒  ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๕๕): ๑๓๙-๑๔๖. 

๖สุรศักด์ิ  ศิลาวรรณา , การท่องเที่ยวและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาบทบาทของวัดในเขต
กรุงเทพมหานครกรณีศึกษา วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วารสารนักบริหาร, ปีที่ 
๓๒  ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕): ๑๔๖-๑๖๖. 



๒๓๓ 

 

เพจ/Facebook/Instagram/Line/YouTubeภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนบุคลากรควรจัดฝึกอบรม
ด้านภาษาต่างประเทศและเปิดรับฟังข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เพื่อปรับปรุงแก้ไข และควรมี
เจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา๗ และยังสอดคล้องกับ พระมหาส าราญ านุตฺตโม 
(ประเสริฐซ้ึง) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่า ด้านศาสนสถาน ได้แก่ ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความส าคัญทางพระพุทธศาสนา อันแสดงถึง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีมาต้ังแต่อดีต ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีศิลปะท่ีแตกต่างกันออกไป การดูแลให้คงอยู่ใน
สภาพเดิมจึงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีอายุและความเก่าแก่ด้วยประการหนึ่งและการจะหาช่างฝีมือท่ีมี
ความสามารถจริงๆ ก็ยาก จึงต้องมีผู้ท่ีมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพ
เดิมไว้ให้ได้มากท่ีสุดในส่วนของส่ิงปลูกสร้างอื่นท่ี สร้างใหม่ก็ควรสร้างให้มีรูปแบบท่ีเป็นศิลปะท่ี
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านบุคคล เป็นส่ิงส าคัญ เพราะบุคคลหรือมนุษย์เป็นตัวแปรส าคัญในทุกๆ 
เรื่อง การมีบุคลากรท่ีดีมีทักษะและความสามารถก็จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเท่ียวก้าว
ไปสู่ตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วเรื่องของบุคคลจึงกลายเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญค่อนข้างมากท่ีสุด ด้าน
กิจกรรมภายในวัดทุกๆ วัดก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
อยู่แล้ว โดยเฉพาะวัดใดท่ีมีพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์มีความส าคัญและเก่าแก่ก็จะมีผู้คนให้ความศรัทธา
นับถือเป็นจ านวนมาก๘ และยังสอดคล้องกับ พระเอกลักษณ์ อชิโต ประเสริฐ ธิลาว พระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า  วัดจัดการท่องเท่ียวเรียบร้อย สวยงาม มีการพัฒนาและปรับปรุงศาสนสถาน
แบบประหยัดเรียบง่าย มีการส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากร การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพการ จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวลักษณะเชิงปฏิบัติ
ธรรมบูรณาการกับการอนุรักษ์โบราณสถานและการ บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทยร่วมกับศาสนอื่น
อย่างสันติสุข๙   

 ๕.๒.๓ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

  การจัดการพื้นท่ีภายในวัดให้มีความเป็นสัปปายะ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าไปร่วมการบริหารจัดการวัดโดยจัดบริเวณวัดให้มีความสะอาด แสงสว่างเหมาะสมกับ
การศึกษาปฏิบัติธรรม ด้านโคจรสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
                                                 

 ๗พระอธิการสุรศักด์ิ สุขุมาโล , พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, “การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสระบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,      
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔): ๑-๑๓.  
 
 ๘ พระมหาส าราญ านุตฺตโม (ประเสริฐซึ้ง), การจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๙ พระเอกลักษณ์ อชิโต ประเสริฐ ธิลาว พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม”, วารสาร มจร  สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม–มีนาคม ๒๕๖๓): ๑๒๑-๑๓๔. 



๒๓๔ 

 

และปรับปรุงเส้นทางเป็นหน่วยงานท่ีประสานด้านงบประมาณในการพัฒนาเส้นทางให้ มีความ
เหมาะสมสะดวกสามารถเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ด้านภัสสสัปปายะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบุคลากรเข้ามาประสานกับแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อช่วยดูแลและ
สนับสนุนต้อนรับนักท่องเท่ียวท้ังป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการสนับสนุน
บุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว ด้านปุคคลสัปปายะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับ
บุคลากรพัฒนาวัดให้เพียงพอต่อการต้อนรับนักท่องเท่ียว  การให้บริการร่วมถึงการสร้างการมี
ส่วนรวมของชุมชน  บางแห่งผู้น าบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีบทบาทเป็นแกนน าจัด
กิจกรรมร่วมกับวัด  ให้บริการนักท่องเท่ียว  ท ากิจกรรมร่วมกับนักท่องเท่ียว  น าปัญหาความต้องการ
ไปจัดท าแผนพัฒนา สร้างการมีส่วนรวมของชุมชน  ด้านโภชนสัปปายะ ชุมชนท่ีมีทรัพยากร
แหล่งก าเนิดอาหาร แปลงผัก สวนผลไม้ ในแนวทางเกษตรปลอดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนมากมีการจัดท าแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในรูปแบบลาน
วัฒนธรรมรื้อฟื้นประเพณีบุญท้องถิ่น  ด้านอุตุสัปปายะ ภายในวัดควรมีการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ 
เพราะต้นไม้เป็นส่ิงส าคัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติธรรม  ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ได้อากาศ
บริสุทธิ์ ด้านอิริยาปถสัปปายะ การพัฒนาวัดรองรับกิจกรรมต่างๆ ท้ังรูปแบบงานคณะสงฆ์ งาน
ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมต่างๆ ต้องเน้นความหลากหลาย กิจกรรมท่องเท่ียววัดอาศัยองค์กร
ปกครองท้องถิ่นเข้าสนับสนุน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้จุดแข็งของวัดปฏิบัติธรรมบรรจุใน
แผนงานโครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของวัดและสถานท่ีปฏิบัติธรรมเช่ือมโยงกับกิจกรรมของ
ชุมชน และแผนงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สอดคล้องกับ พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺ
โต) กล่าวว่า สัปปายะ หมายถึงสภาพเอื้อ สภาวะท่ีเอื้อเกื้อหนุน โดยเฉพาะท่ีช่วยเกื้ อหนุนการ 
บ าเพ็ญและประคับประคองเกื้อกูลกับท้ังร่างกายและจิตใจ ในความเส่ือม ความเจริญของ  บุคคล ถ้า
บุคคลอาศัยอยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ก็จะก่อให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ มาก ส่วนในทางการ
ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อ การประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม 
เรียกว่า สัปปายะ และส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการ ประพฤติปฏิบัติทางจิต เรียกว่า อสัปปายะ 
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถึง ส่ิงแวดล้อมท่ี เป็น สัปปายะ และ อสัปปายะ ส าหรับผู้ประพฤติวัตร
และปฏิบัติกรรมฐาน๑๐ และสอดคล้องกับ กฤษฎา พิณศรีและคณะ ได้วิจัยเรื่อง ศึกษาศักยภาพแหล่ง
โบราณสถานวัฒนธรรมล้านช้างในอีสานใต้เพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่า  ด้าน
ความส าคัญของโบราณสถาน มีรูปแบบทางศิลปะฝีมืองานช่างแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นแหล่งท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท่ีส าคัญในอดีตหรือมีความเกี่ยวข้องกับ
ประเพณีวัฒนธรรมหรือความส าคัญในท้องถิ่นส่วนข้อท่ีมีศักยภาพค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่เป็นด้านท่ี
เกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่าโดยสภาพและ
ความส าคัญของตัวโบราณสถานรวมท้ังประเพณีและวัฒนธรรมหรือวันส าคัญในท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
โบราณสถานนั้นสามารถท่ีจะน าไปเป็นจุดขายส าหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้หากแต่ต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงเพื่ อส่งเสริมให้ โบราณสถานมี ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เช่นการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียวและบูรณะให้
                                                 

๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 
๑๒. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๘๖. 



