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การวิจัยเร่ือง แนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน ตําบลบ่อสวก 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบ
ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา (Content Analysis) บรรยายรายละเอียดของภาพรวม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว และเสนอ
แนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จําเป็นต้องมีการ
อนุรักษ์มรดกทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนากลุ่มอาชีพตาม
กลุ่มภูมิปัญญา การประชาสัมพันธ์และการตลาด การพัฒนาอาหารท้องถิ่นและที่พัก นอกจากน้ีจาก
การศึกษายังพบปัจจัยที่มีความสําคัญผลต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวหลายองค์ประกอบ 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การสร้างผู้นํา การสร้างภาคีเครือข่าย การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งผู้วิจัยขอนําเสนอแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง 3 
ด้าน 14 ปัจจัย ดังต่อไปน้ี  

แนวทางในการพัฒนาเชิงรุก ด้านบุคคลากร ประกอบด้วยปัจจัย ดังน้ี การส่งเสริมให้เกิด
ความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผู้นําที่ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง สร้างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ยกระดับ
แผนส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนในท้องถิ่นเห็นความสําคัญในการจัดการท่องเที่ยว ด้านระบบ
และการดําเนินงาน ประกอบด้วยปัจจัย ดังน้ี พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ ยกระดับการพัฒนา
แผนการประชาสัมพันธ์และการตลาด บรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาในสถาบันการศึกษา ด้านสิ่งอํานวย



(4) 

ความสะดวก ประกอบด้วยปัจจัยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถึง  

แนวทางในการพัฒนาเชิงสนับสนุน ด้านบุคคลากร ประกอบด้วยปัจจัย ดังน้ี ยกระดับการ
สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน ยกระดับการพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่มภูมิปัญญา ด้านระบบ
และการดําเนินงาน ประกอบด้วยปัจจัย ดังน้ี กําหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือการท่องเท่ียวโดยชุมชน ศึกษาแนวทางการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากขีด
ความสามารถในการรองรับในกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วยปัจจัย
การยกระดับการพัฒนาอาหารท้องถิ่นและที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว  

ซึ่งหากชุมชนสามารถพัฒนาการท่องเท่ียวตามแนวทางในการพัฒนาเชิงรุกและแนวทางใน
การพัฒนาเชิงสนับสนุนในประเด็นปัจจัยดังกล่าวได้ จะทําให้มีแนวทางในการใช้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นชุดองค์ความรู้ใหม่ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตําบลบ่อสวก และสามารถนํากระบวนการที่ได้จากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ผสานการ
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมดุลและเหมาะสมโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือต่อไป 
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The research “Guidelines for the use of Creative Tourism to develop the 
community of Bosuak Sub-District, Mueang District, Nan Province was Qualitative 
Research. This collected data by relevant literature review, Participant Observation, 
and Semi-structured Interview. The obtained data from interview was analyzed by 
Content Analysis to describe overall details. This aimed to 1) study significant factors 
affecting creative tourism development in the  community of Bosuak Sub-District, 
Mueang District, Nan Province 2) study significant factors affecting Tourism Resource 
Development in the  community of Bosuak Sub-District, Mueang District, Nan 
Province, and 3) propose Guidelines for the use of Creative Tourism to develop the 
community of Bosuak Sub-District, Mueang District, Nan Province. The study result 
could be revealed that significant factors affecting creative tourism development 
need to have cultural and natural heritage conservation, knowledge management, 
occupational group development relating to local wisdom group, Public Relations 
and Marketing, and local food and accommodation development. Moreover, the 
study result also could be revealed that there are significant factors affecting Tourism 
Resource Development such as Participation in Tourism Management, leading 
building, network building, infrastructure development, and personnel potential 
development.  Researcher would like to propose Guidelines for the use of Creative 
Tourism to develop the community of Bosuak Sub-District, Mueang District, Nan 
Province by dividing into 2 strategies, 3 domains and 14 Factors as follows;   
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Offensive Strategy Personnel consisted of 5 Factors as follows; 1) Promoting 
to perceive local identity conservation and preservation 2) Promoting to build 
leaders and realize their own roles 3) Building Participation in Management 4) 
Personnel Potential Development 5) Upgrading promotion plan to build motivation 
for local youths to give precedence to tourism management. System and Operation 
consisted of 3 Factors as follows; 1) Developing knowledge management system 2) 
Upgrading development of advertising and marketing plans 3) Loading local wisdom 
program in educational institutions. Facilities consisted of 1 Factor as follows; 
Developing former infrastructure to be utilized thoroughly.  