๒๓๕ 

 

อยู่ในสภาพดีการบูรณาการการท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้านรวมท้ังการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้เพื่อให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป๑๑  
และยังสอดคล้องกับ พระครูศรีกิตยาธร (นนทชัย เจริญยุทธ) และคณะ ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้
หลักสัปปายะ ๔ เพื่อเสริมสร้างการท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาของวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) 
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ ๔ เพื่อเสริมสร้างการท่องเท่ียวเชิง
พระพุทธศาสนาของวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการประยุกต์ใช้หลักสัป
ปายะ ๔ ได้แก่  การน าหลักอาวาสสัปปายะมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการท่องเท่ียวในส่วนของ
สถานท่ีน าหลักอาหารสัปปายะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านอาหารน าหลักบุคคลสัปปายะมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านบุคคลน าหลักธรรม สัปปายะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านปฏิบัติ
ธรรมซึ่งเมื่อน าหลักสัปปายะ ๔ มาประยุกต์ใช้ท าให้การท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาของวัดไชยธารา
ราม เป็นการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพท้ังในส่วนของวัดไชยธารารามและจิตใจแก่นักท่องเท่ียว๑๒ และยัง
สอดคล้องกับ พระทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท (เลาลี) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะเพื่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงพุทธของแหล่งท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในล้านนา 
พบว่า แนวทางพัฒนาจิตส านึกสาธารณะผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวทางพุทธศาสนาในล้านนาตาม
หลักสัปปายะ ๗ เป็นแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยหรือวัดให้เป็นสถานท่ีให้เป็นที่สบายและ
เหมาะสมเกื้อกูลกับบุคคลท่ีอยู่อาศัยและบุคคลท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์  ๗ ด้าน คือ ๑) อาวาสสัปปายะ 
(ท่ีอยู่อาศัยเป็นท่ีสบาย) ๒) โคจรสัปปายะ (แหล่งอาหารเป็นท่ีสบาย) ๓) ภัสสสัปปายะ (ถ้อยค าเป็นท่ี
สบาย) ๔) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลเป็นท่ี สบาย) ๕) โภชนสัปปายะ (อาหารเป็นท่ีสบาย) ๖) อุตุสัปปา
ยะ (อุณหภูมิเป็นทีส่บาย) และ ๗) อิริยาบถสัปปายะ (การเคล่ือนไหวเป็นท่ีสบาย)๑๓  
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    ๕.๓.๑.๑ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงรายควรส่งเสริมชักจูงให้
นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวใจแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้เพิ่มพูน
เศรษฐกิจส่วนรวม  
    ๕.๓.๑.๒ หน่วยงานภาครัฐขยายแหล่งท่องเท่ียวให้กระจายไปในท้องถิ่น        
เพื่อเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวให้ถึงประชาชนในชุมชน 

                                                 

 ๑๑กฤษฎา พิณศรีและคณะ, ศึกษาศักยภาพแหล่งโบราณสถานวัฒนธรรมล้านช้างในอีสานใต้เพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๐). 
 ๑๒ พระครูศรีกิตยาธร (นนทชัย เจริญยุทธ) และคณะ , “การประยุกต์ใช้หลักสัปปายะ ๔ เพ่ือ
เสริมสร้างการท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาของวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต”,  วารสาร 
มจร อุบลปริทรรศน์,  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔): ๕๑๗-๕๓๐. 
 ๑๓พระทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท (เลาลี), “รูปแบบและกระบวนการสร้างจิตส านึกสาธารณะเพ่ือการ
จัดการท่องเท่ียวเชิงพุทธของแหล่งท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนาในล้านนา”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๒๓๖ 

 

    ๕.๓.๑.๓ หน่วยงานภาครัฐควรจัดท าอนุรักษ์และฟื้นฟูสมบัติวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย  
   ๕.๓.๑.๔  หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายโดยร่วมกับชุมชน  
 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัติการ 
       ๕.๓.๒.๑ จากการศึกษาพบว่าควรพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม  
  ๕.๓.๒.๒ จากการศึกษาพบว่าแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายท่ีมีประวัติความ
เป็นมายาวนาน  มีจุดเด่นมากมาย ทางชุมชนควรจัดท าการประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
และ กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น  โดยประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ  เช่น ส่ือโทรทัศน์ส่ือส่ิงพิมพ์ส่ือ 
ออนไลน์เป็นต้น เพื่อช่วยให้นักท่องเท่ียวได้รู้จักแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น 
 ๕.๓.๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายต้องก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวในท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ๕.๓.๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายต้องก าหนดแนวทางการ
ให้บริการ การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๓.๒.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงรายควรจัดท าแผน
งบประมาณประจ าปีเพื่อน ามาจัดสรรงบประมาณพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชน  
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ๕.๓.๓.๑ ควรศึกษาเปรียบเทียบทุนทางสังคมท่ีมีบทบาทต่อการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในพื้นท่ีอื่นๆ เพื่อจะได้น าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
 ๕.๓.๓.๒ ควรศึกษาทุนทางสังคมท่ีเจาะลึกในแต่ละด้านของแหล่งท่องเท่ียวใน
จังหวัดเชียงรายเพื่อท่ีจะได้ทราบผลการศึกษาและน าไปพัฒนาให้เป็นแห่งท่องเท่ียวในชุมชนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

๕.๓.๓.๓ ควรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๕.๓.๓.๔ ควรมีการศึกษาแนวทางการให้บริการ การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

 



๒๓๗ 
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๒๓๘ 
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ธีระรัตน์ กิจจารักษ์. เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา. เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์สถาบัน
ราชภัฎ, ๒๕๔๒.  

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์..เอกสารคาสอนวิชาการบริหารการศึกษา..บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒. 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๔.  
นิคม จารุมณี. การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : โอเดียน  

สโตร, ๒๕๕๕.  
บุญทัน ดอกไธสง. การจัดองค์การ. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ,      

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.  
บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา.  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน.  กรุงเทพมหานคร : เพรส แอนด์ ดีไซน์,  

๒๕๔๘.   
ประเสริฐ วิทยารัฐ. บทบาทของภูมิศาสตร์กับการพัฒนาการท่องเที่ยว . กาญจนบุรี : สมาคม

ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยครูกาญจนบุรี, ๒๕๓๐. 
ปรีชา แดงโรจน์. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพมหานคร : ไฟว ์แอนด์ โฟร์

พริ้นต้ิง, ๒๕๔๔.   
พงษศักด์ิ ปญจพรผล. องค์การและ การจัดการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม , 

๒๕๔๒.  
พยอม ธรรมบุตร.เอกสารประกอบการเรียนการสอนการเก่ียวกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยว . 

กรุงเทพมหานคร : สถานบันพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, ๒๕๕๙.  

พยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒.  
พยอม วงษ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : สุภา, ๒๕๕๒. 
 พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมมฺจิตฺโต. พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  



๒๓๙ 

 

พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต. พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  

พระพรหมคุณาภรณ์. ป.อ. ปยุตฺโต. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

พระราชญาณวิสิฐ เสริมชัย ชยมงฺคโล. การบริหารวัด. พิมพ์ครั้งท่ี ๘. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 
๒๕๔๘.  

ยุทธ  กัยวรรณ์.  การบริหารการผลิต. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๗.  
ราณี  อิสิชัยกุล. “อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาหน่วยที่ ๑-๗ ความรู้

เ บื้ อ ง ต้ น  เ ก่ี ย ว กั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว .  น น ท บุ รี  : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔.  

ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ.  การท่องเที่ยวยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์  ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ.  
กรุงเทพมหานคร : กองอนุรักษ์  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๗.  

ลูเธอร์ กูลิค Luther Gulick อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 
๒๕๔๔. 

วรรณา วงษ์วานิช . ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว . กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ 
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒.   

วินิจ วีรยางกูร. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒.  

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๗.  กรุงเทพมหานคร : ทรัพย์เพิ่มการพิมพ์, 
๒๕๕๑.  

ศิริเพ็ญ ดาบเพชร. แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว. พิษณุโลก : บริษัทกู๊ดส์อินเตอร์ เทรด จ ากัด, 
๒๕๕๕.  

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ . องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์  Organization and 
Management. กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business World, ๒๕๔๕.  

ศุภลักษณ์ อัครางกูร.  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๗.  
สมคิด บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕.  
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไพบูลย์ ส าราญภูติ, ๒๕๔๔.     
สมยศ นาวีการ.  การบริหารกลยุทธ์.  พิมพ์ครั้งท่ี ๓.  กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๕๑.     
สมยศ นาวีการ.  การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข.  สังคมศาสตร์เบื้องต้น.  ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  ๒๕๔๘.   
สมาน รังสิโยกฤษฎ์. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗.  
สร้อยตระกูล อรรถมานะ . พฤติกรรมมนุษย์ และจริยธรรมทางธุรกิจ . กรุงเทพมหานคร  : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕.   
สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๒. 

สิรภพ เหล่าลาภะ. พุทธศาสตร์การเมือง. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕.  



๒๔๐ 

 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิโยกฤษฏ์. หลักการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
ก.พ., ๒๕๓๖.  

เสนาะ ติเยาว์.  หลักการบริหาร.  พิมพ์ครั้งท่ี ๔.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,  
๒๕๔๙.  

เสรี วังส์ไพจิตร.  จุดหักเหของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชนวนให้เกิดขบวนการนิเวศวิทยาทาง
การเมือง.  กรุงเทพมหานคร : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๔.  

เสรี วังส์ไพจิตร. ท่องเที่ยวไทยในทิศทางที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,  
๒๕๔๗.  

อุษาวดี  พลพิพัฒน์.  การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนใน
ประเทศไทย. จุลสารการท่องเท่ียว  ๒๑. ๔ ตุลาคม-ธันวาคม.  

เฮนรี่ ฟาโยล Henry Fayol อ้างใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ . องค์การและการจัดการ . 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๔๕.  

เฮอร์เบิรท เอ ไซม่อน Herbert A. Simon อ้างใน เติมศักด์ิ ทองอินทร์. ความรู้เบื้องต้นทางการ
บริหารรัฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  

 
(๒)  บทความ :  
 
กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ และศรันยา แสงล้ิมสุวรรณ. การท่องเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน. 

วารสารนักบริหาร.  ปีท่ี ๓๒  ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม-ธันวาคม. ๒๕๕๕ : ๑๓๙-๑๔๖. 
สุรศักด์ิ  ศิลาวรรณา . การท่องเท่ียวและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาบทบาทของวัดในเขต

กรุงเทพมหานครกรณีศึกษา วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม . 
วารสารนักบริหาร. ปีท่ี ๓๒  ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม-ธันวาคม. ๒๕๕๕ : ๑๔๖-๑๖๖. 

แสงเดือน รตินธร. ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวชาวจีนในการตัดสินใจเลือก
มาท่องเท่ียวในประเทศไทย. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย สสอท.. ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม. ๒๕๕๕ : ๘๔-๑๐๔. 

 
(๓)  วิทยานิพนธ์ :  
ชัชภูมิ สีชมพู. “รูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล” วิทยานิพนธ์

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๔๘.  

บรรจง  เจริญสุข. “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒.  

โชติ  บดีรัฐ. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนา”.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์, ๒๕๕๔.   



๒๔๑ 

 

พระครูภาวนาโสภิต บุญรัตน์ เมืองวงศ์. “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”. ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓.  

ปรีชา กันธิยะ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีพระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม”. 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต . สาขาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑.  

 
(๔)  รายงานการวิจัย :  
 
กมล รอดคล้าย. อ านาจ บัวศิริ. นางศรีนวล ลัภกิตโร. บุญเลิศ ค าดี. “การพัฒนารูปแบบการกระจาย

อ านาจงานด้านการศาสนาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. ๒๕๔๒”. 
รายงานการวิจัย. ๒๕๔๒. 

กฤษฎา พิณศรีและคณะ. ศึกษาศักยภาพแหล่งโบราณสถานวัฒนธรรมล้านช้างในอีสานใต้เพื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๐.  

บัญชา นาคทองและคณะ. โครงการศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้. รายงาน
วิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐.  

ปองพล ธวัลหทัยกุลและคณะ. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในกลุ่ม
จังหวัดอีสานใต้. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
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ภาคผนวก 
  



๒๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 



๒๔๕ 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 

๑. ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๒. รศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๓. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมำ หัวหน้ำภำควิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๔. ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครรำชสีมำ 
๕. นำยเสริฐ ไชยยำนันตำ ท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงรำย 
 

  



๒๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

  



๒๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ค่า  IOC 



๒๕๐ 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อของแบบสอบถาม 
(Index of Item – Objective Congruence: IOC) 

ดุษฎีนิพนธเ์ร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

ผู้วิจัย พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโ  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
******************** 

ตอนที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย    

ที่ กระบวนการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC ข้อเสนอแนะ 

ด้านการวางแผน         
๑. ต้ังองค์กรกลำงเพื่อบริหำรจัดกำรกำร

ท่องเท่ียวในภำพรวมของจังหวัดโดยทุก
ภำคส่วนร่วมวำงแผนและจัดกำรแบบ
บูรณำกำร  

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒. กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเท่ียว
แบบบูรณำกำรจังหวัดเชียงรำย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๓. เตรียมกำรอบรมบุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงรำย 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๔. กำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำร
นักท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๕. วำงแผนจัดกำรเตรียมควำมพร้อมและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๖. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนกำรจัดกำร
แหล่งท่องเท่ียวประจ ำปีร่วมกับคนใน
ชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๗. สร้ำงแบบประเมินผลกำรพัฒนำกำร
ท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงรำย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการปฏิบตัิตามแผน         
๑. ปฏิบัติแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเท่ียว