Defensive Strategy Personnel consisted of 2 Factors as follows; 1) Upgrading 
network building for community development 2) Upgrading occupational group 
development relating to local wisdom group. System and Operation consisted of 2 
Factors as follows; 1) Specifying goals to drive local community development plans 
for tourism by community 2) Studying guidelines for preparation to support changes 
in capacities for supporting tourism activities. Facilities consisted of 1 Factor as 
follows; Upgrading local food and accommodation development for tourism.  

If the community would be able to develop tourism relating to strategies in 
above-mentioned factors, there would be the guidelines for the use of Creative 
Tourism to develop the community of Bosuak Sub-District, Mueang District, Nan 
Province. This will be new knowledge of tourism development of the community of 
Bosuak Sub-District. This process which was obtained from this study could be 
applied in tourism industry in government sectors or relevant private sectors to 
merge balanced and suitable tourism resource development by using tourism as a 
tool. 
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วิทยานิพนธ์ท่านปัจจุบันที่คอยผลักดันงานวิจัยให้มีความชัดเจนและได้ผลที่สอดคล้องตรงตาม
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การศึกษา ทําให้การศึกษาครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และท้ายที่สุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณ และ
มอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีแก่ คุณนิรันดร์ คล้ายเดือน และ คุณชะวารา 
คล้ายเดือน ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา ที่คอยส่งเสริม ให้กําลังใจ กระตุ้น และให้คําแนะนํา อันเป็นแรง
บันดาลใจที่ทําให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลุล่วงได้ตามท่ีต้ังใจ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” ประกอบไปด้วยประเด็นการศึกษา ดังน้ี ที่มาและความสําคัญ คําถามการ
วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบการวิจัย การนําไปใช้ประโยชน์ ขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพท์
เฉพาะ โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 
 

องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) และสมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Assosiation : PATA) ได้กําหนดรูปแบบการ
ท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 (Tourism Product & Activities) ว่าการท่องเที่ยวในสมัยโลกไร้พรมแดน 
นอกจากจะคํานึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังควรคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้หลักการของแผนแม่บทของโลก (Agenda 21) เป็นกรอบการจัดการ จึงเป็นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ย่ังยืน (Sustainable Tourism Development) โดยคํานึงถึงหลักการ 4 ประการ คือ   
1) การดําเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว    
2) การตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว 4) การประสาน
ความต้องการและกําหนดแผนงาน ทางเศรษฐกิจ การดํารงอยู่ของสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างย่ังยืน (รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2545: 1) 

การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิมกําลังเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและมี
แนวโน้มมากขึ้น แนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ถูกนําเข้ามาเป็นส่วนสําคัญของกระแสการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เป็นการท่องเท่ียวที่ต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม 
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วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นสําคัญ 
นับเป็นโอกาสในการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มาท่องเที่ยวแบบทางเลือก ที่เน้นการท่องเท่ียงเชิงคุณภาพ การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ
ธรรมชาติ ฯลฯ ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2555: 13) 

นอกจากกระแสความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมด่ัง
เดิม จะเริ่มส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท่องเที่ยวในปัจจุบันแล้ว การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) ถือได้ว่าเป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จากการ
ท่องเที่ยวแบบเดิมในยุคแรกที่ให้ความสนใจกับการพักผ่อน หย่อนใจ มาสู่การเดินทางท่องเที่ยวในยุค
ที่สอง ที่ให้ความสนใจกับวัฒนธรรม และใส่ใจกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนของชุมชน
ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว และยุคที่สาม ในกระแสการท่องเที่ยวที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กล่าวได้
ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่คํานึงถึงความยั่งยืนเป็นสําคัญ โดยเน้นยํ้าถึง
ความผูกพันของนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน ผ่านประสบการณ์จริงที่มาจากการเรียนรู้ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว
และเป็นผลให้เกิดความจดจําประทับใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ของการท่องเที่ยว  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จึงเป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวของ
โลกปัจจุบัน ที่มีจุดหมายเพ่ือให้เกิดการสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม และเช่ือว่าจะ
ช่วยให้การท่องเที่ยว เป็นเคร่ืองมือของการทําความเข้าใจเก่ียวกับคุณค่าของความหลากหลายใน
วัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมแรงให้กับการตระหนักรู้คุณค่าของชุมชนตนเองแล้ว 
ขณะเดียวกัน ก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของการสร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยวเอง เพ่ือที่จะนํา
ประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยวไปใช้ในชีวิตของตนเองอีกด้วย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, 2556: 31) 

ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและการจัดการวัฒนธรรมเป็นสิ่งบ่งช้ีที่สําคัญถึงความย่ังยืนของ
การพัฒนา เมื่อกระแสการพัฒนาประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
ได้ถูกนํามากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศ จึงถือเป็นจังหวะดีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่นจะนําต้นทุนวัฒนธรรมที่มีมาเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Cultural Tourism) การจัดการการท่องเที่ยวใน
รูปแบบน้ี ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ตามหลักฐานที่ปรากฏ 
การสืบทอดให้คงอยู่และการดําเนินต่อไป โดยชุมชนจะเป็นผู้แสดงให้เห็นว่าชุมชนสามารถอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมต่อไปได้ (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน), 2556) 
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ประเทศไทยนับเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม เห็นได้จากประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาที่ยาวนานของประเทศ การเปิดกว้างในการนับถือศาสนา ความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ 
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละพ้ืนถิ่น เกิดการเปลี่ยนแปลง ผสมผสาน 
หล่อหลอม พัฒนาตามกาลเวลา กระทั่งประยุกต์ร่วมกับวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น 
สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมในแผ่นดินไทยที่มีการสืบสานผ่านกาลเวลามาอย่าง
ยาวนาน ประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็นประเทศหน่ึงที่เต็มไปด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า
ประเทศใดในโลก 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักประเภทหน่ึงที่ทํารายได้ให้ กับประเทศทั้งจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีการขยายตัวสูงขึ้นและมี
บทบาทความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่
สําคัญ นํามาซึ่งการสร้างงาน การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากน้ี
การท่องเที่ยวยังมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศเมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ รายได้จากการท่องเที่ยวช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วกว่าภาคอุตสาหกรรม
อ่ืน  

สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจการ
ท่องเท่ียวมากมายที่เข้ามาลงทุนเพ่ือแสวงหาผลกําไร ซึ่งก่อให้เกิดการการจ้างงาน และการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่น และสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากในแต่ละปี ทําให้เกิดกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในประเทศ โดย ในปีพ.ศ. 2554 มีนักท่องเท่ียวจํานวน 19,098,323 คน เพ่ิมขึ้น 
3,161,923 คน หรือคิดเป็น 19.84 เปอร์เซ็นต์ และมีรายได้จากการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2554 มี
จํานวนทั้งสิ้น 734,591,46 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 141,797.37 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.9 เปอร์เซ็นต์ 
แนวโน้มนักท่องเที่ยว ในปีพ.ศ. 2555 มีจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ 22 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2555 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 965,000 
พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 24 เปอร์เซ็นต์ โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เกาหลีใต้และ
ญี่ปุ่นถือเป็นนักท่องเที่ยวหลักที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากกว่า 1 ล้านคน รวมถึงนักท่องเที่ยวจาก
ยุโรปที่เพ่ิมมากขึ้น (กรมการท่องเที่ยว, 2555) 

ในปี 2557 มีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศไทย 9.44 แสนล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 18.83 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในปี 2558 ไตรมาส
ที่ 1 เติบโตในทุกพ้ืนที่ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.68 และก่อให้เกิดรายได้ด้านการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าว 349,004.07 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.42 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา นอกจากน้ี รายได้จากการท่องเที่ยวใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เติบโต
ในทุกพ้ืนที่ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 8.49 และก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยว
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ในพ้ืนที่ดังกล่าว 16,217.03 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.84 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) 