แบบบูรณำกำรจังหวัดเชียงรำย 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

 
 
 



๒๕๑ 

ที่ กระบวนการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC ข้อเสนอแนะ 

๒. ปฏิบัติแผนในด้ำนกำรบริกำรสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวเช่น กำร
บริกำรห้องน้ ำท่ีพักที่จอดรถ เป็นต้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๓. ปฏิบัติแผนในด้ำนกิจกรรมทำงกำร
ท่องเท่ียวภำยในแหล่งท่องเท่ียว    
เชิงวัฒนธรรม 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๔. ปฏิบัติตำมแผนในด้ำนกำรประสำนงำน
กับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ททท.ประจ ำ
จังหวัดเชียงรำย  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๕. ปฏิบัติตำมแผนในด้ำนกำรสนับสนุน 
งบประมำณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำร
จัดกำรแหล่งท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการตรวจสอบการปฏิบตัติามแผน         
๑. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแผน

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเท่ียวแบบบูรณำ
กำรจังหวัดเชียงรำย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๒. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนในด้ำน
กำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๓. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนในด้ำน
กิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียวภำยในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๔. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนในด้ำน
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น 
ททท.ประจ ำจังหวัดเชียงรำย เป็นต้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๕. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรกำรปฏิบัติตำม
แผนในด้ำนกำรสนับสนุน งบประมำณ
วัสดุหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรจัดกำร
แหล่งท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

ด้านการปรับปรุงแกไ้ข         
๑. มีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศำสตร์ด้ำน

กำรท่องเท่ียวแบบบูรณำกำรจังหวัด
เชียงรำย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๒. มีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนกำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน
แหล่งท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 



๒๕๒ 

ที่ กระบวนการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC ข้อเสนอแนะ 

๓. มีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนกิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียวภำยใน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๔. มีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
เช่น ททท.ประจ ำจังหวัดเชียงรำย  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๕. มีกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติตำมแผนใน
ด้ำนกำรสนับสนุน งบประมำณวัสดุหรือ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรจัดกำรแหล่ง
ท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๓ 

ตอนที่ ๓ เป็นขอ้ค าถามเกี่ยวกับกระบวนการจดัการแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามหลกัสัปปายะ  ๗ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

ที่ กระบวนการจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามหลักสปัปายะ  ๗ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC ข้อเสนอแนะ 

ด้านอาวาสสัปปายะ         
๑. กำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวเหมำะสมกับ

บริบทเชิงพื้นท่ี 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๒. น ำลักษณะเด่นของพื้นท่ีจัดเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๓. จัดสรรงบประมำณพัฒนำพื้นท่ีส่งเสริม
กำรท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๔. จัดท ำแผนงำนทุกระยะพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๕. จัดกิจกรรมสร้ำงกำรมสี่วนร่วมพัฒนำ
พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ด้านโคจรสปัปายะ         
๑. พัฒนำเส้นทำงส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๒. ส่งเสริมผู้ประกอบกำรตำมเส้นทำงกำร
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๓. ประชำสัมพันธ์เส้นทำงท่องเท่ียวในสื่อ
ออนไลน์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๔. จัดท ำป้ำยประกอบเส้นทำงท่องเท่ียว +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๕. จัดกิจกรรมรองรับตลอดเส้นทำงกำร

ท่องเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ด้านภัสสสปัปายะ         
๑. พัฒนำมักคุเทศท้องถ่ิน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒. พัฒนำทักษะทำงภำษำแก่มักคุเทศท้องถ่ิน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓. สร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิง

พื้นท่ี 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ด้านปุคคลสปัปายะ         
๑. พัฒนำบุคลำกรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒. บุคลำกรมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนรองรับ

กำรท่องเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๓. มีเครือข่ำยส่งเสริมหน่วยงำนกำร
ท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ ๔ 

๔. บุคลำกรมีทักษะในกำรจัดท ำแผน
กิจกรรมกำรท่องเท่ียวตลอดปี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 



๒๕๔ 

ที่ กระบวนการจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามหลักสปัปายะ  ๗ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC ข้อเสนอแนะ 

ด้านโภชนสัปปายะ         
๑. กำรจัดกำรทรัพยำกรท้องถ่ินรองรับ

กิจกรรมกำรท่องเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ ๔ 

๒. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์อำหำร
ท้องถ่ินเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวร่วมกับ
ชุมชนในพื้นท่ี  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๓. ส่งเสริมกำรผลิตภณัฑ์เมนูอำหำรท้องถ่ิน
เช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวร่วมกับชุมชนใน
พื้นท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ ๔ 

ด้านอตุุสปัปายะ         
๑. มีสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรส่งเสริมกำร

ท่องเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒. กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวสู่ควำมยั่งยืน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓. กำรสร้ำงควำมตระหนักกำรจัดกำร

ท่องเท่ียวของชุมชน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ด้านอริิยาบถสปัปายะ         
๑. มีแผนกำรจัดกิจกรรมสนองตอบให้กับ

นักท่องเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๒. มีกิจกรรมเด่นท่ีแตกต่ำงดึงดูด
นักท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๓. มีกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวท่ีมีควำม
แตกต่ำงตลอดปี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๔. สมำชิกในชุมชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๕. จัดสรรงบประมำณพัฒนำกจิกรรมกำร
ท่องเท่ียวในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 

ตอนที่  ๔  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย   
 

ที่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC ข้อเสนอแนะ 

ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

        

๑ มีกำรดูแลเอำใจใส่ในกำรอนุรักษ์
โบรำณสถำนภำยในวัดให้คงควำม
สวยงำมอยู่ในสภำพดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๒ ให้ควำมส ำคัญกับทรัพยำกร กำร
ท่องเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม
ภำยในวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๓ ให้ควำมส ำคัญกับกับกำรอนุรักษ์
ประเพณีของไทย อำทิ ประเพณีสรงน้ ำ
พระ ประเพณีแห่เทียนพรรษำ เป็นต้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

        

๔ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว ท ำให้เกิดกำร
สร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้แก่ท้องถิ่น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๕ มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยไม่สร้ำง
ผลกระทบต่อสังคม อำทิ ปัญหำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคน
ในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๖ มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยไม่ท ำให้
เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม เช่น 
ปัญหำขยะ ปัญหำจรำจร เป็นต้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการคงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของท้องถ่ินในแง่
ของสังคมและวัฒนธรรม 

        

๗ มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่ง
วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น อำทิ วิถีชีวิต
ด้ังเดิมของชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๘ มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมท่ีดีงำมของชำวพุทธ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๙ มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่ง
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 



๒๕๖ 

ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย         
๑๐ มีกำรให้ข้อมูลส ำคัญทำงประวัติศำสตร์

และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวและ
ทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวภำยในวัดแก่
นักท่องเท่ียวอย่ำงเหมำะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ที่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC ข้อเสนอแนะ 

๑๑ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและ
ประชำชนในท้องถิ่นมีโอกำสได้รับ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำร
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจำกวัด 
เช่นเดียวกับนักท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๒ แหล่งท่องเท่ียวมีกำรสอดแทรก
จิตส ำนึกใน กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรกำร
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
เข้ำไว้ในกำรท่องเท่ียวด้ำนกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม มีกำร
ปลูกฝังให้ประชำชนในท้องถิ่นและ
นักท่องเท่ียวได้เห็นคุณค่ำและเกิด
ควำมหวงแหนในทรัพยำกรกำร
ท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม                 
๑๓ มีกำรจัดงำนเทศกำลงำนประจ ำปี 

ในช่วงเวลำท่ีเหมำะสม เพื่อส่งเสริม 
กำรท่องเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีให้คนต่ำงถิ่นได้รู้จัก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๔ มีกำรส่งเสริมสินค้ำหัตถกรรมพื้นเมือง
ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๕ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพืน้ท่ี 
ประชำชนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว
ได้ร่วมมือกันในกำรดูแลรักษำควำม
สะอำดบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเป็นเป็น
อย่ำงดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

 
 
 



๒๕๗ 

ที่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC ข้อเสนอแนะ 

ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว           
๑๖ กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวและ

ประเพณีท ำให้ท่ำนรู้สึกถึงควำม
สวยงำมและทรงคุณค่ำ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๗ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวท ำให้ท่ำนรู้สึก
เกิดควำมศรัทธำ และน่ำเล่ือมใส 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับ
ของพื้นที่และความสะอาดของพื้นที ่

        

๑๙ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวได้ค ำนึงถึง
ควำมเหมำะสมระหว่ำงจ ำนวน

นักท่องเท่ียวกับควำมสำมำรถในกำร
รองรับของพืน้ท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๘ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวท ำให้ท่ำนรู้สึก
คุ้มค่ำกับค่ำใช้จ่ำยและเวลำท่ีเสียไปใน

กำรเดินทำงมำท่องเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๒๐ มีกำรจัดกำรบริเวณแหล่งท่องเท่ียวให้มี
ควำมสะอำดอยู่ตลอดเวลำ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๒๑ แหล่งท่องเท่ียวมีมำตรกำรในกำรดูแล
รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวเป็นอย่ำงดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

 
 
  



๒๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การหาค่าความเช่ือมั่น 

  



๒๕๙ 

ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.880 71 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 324.10 377.886 .425 .887 

a2 325.50 387.017 .509 .894 

a3 324.50 375.638 .688 .888 

a4 324.33 376.989 .565 .888 

a5 325.13 384.051 .687 .892 

a6 324.10 376.024 .461 .887 

a7 324.53 374.326 .439 .887 

a8 324.27 378.685 .519 .888 

a9 324.40 375.214 .694 .887 

a10 324.57 381.289 .548 .889 

a11 324.10 377.679 .401 .888 

a12 324.17 372.351 .533 .886 

a13 324.10 376.921 .463 .887 

a14 324.20 376.786 .792 .888 

a15 324.27 366.202 .724 .884 

a16 324.47 384.947 .623 .890 

a17 324.53 376.533 .622 .888 

a18 324.37 383.826 .524 .891 

a19 324.63 377.964 .649 .889 

a20 324.57 399.564 .466 .896 

a21 324.27 386.064 .686 .891 

a22 324.17 375.799 .597 .887 

a23 324.40 378.041 .596 .889 

a24 324.20 373.959 .436 .887 

a25 324.03 372.309 .554 .886 

a26 324.03 371.895 .568 .886 

a27 324.03 366.447 .646 .885 



๒๖๐ 

a28 323.93 372.202 .597 .886 

a29 324.07 381.375 .451 .888 

a30 324.20 378.510 .417 .888 

a31 324.10 372.576 .518 .886 

a32 324.00 374.345 .606 .886 

a33 324.33 383.678 .680 .890 

a34 324.13 376.878 .469 .887 

a35 324.47 382.947 .687 .889 

a36 324.47 380.671 .797 .889 

a37 324.30 386.079 .527 .890 

a38 324.47 381.706 .544 .888 

a39 324.43 381.978 .456 .888 

a40 324.53 374.257 .530 .886 

a41 324.43 381.082 .521 .888 

a42 324.33 385.885 .460 .890 

a43 324.50 383.500 .778 .889 

a44 324.13 379.913 .602 .888 

a45 324.07 380.616 .674 .889 

a46 324.30 377.183 .625 .887 

a47 324.47 379.706 .593 .888 

a48 324.37 381.137 .725 .888 

a49 324.60 389.834 .629 .891 

a50 324.53 383.844 .739 .890 

a51 324.33 384.713 .644 .890 

a52 324.47 374.395 .491 .887 

a53 324.73 379.720 .526 .888 

a54 324.73 383.444 .480 .890 

a55 324.87 381.016 .584 .889 

a56 324.77 388.047 .441 .891 

a57 324.63 386.378 .670 .891 

a58 324.80 382.579 .617 .889 

a59 324.50 380.121 .530 .889 

a60 324.83 380.075 .549 .888 

a61 324.60 380.317 .439 .888 

a62 324.53 379.568 .699 .888 

a63 324.53 383.223 .545 .889 

a64 324.37 384.723 .627 .889 

a65 324.30 379.528 .404 .888 

a66 324.57 382.737 .581 .889 

a67 324.63 384.999 .438 .890 

a68 324.70 384.907 .534 .890 



๒๖๑ 

a69 324.73 389.375 .511 .891 

a70 324.77 383.013 .643 .889 

a71 324.63 380.378 .750 .889 

 

  



๒๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 

 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เรื่อง  รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 

 
 

ค าช้ีแจง 
๑. แบบสอบถำมชุดนี้จัดท ำขึ้นเพื่อศึกษำวิจัย  เรื่อง  รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อ
ศึกษำบริบทแหล่งท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย  ๒) เพื่อ
ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงรำย  ๓) เพื่อวิน ำเสนอรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย  โปรดตอบแบบสอบถำมตำมควำมเห็นอย่ำงแท้จริงให้
ครบถ้วนทุกข้อค ำถำม ค ำตอบของท่ำน ผู้วิจัยจะรักษำไว้เป็นควำมลับ และจะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ท้ังส้ิน  
 ๒.   แบบสอบถำมชุดนี้ประกอบด้วย ๕ ตอนดังต่อไปนี ้
  ตอนที่  ๑  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม   
       ตอนท่ี  ๒  เป็นข้อค ำถำมเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย 
 ตอนท่ี  ๓  เป็นข้อค ำถำมเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

         ตำมหลักสัปปำยะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย 
ตอนท่ี  ๔  เป็นข้อค ำถำมเกี่ยวกับกำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กร

ปกครอง 
             ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย    

 ตอนที่  ๕  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้วิจัยหวังว่ำจะได้รับควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้  และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

พระมหำธีรวฒัน์ เสสปุญฺโ  
นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   
บัณฑิตวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 



๒๖๔ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------------------------- 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  หน้ำข้อควำมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ตำมควำมเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ๑.  เพศ 
    ชำย        หญิง  
 