เช่นเดียวกันกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. เป็นองค์กรรัฐที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นหน่วยงานท่ี
ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน โดยมีบทบาท 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการบริหารการพัฒนาในพื้นที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สําหรับจังหวัดที่ประกาศเป็น
พ้ืนที่พิเศษของ อพท. ได้แก่ 1) พ้ืนที่พิเศษเกาะช้างและพ้ืนที่เช่ือมโยง จังหวัดตราด 2) พ้ืนที่พิเศษ
เมืองพัทยาและพ้ืนที่เช่ือมโยง จังหวัดชลบุรี 3) พ้ืนที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
กําแพงเพชร จังหวัดสุโขทัยและกําแพงเพชร 4) พ้ืนที่พิเศษเลย จังหวัดเลย 5) พ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 6) พ้ืนพิเศษเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน โดยพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งได้เลือกเป็นพ้ืนที่ในการทําการศึกษาในครั้ง
น้ี 

ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นตําบลท่ีมีความความหลากหลายทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ชุมชน วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ จากการลงพ้ืนที่เข้าไป
สํารวจในเบ้ืองต้น ทําให้ทราบว่า ตําบลบ่อสวก ได้เริ่มเปิดการท่องเที่ยวมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 แล้ว 
โดยเชิญสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) เข้ามาเที่ยวในตําบลบ่อสวก เพ่ือประชุมร่วมกัน
เก่ียวกับข้อเสนอแนะของสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน เก่ียวกับการท่องเท่ียวชุมชน โดยต่อ
ยอดจากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่เดิม คืออาคารพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ของโบราณของชุมชน นอกจากน้ีตําบลบ่อ
สวกยังเป็นแหล่ง “กรุพระ” (ห้องที่ทําไว้ใต้ดิน ใต้พระเจดีย์ สําหรับเก็บพระพุทธรูป) โบราณ เครื่อง
ถ้วย จาน ชามสมัยพระยาลิไท เป็นแหล่งผลิตเตาเผาโบราณ มีการผลิตผ้าที่มีลายเฉพาะ เรียกว่า 
“ผ้าลายบ่อสวก” (ผ้าทอลายโบราณ ที่นําลายจากไหโบราณที่ขุดพบในพ้ืนที่มาผสมผสานกับลายเดิม 
เกิดเป็นลายบ่อสวก) มีการทําเคร่ืองจักรสาน และในทุกๆปี จะมีการจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ของดีบ่อ
สวกขึ้นในชุมชนอีกด้วย แต่ยังไม่ได้มีแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว หรือการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของชุมชนอย่างจริงจัง เป็นเพียงการพูดคุยร่วมกับชุมชน ในการทํา
ท่องเที่ยวชุมชนตําบลบ่อสวก และชาวบ้านมีความเห็นร่วมกันว่าควรเปิดการท่องเที่ยวของชุมชนบ่อ
สวกขึ้น  

จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การประเมินศักยภาพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตําบลบ่อสวก จ.น่าน ประจําปี 2557-2558 เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (องค์การบริหาร
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การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 2558: 1-38) มีการเก็บข้อมูล
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตําบลบ่อสวกอย่างเป็นระบบและเป็นข้อมูลที่ได้รวบรวบสรุปมาจาก
ภาคีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียวหลากหลายภาคส่วน มีความน่าเช่ือถือ สามารถนําข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้เพ่ือต่อยอดการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวกได้ จึงอาจสรุปได้ว่า ชุมชนตําบลบ่อสวก 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นพ้ืนที่มีความหลากหลายทั้งทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วิถีชีวิต 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉพาะที่มีเอกลักษณ์ เป็นพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติในการศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือ เพ่ือเป็นอีกช่องทาง
หน่ึงในการสร้างรายได้เสริมเพ่ิมเติมจากอาชีพหลักให้กับชุมชน ดังน้ันการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการ
ใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน จะสามารถ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนตําบลบ่อสวกได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ผ่านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่เหมาะสมบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเดิมได้อย่างภาคภูมิใจและยั่งยืนต่อไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

แนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง 
จังหวัดน่าน ควรเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1.3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน 
ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชน ตําบล
บ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

1.3.3 เพ่ือเสนอแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
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1.4 กรอบการวิจัย 
 

ในการศึกษา “แนวทางการใช้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” ได้กําหนดและออกแบบกรอบการวิจัย ดังน้ี  