๒. อายุ 
    ๒๐ – ๔๐ ปี       ๔๑ – ๖๐ ปี   

  ๖๐ ปีข้ึนไป   
  

๓. ระดับการศึกษา                         
    ประถมศึกษำ     มัธยมศึกษำ  

  อำชีวศึกษำ (ปวช./ปวส./ปวท.)   ปริญญำตรี   
  สูงกว่ำปริญญำตรี 

 
๔. รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ 

  น้อยกว่ำ  ๑๐,๐๐๐ บำท   ๑๐,๐๐๑ -๒๐,๐๐๐ บำท 
  ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บำท   ๓๐,๐๐๑ บำทขึ้นไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๕ 

ตอนท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย    
 

ค าช้ีแจง ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับกำรบริหำรจัดกำร 

 
 
 

กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับการบริหารจัดการ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านการวางแผน      
๑. ต้ังองค์กรกลำงเพื่อบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวในภำพรวมของ    

จังหวัดโดยทุก ภำคส่วนร่วมวำงแผนและจัดกำรแบบบูรณำกำร  
     

๒. กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเท่ียวแบบบูรณำกำรจังหวัด
เชียงรำย 

     

๓. เตรียมกำรอบรมบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย 

     

๔. กำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรนักท่องเท่ียว      
๕. วำงแผนจัดกำรเตรียมควำมพร้อมและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในแหล่ง

ท่องเท่ียว 
     

๖. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนกำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวประจ ำปี
ร่วมกับคนในชุมชน 

     

๗. สร้ำงแบบประเมินผลกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย 

     

๒. ด้านการปฏิบัติตามแผน      
๖. ปฏิบัติแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเท่ียวแบบบูรณำกำรจังหวัดเชียงรำย      
๗. ปฏิบัติแผนในด้ำนกำรบริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว

เช่น กำรบริกำรห้องน้ ำท่ีพักท่ีจอดรถ เป็นต้น 
     

๘. ปฏิบัติแผนในด้ำนกิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียวภำยในแหล่งท่องเท่ียว   
เชิงวัฒนธรรม 

     

๙. ปฏิบัติตำมแผนในด้ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ททท.
ประจ ำจังหวัดเชียงรำย เป็นต้น 

     

๑๐. ปฏิบัติตำมแผนในด้ำนกำรสนับสนุน งบประมำณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ 
ในกำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียว 

     



๒๖๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับการบริหารจัดการ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน      
๑๑. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเท่ียวแบบ

บูรณำกำรจังหวัดเชียงรำย 
     

๑๒. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนในด้ำนกำรบริกำรส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 

     

๑๓. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนในด้ำนกิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียว
ภำยในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

     

๑๔. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนในด้ำนกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ททท.ประจ ำจังหวัดเชียงรำย  

     

๑๕. ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรกำรปฏิบัติตำมแผนในด้ำนกำรสนับสนุน 
งบประมำณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียว 

     

๔. ด้านการปรับปรุงแก้ไข      
๑๖. มีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเท่ียวแบบบูรณำกำร

จังหวัดเชียงรำย 
     

๑๗. มีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรบริกำรส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 

     

๑๘. มีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนในด้ำนกิจกรรมทำงกำร
ท่องเท่ียวภำยในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

     

๑๙. มีกำรปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ททท.ประจ ำจังหวัดเชียงรำย  

     

๒๐. มีกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติตำมแผนในด้ำนกำรสนับสนุน 
งบประมำณวัสดุหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียว 

     



๒๖๗ 

ตอนที่  ๓  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับกระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามหลัก     
สัปปายะ  ๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 

 

ค าช้ีแจง ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับกำรบริหำรจัดกำร 

 

กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ระดับการจัดการ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านอาวาสสัปปายะ      
๑. กำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวเหมำะสมกับบริบทเชิงพื้นท่ี      
๒. น ำลักษณะเด่นของพื้นท่ีจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว      
๓. จัดสรรงบประมำณพัฒนำพื้นท่ีส่งเสริมกำรท่องเท่ียว      
๔. จัดท ำแผนงำนทุกระยะพฒันำแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยนื      
๕. จัดกิจกรรมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมพัฒนำพืน้ท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 
     

๒. ด้านโคจรสัปปายะ      
๖. พัฒนำเส้นทำงส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม      
๗. ส่งเสริมผู้ประกอบกำรตำมเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม      
๘. ประชำสัมพันธ์เส้นทำงท่องเท่ียวในส่ือออนไลน์      
๙. จัดท ำป้ำยประกอบเส้นทำงท่องเท่ียว      

๑๐. จัดกิจกรรมรองรับตลอดเส้นทำงกำรท่องเท่ียว      
๓. ด้านภัสสสัปปายะ      
๑๑. พัฒนำมักคุเทศท้องถิ่น      
๑๒. พัฒนำทักษะทำงภำษำแก่มักคุเทศท้องถิ่น      
๑๓. สร้ำงเครือข่ำยส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ี      
๔. ด้านปุคคลสัปปายะ      
๑๔. พัฒนำบุคลำกรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว      
๑๕. บุคลำกรมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนรองรับกำรท่องเท่ียว      
๑๖. มีเครือข่ำยหน่วยงำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว      
๑. บุคลำกรมีทักษะในกำรจัดท ำแผนกิจกรรมกำรท่องเท่ียวตลอดปี      

๕. ด้านโภชนสัปปายะ      
 มีศูนย์อำหำรบริกำรนักท่องเท่ียว      
 มีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในบริเวณบริกำรอำหำร      

๑๘. กำรจัดกำรทรัพยำกรท้องถิ่นรองรับกิจกรรมกำรท่องเท่ียว      



๒๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามหลักสัปปายะ  ๗ ระดับการจัดการ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๖. ด้านอุตุสัปปายะ      
๑๙. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์อำหำรท้องถิ่นเช่ือมโยงกำร

ท่องเท่ียวร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี  
     

๒๐. ส่งเสริมกำรผลิตภัณฑ์เมนูอำหำรเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวร่วมกับชุมชน   
ในพื้นท่ี 

     

๒๑. มีส่ิงแวดล้อมทรัพยำกรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว      
๒๒. กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวสู่ควำมยั่งยืน      
๒๓. กำรสร้ำงควำมตระหนักกำรจัดกำรท่องเท่ียวของชุมชน      
๗. ด้านอิริยาบถสัปปายะ 
๒๔. มีแผนกำรจัดกิจกรรมสนองตอบให้กับนักท่องเท่ียว      
๒๕. มีกิจกรรมเด่นท่ีแตกต่ำงดึงดูดนักท่องเท่ียว      
๒๖. มีกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวที่มีควำมแตกต่ำงตลอดปี      
๒๗. สมำชิกในชุมชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว      
๒๘. จัดสรรงบประมำณพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเท่ียวในชุมชน      



๒๖๙ 

ตอนที่  ๔  เป็นข้อค าถามเก่ียวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย   
 
ค าช้ีแจง ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมคิดเห็น 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

     

๑ มีกำรดูแลเอำใจใส่ในกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนภำยในวัดให้คงควำม
สวยงำมอยู่ในสภำพดี 

     

๒ ให้ควำมส ำคัญกับทรัพยำกร กำรท่องเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม
ภำยในวัด 

     

๓ ให้ควำมส ำคัญกับกับกำรอนุรักษ์ประเพณีของไทย อำทิ ประเพณีสรง
น้ ำพระ ประเพณีแห่เทียนพรรษำ เป็นต้น 

     

ด้านการจัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน      
๔ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว ท ำให้เกิดกำรสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้แก่

ท้องถิ่น 
     

๕ มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยไม่สร้ำงผลกระทบต่อสังคม อำทิ ปัญหำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน 

     

๖ มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยไม่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
สภำพแวดล้อม เช่น ปัญหำขยะ ปัญหำจรำจร เป็นต้น 

     

ด้านการคงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตของท้องถ่ินในแง่ของสังคมและวัฒนธรรม      
๗ มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น อำทิ 

วิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน 
     

๘ มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดีงำมของชำวพุทธ      
๙ มีกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญำท้องถิ่น      

ด้านการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย       
๑๐ มีกำรให้ข้อมูลส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมของแหล่ง

ท่องเท่ียวและทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวภำยในวัดแก่นักท่องเท่ียวอย่ำง
เหมำะสม 

     

๑๑ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวและประชำชนในท้องถิ่นมีโอกำสได้รับ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจำกวัด 
เช่นเดียวกับนักท่องเท่ียว 

     



๒๗๐ 

 
 
 
 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๒ แหล่งท่องเท่ียวมีกำรสอดแทรกจิตส ำนึกใน กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรกำร

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมเข้ำไว้ในกำรท่องเท่ียวด้ำนกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม          
มีกำรปลูกฝังให้ประชำชนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวได้เห็นคุณค่ำและ
เกิดควำมหวงแหนในทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว 

     

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม              
๑๓ มีกำรจัดงำนเทศกำลงำนประจ ำปี ในช่วงเวลำท่ีเหมำะสม เพื่อส่งเสริม 

กำรท่องเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้คนต่ำงถิ่นได้รู้จัก 
     

๑๔ มีกำรส่งเสริมสินค้ำหัตถกรรมพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียว      
๑๕ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพืน้ท่ี ประชำชนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียว

ได้ร่วมมือกันในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเป็น
เป็นอย่ำงดี 

     

ด้านการสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว        
๑๖ กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวประเภทโบรำณสถำน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท ำให้ท่ำนรู้สึกถึงควำมสวยงำมและ 
ทรงคุณค่ำ 

     

๑๗ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวท ำให้ท่ำนรู้สึกเกิดควำมศรัทธำ และน่ำ
เล่ือมใส 

     

๑๘ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวท ำให้ท่ำนรู้สึกคุ้มค่ำกับค่ำใช้จ่ำยและเวลำท่ี
เสียไปในกำรเดินทำงมำท่องเท่ียว 

     

ด้านการค านึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และความสะอาดของ
พื้นที ่

     

๑๙ กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวได้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมระหว่ำงจ ำนวน
นักท่องเท่ียวกับควำมสำมำรถในกำรรองรับของพืน้ท่ี 

     

๒๐ มีกำรจัดกำรบริเวณแหล่งท่องเท่ียวให้มีควำมสะอำดอยู่ตลอดเวลำ      
๒๑ แหล่งท่องเท่ียวมีมำตรกำรในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวเป็นอย่ำงดี 
     



๒๗๑ 

ตอนท่ี ๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
๑. ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย  ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
๒. ปัญหาด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชียงราย……..………………………………………. 

………………………………………………………………………..………………………………….………………………………… 
๓. ปัญหาด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยว……..……………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
๔. ข้อเสนอแนะ…………………………………………………..………………..…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 

  



๒๗๓ 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 
เรื่อง  รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
------------------------------------------------------------ 

 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภำษณ์ชุดนี้จัดท ำขึ้นเพื่อศึกษำ  เรื่อง  รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อศึกษำ
บริบทแหล่งท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย  ๒) เพื่อศึกษำ
กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย  
๓) เพื่อน ำเสนอรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรำย  ซึ่งท่ำนเป็นบุคคลหนึ่งท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ถูกสัมภำษณ์ โปรดตอบ
แบบสัมภำษณ์ของท่ำนอย่ำงแท้จริงได้ครบถ้วนทุกข้อค ำถำม  ผู้วิจัยหวังว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์
จำกท่ำนในกำรให้สัมภำษณ์ในครั้งนี้เป็นอย่ำงดี และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

พระมหำธีรวฒัน์ สันยศติทัศน์ 
นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   
บัณฑิตวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



๒๗๔ 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 
เรื่อง  รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 

************ 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ (In-depth Interview) 
ช่ือผู้ให้สัมภำษณ์................................................................... นำมสกุล................................................... 
สถำนท่ีสัมภำษณ์.................................................................................................................................... 
วัน เดือน ปี............................................................................................................................................. 
 

ตอนที่ ๒ ประเด็นการสัมภาษณ์เก่ียววัฒนธรรมชุมชน : รูปแบบและการจัดการเพื่อส่งเสริม 
  การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย มีดังนี้      
  

๑. สภำพแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของท่ำนเป็นอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๒. ท่ำนมีส่วนในกำรกำรสืบสำนวัฒนธรรมชุมชนของท่ำนอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓. วัฒนธรรมมีควำมเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๔. ชุมชนของท่ำนน ำวัฒนธรรมมำส่งเสริมกำรท่องเท่ียวอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 



๒๗๕ 

๕. หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องมำร่วมสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๖. รูปแบบวัฒนธรรมเพื่อกำรท่องเท่ียวเชียงรำยควรเป็นแบบใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๗. ท่ำนคิดว่ำกำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมส ำคัญ
อย่ำงไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๘. ปัญหำ  อุปสรรค ในกำรจัดกำรวัฒนธรรมและกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวมีอะไรบ้ำง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในการตอบแบบสมัภาษณ์ 
 
  



๒๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย  (สัมภาษณ์) 



๒๗๗ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย  (สัมภาษณ์) 
รำยช่ือผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) จ ำนวน  ๑๙  รูปหรือคน 

ล ำดับ ช่ือฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันท่ีสัมภำษณ์ 
๑ พระพุทธิญำรณมุนี     เจ้ำอำวำสวัดพระธำตุผำเงำ 

จังหวัดเชียงรำย 
๒  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๒ พระรัตนมนุี, ผศ.ดร. รักษำกำรเจ้ำอำวำส 
วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรำย 

๑๗  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๓ พระครูวิจิตรศิลปำจำรย์    เจ้ำอำวำสวัดร่องขุ่น จังหวัด
เชียงรำย 

๑  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๔ พระไพศำลประชำทร วิ   เจ้ำอำวำสวัดห้วยปลำกั้ง 
จังหวัดเชียงรำย 

๓  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๕ พระครูพิพฒัน์เจติยำภิบำล เจ้ำอำวำสวัดพระธำตุ 
จอมแจ้ง จังหวัดเชียงรำย 

๑๘  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๖ พระอธิกำร กตสำโร   เจ้ำอำวำสวัดร่องเสือเต้น 
จังหวัดเชียงรำย 

๑๗  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๗ นำยเทิดเกียรติ สุกใส  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย 

๔  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๘ นำยวันชัย  จงสุทธำนำมณี นำยกเทศมนตรีนครเชียงรำย ๔  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๙ นำยอำคม จันต๊ะมำ  นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่
สรวย จังหวัดเชียงรำย 

๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔. 