1.4.1 ใช้วิธีการสํารวจและทบทวนวรรณกรรม เพ่ือนําข้อมูลไปวิเคราะห์ความพร้อมของ
ชุมชนว่า ชุมชนมีทรัพยากรการท่องเท่ียว มีกิจกรรมการท่องเท่ียว มีปัญหาอะไร และมีแนวโน้มใน
การวางแผนการพัฒนาชุมชนไว้อย่างไร เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา 

1.4.2 ใช้กระบวนการวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง กับประชากรที่ทําการศึกษา
ทั้งหมด ดังน้ี 

1) กลุ่มชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชนท่องเท่ียว สมาชิกชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน และ
เยาวชน ตําบลบ่อสวกอําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา จ.
น่าน และสํานักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

3) หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภาคเหนือ และกลุ่ม
ผู้ประกอบการบริษัทนําเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ตามวัตถุประสงค์ข้อที่หน่ึงและสอง
ตามลําดับ 

1.4.3 เมื่อได้ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่หน่ึงและสองแล้ว จึงนําข้อมูลมาทําการ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์จากประชากร
ที่ทําการศึกษาทั้งหมด 3 กลุ่ม และสรุปผลโดยใช้การบรรยายข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่ง
จะเน้นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ในการศึกษาผ่านประเด็นคําถาม เพ่ือเสนอเป็น “แนวทางการ
ใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” ตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่สาม โดยมีกระบวนการการวิจัยตามภาพที่ 1.1 
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ภาพท่ี 1.1  กรอบการวิจัย 

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 
1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ในการวิจัยครั้งน้ีได้ทําการศึกษาในเขตพ้ืนที่ ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 
ประชากรที่ศึกษา คือ 

1) กลุ่มชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชนท่องเที่ยว สมาชิกชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน 
ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่องเท่ียวและกีฬา จ. น่าน 
สํานักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน อพท.  

3) หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการบริษัทนําเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน 
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1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
งานวิจัยน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเป็นระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2558 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
1.5.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ทําการศึกษาเร่ือง “แนวทางการใช้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อ

สวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” โดยมีประเด็นที่จะทําการศึกษาคือ ศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน จากการผสาน
ประโยชน์ร่วมกันเพ่ือเสนอเป็นแนวทางการใช้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบล
บ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 

1.6 นิยามศัพท์   
 

การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง 
จังหวัดน่าน  

ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว เป็นสิ่ง
ดึงดูดใจหรือจูงใจนักท่องเที่ยว ทั้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน    

ชุมชนตําบลบ่อสวก หมายถึง ประชากรในชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน    

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตําบลบ่อสวก หมายถึง กิจกรรมการท่องเท่ียวบนฐานอัตลักษณ์
ท้องถิ่นที่ชุมชนตําบลบ่อสวกได้นําเสนอผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับชุมชน 
 

1.7 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.7.1 ปัจจัยมีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อสวก 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน สามารถนําไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน 
เช่นการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น 

1.7.2 มีแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอ
เมือง จังหวัดน่าน   
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1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

1.8.1 ในเชิงวิชาการ มีองค์ความรู้ใหม่เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตําบลบ่อสวก 
สามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ไปปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ภายใต้แผนยุทธ์ศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก 

1.8.2 ในเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีแนวทางกระบวนการในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชนตําบลบ่อสวก สามารถนํากระบวนการที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผสานการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่สมดุลและเหมาะสมโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือ  



 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการใช้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อ
สวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” ได้รวบรวมข้อมูลจากทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบขั้นตอนการวิจัยและแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยดังต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.3 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
2.4 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
2.5 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 แนวคิดการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 
 

2.1.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 
ในปี พ.ศ. 2506 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “การท่องเที่ยว” ไว้ว่า 
การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่นเริงใจ เย่ียมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพ่ือการประกอบ
อาชีพเป็นหลักเป็นฐานหรือไม่พํานักอยู่เป็นการถาวร (องค์การสหประชาชาติ, 2506) 

สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า การเดินทางน้ัน เป็นการเดินทาง
เพียงช่ัวคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง  