๑๐ นำยสุรพล  วงศ์วัฒนะ  นำยกเทศมนตรีต ำบลป่ำอ้อ
ดอนชัย จังหวัดเชียงรำย 

๑  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๑๑ นำยศรีเมือง ท ำมำ     ผู้น ำชุมชนวัดห้วยปลำกั้ง 
จังหวัดเชียงรำย 

๗  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๑๒ นำยอำนนท์ สมพันธ์  ผู้ใหญ่บ้ำนสบค ำ จังหวัด
เชียงรำย 

๒  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๑๓ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมำ    

 

หัวหน้ำภำควิชำรัฐศำสตร์ 
คณะสังคมศำสตร์และ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
รัฐประศำสนศำสตร์
มหำบัณฑิต 

๙  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔. 

 

 
 
 



๒๗๘ 

 
ล ำดับ ช่ือฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันท่ีสัมภำษณ์ 
๑๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  

  
อำจำรย์ป ระจ ำห ลัก สูตร     
รั ฐ ป ร ะ ศ ำ ส น ศ ำ ส ต ร์
มหำบัณฑิต  

๙  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔. 

 

๑๕ นำงเกลียวพรรณ์  ข ำโณนงิ้ว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำ 
จังหวัดเชียงรำย   

๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔. 

 
๑๖ นำยพิสันต์ จันทร์ศิลป์  หัวหน้ำส ำนักงำนวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงรำย 
๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔. 

๑๗ ดร.อนุรัตน์ อินทร  ประธำนหอกำรค้ำจังหวัด
เชียงรำย   

๘  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๑๘ นำยฉัตรชัย พัฒนำนุภำพ  ประธำนสภำอุตสำหกรรม
จังหวัดเชียงรำย    

๔  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

๑๙ คุณศิริพันธ์ ปำนชำตรี  
  

ผู้จัดกำรโรงแรม The 
Riverie by Katathani 

๔  มีนำคม  ๒๕๖๔. 

 
  



๒๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย  (สัมภาษณ์) 

  



๒๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
รายนามผู้ใหข้้อมูลเพื่อการวิจัย  (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 



๒๘๕ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพือ่การวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

จ านวน ๑# รูปหรือคน 
 

ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 
๑ พระครูวิมลศิลปกิจ   รองเจ้ำคณะอ ำเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงรำย 
๒ พระครูสุจิณเจติยำนุกำร ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดพระธำตุผำเงำ  จังหวัดเชียงรำย 
๓ พระกฤษณล เขมธมฺโม เลขำนุกำรเจ้ำอำวำสวัดร่องเสือเต้น  จังหวัดเชียงรำย 
๔ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

๕ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ 
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

๖ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

๗ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

๘ ดร.อภิญญำ ฉัตรช่อฟ้ำ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

๙ ดร.บวร ขมชุณศรี อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

๑๐ ผศ.ดร. ประเสริฐ ธิลำว อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

๑๑ อ.สุมำลี บุญเรือง อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์  
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย 

๑๒ นำยอภิรักษ์  อินต๊ะวัง   นำยกเทศบำลต ำบลแม่ยำว เทศบำลต ำบลแม่ยำว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 

 



๒๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตัวอย่างภาพการสัมภาษณ์ 

  



๒๘๗ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์พระรัตนมุนี, ผศ.ดร. 
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย 

วันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์พระอธิการ กตสาโร 
เจ้าอาวาสวัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย 

วันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔ 



๒๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์พระครูวิจิตรศิลปาจารย์   
เจ้าอาวาสวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย 

วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์พระไพศาลประชาทร วิ 
เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย 

วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
 



๒๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์พระพุทธิญารณมุนี   
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย 

วันที่ ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูพิพัฒน์เจติยาภิบาล 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้ง จังหวัดเชียงราย 

วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
 



๒๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์นายอานนท์ สมพันธ ์
ผู้ใหญ่บ้านสบค า จังหวัดเชียงราย 

วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์นายพิสันต์ จันทร์ศิลป ์
หัวหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
 



๒๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์นายเทิดเกียรติ สุกใส 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์นายสุรพล  วงศ์วัฒนะ 
นายกเทศมนตรีต าบลป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย 

วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๔. 
 
 



๒๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ  
ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๔ 

 

 
 

ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
ด้วยระบบ ZOOM 

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  
 
 
 



๒๙๕ 
 

 
ประวัติผู้วิจัย 

  
ชื่อ-นามสกุล  :    พระมหาธีรวัฒน์  เสสปุญฺโญ  (สันยศติทัศน์) 
วัน/เดือน/ปีเกิด  :    วันท่ี ๑๐ ธันวาคม  ๒๕๑๒ 
ภูมิล าเนา  :    เลขท่ี ๑๙/๑  ถนนไตรรัตน์  ต าบลเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  
                 จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๘-๗๑๙๒-๒๗๓๗  
การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๔                 :   เปรียญธรรม ๓ ประโยค ส านักเรียนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. ๒๕๔๔  :    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พธ.บ.พระพุทธศาสนา) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  :    รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)  

     มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย 
 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ -ปัจจุบัน :   อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
                                   โทร. ๐๕๒-๐๒๐๔๒๐ ,โทรสาร ๐๕๒-๐๒๐๔๒๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๗     :   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ   
พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๒     :   ประธานหลักสูตรสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน    :   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้วพระอารามหลวง  
พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘ :  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงราย   
 
ผลงานทางวิชาการ     
                               : พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโญ “.การพัฒนากลยุทธ์และเกณฑ์ช้ีวัดของวัด

พัฒนาตัวอย่างในจังหวัดเชียงราย” วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.   
ปีท่ี ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๑) ๔๗๘-๔๙๕. 

: พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺ โญ. พื้นท่ีการท่องเท่ียวในวัดพุทธศาสนา :        
วัดร่องขุ่นและวัดห้วยปลากั้ง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๓ 
INC2019 : MCU Nan นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่ 
มรดกโลก เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒. 

: พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโญ.”อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ การพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี ๕ 
ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ 
คอนเวนช่ัน เซนเตอร์ ขอนแก่น 



๒๙๖ 
 

 

: พระมหาธีรวัฒน์  เสสปุญฺโญ “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง:ลายเวียงกาหลงสู่
เป้าหมายอาชีพท่ียั่งยืนของชุมชน” วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  E-ISS (2697-4096) (online)ISSN2697 – 3782 (print) ปี ท่ี  ๑ 
ฉบับท่ี ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒. 

: พระมหาธีรวัฒน์  เสสปุญฺโญ.”นโยบายการบริหารองค์กรแนวใหม่กับ
กระบวนการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ New Organization 
Management With Collaboration Process Efficiently” 
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๓  
กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๒. 

:  พระมหาธีรวัฒน์  เสสปุญฺโญ. “รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย” . 
วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ . ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑. (มกราคม-
เมษายน ๒๕๖๕).  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา :   ปีการศึกษา ๒๕๖๔    
ที่อยู่ปัจจุบัน               :   เลขท่ี ๑๙/๑ วัดพระแก้วพระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์ ต าบลเวียง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๘-
๗๑๙๒-๒๗๓๗  
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