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 17) สรุปความหมายของการท่องเที่ยวในลักษณะของไทยไว้ว่า 
การท่องเที่ยวหมายถึง ผลรวมของปรากฎการณ์และความสัมพันธ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเที่ยว นักธุรกิจที่ให้บริการสินค้าและบริการ รัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพ และชุมชนท้องถิ่นที่
เป็นเจ้าภาพ ในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ และให้การต้อนรับขับสู้นักท่องเท่ียวหรือ
ผู้มาเยือน   
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จากคํานิยามและความหมายของการท่องเที่ยว ผู้เขียนหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ข้างต้น
สรุปได้ดังน้ี “การท่องเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หน่ึง
ไปยังอีกสถานที่หน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพํานักที่อาศัยไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราวด้วยความ
สมัครใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหา
รายได้ เช่น การเดินทางเพ่ือการพักผ่อน การเดินทางเพ่ือไปชมการแข่งขันกีฬา การเดินทางเพ่ือ
การศึกษา การเดินทางเพ่ือประชุมสัมมนา การเดินทางเพ่ือเย่ียมเยือนญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนการ
เดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นต้น   

การท่องเที่ยวจัดได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีคุณประโยชน์ต่างๆ 
มากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (ตามภาพที่ 2.1) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนึกถึงการ
ท่องเที่ยวก็ไม่ควรนึงถึงประโยชน์เพียงด้านเดียว เพราะหากขาดการวางแผนและจัดการการท่องเที่ยว
ที่ดี อาจก่อผลกระทบเชิงลบตามมาอย่างมากมาย (เทิดชาย ช่วยบํารุง, 2552: 6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  ความสําคัญของการท่องเที่ยวจําแนกตามด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง
แหล่งที่มา: เทิดชาย ช่วยบํารุง, 2552: 6. 
 

2.1.2 ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ถ้ากล่าวถึงการท่องเที่ยว สิ่งหน่ึงที่สําคัญกับการท่องเที่ยวก็คือ “ทรัพยากรการท่องเที่ยว” 

เพราะเป็นสิ่งที่สร้างความดึงดูดใจต่อนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ประเภทศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี (เทิดชาย ช่วยบํารุง, 2552: 7) 
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1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึง สภาพภูมิประเทศรวมทั้ง
อากาศและทรัพยากรท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น นํ้าตก ภูเขา ทะเล ป่าไม้ชายหาด เกาะแก่ง สัตว์
ป่า เป็นต้น 

2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศา
สนสถาน หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีความสําคัญในฐานะเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนาที่แสดงถึงอารยธรรมของท้องถิ่น มีผลดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียว
ไปเยือน เช่น เมืองโบราณ พระราชวัง ปราสาทหิน สุสาน หอไตร พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานสมรภูมิ บ้านบุคคลสําคัญ วัด โบสถ์ วิหาร เทวรูป รูปป้ัน พระพุทธรูป 
จิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น 

3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง ทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ และถ่ายทอด
กันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นกิจกรรมที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ สภาพบ้านเรือน ภาษา การแต่งกายการละเล่น ดนตรี กวี ศิลปะ ประเพณี งานเทศกาล 
พิธีกรรม ความเช่ือ ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

4) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทมนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการสร้างกิจกรรมใหม่หรือปรับปรุง
ดัดแปลงให้สถานที่มีความหลากหลายในการทํากิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย
เกษตร สวนส้ม สวนกล้วยไม้ สวนสนุก สถานที่ชมทิวทัศน์ สถานบันเทิง สถานที่ซื้อสินค้า สถานที่เล่น
กีฬา พิพิธภัณฑสถานของเอกชน เป็นต้น 
 
ตารางที่ 2.1  ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 

 
แหล่งที่มา: เทดิชาย ช่วยบํารุง, 2552. 
 

 ทรัพยากร ตัวอย่าง 
 
ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 

ประวัติศาสตร ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
ธรรมชาติ 
มนุษย์สรา้งขึน้ 

เมืองโบราณ สุสาน พระราชวัง  
ชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกาย 
ดนตรี  
นํ้าตก ภูเขา ทะเล ชายหาด เกาะ 
สวนสัตว์ สวนส้ม สถานบันเทิง  
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2.1.3 บทบาทและหน้าที่ขององค์กรภาคส่วนต่างๆ ต่อการท่องเท่ียว 
1) ความหมายขององค์กร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้นิยาม

ความหมายของ “องค์กร” ไว้ว่าองค์กรเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วย ถ้าเป็นงาน
สาธารณะ เรียกว่า องค์กรบริหารส่วนราชการ ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชน เรียกว่า องค์กรบริหารธุรกิจ 
(Karen, ม.ป.ป.; ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 

2) ลักษณะขององค์กร องค์กรโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ (วิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีราชา, ม.ป.ป.) องค์กรทางสังคม เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการทํางานที่เก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับสมาชิกในสังคม ได้แก่ ครอบครัว มหาวิทยาลัย โรงเรียน และกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่ทํา
หน้าที่ในทางสาธารณะ องค์กรทางราชการ เป็นหน่วยงานทางราชการต่างๆ ที่ทําหน้าที่ในทาง
สาธารณะหรือบริการประชาชน และเป็นองค์กรที่มีระบบซับซ้อนมาก ได้แก่ กระทรวง เทศบาล 
สุขาภิบาล และองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในระบบราชการ องค์กรเอกชน เป็นองค์กรที่ดําเนินการ เพ่ือ
ผลประโยชน์ทางการค้าและบริการโดยผลประโยชน์หรือกําไรจะตกแก่บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลที่เป็น
เจ้าของ ได้แก่ สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น 

3) บทบาทและหน้าที่ขององค์กรภาคชุมชนต่อการท่องเที่ยว 
แนวคิด "การมีส่วนร่วมของประชาชน" เป็นหลักการที่ภาครัฐต่ืนตัวให้ความสําคัญ

อย่างจริงจังในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เกิดจากโดยรัฐไม่สามารถดําเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้
บรรลุเป้าหมายได้ ทั้งๆ ที่โครงการเหล่าน้ันเป็นโครงการที่มีผู้เช่ียวชาญด้าน ดังน้ัน การร่วมระดม
สมองกําหนดวิธีการในการดําเนินการต่างๆ ลดการสั่งการจากเบ้ืองบน (Top-down Approach) อัน
จะส่งผลให้โครงการต่างๆ ไม่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งประชาชนท้องถิ่นยังไม่เข้าใจ
เหตุผลของภาครัฐจึงไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการองค์การสหประชาชาติเห็นความสําคัญของปัญหานี้ 
จึงได้กําหนดบทบาทของประชาชนปรากฏในแผนปฏิบัติการท่ี 21 (Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติ
การเพ่ือให้เกิดการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างย่ังยืน ได้กําหนดให้ "การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน" เป็นกลยุทธ์สําคัญของแผนดังกล่าว และให้คํานิยามว่า “เป็นการให้โอกาสแก่สมาชิกของ
ชุมชนเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประโยชน์จากการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม” (มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, คณะวนศาสตร์, ม.ป.ป.) 

4) บทบาทและหน้าที่ขององค์กรภาคเอกชนต่อการท่องเที่ยว 
สืบเน่ืองจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้การ

ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสําคัญอย่างหน่ึงที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ในขณะท่ี
โครงสร้างและปัจจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้องมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังน้ันในปี พ.ศ. 2536 
ภาคเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงได้มีการรวมตัวกันเป็นครั้งแรกเพื่อผลักดันการจัดต้ัง 
"สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" ขึ้น เพ่ือจะให้องค์กรน้ีเป็นตัวแทนที่แท้จริงของเอกชน
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ในการส่งเสริมพัฒนา แก้ปัญหา ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยว และประสานงานกับภาครัฐเพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ โดย 8 สมาคมหลักที่ดําเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการท่องเท่ียวในยุคน้ันได้มีการรวมตัวกันครั้งแรกในรูปแบบ "คณะกรรมการร่วมสถาบัน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว" ความผันแปรทางการเมืองและปัจจัยแวดล้อมหลายประการ ทําให้ต้องใช้
เวลาดําเนินการยาวนานเกือบเก้าปีจึงสามารถผลักดันให้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจน
เป็นผลสําเร็จ 

ประโยชน์ของการจัดต้ังองค์การท่องเท่ียวภาคเอกชน ซึ่งจะสามารถเป็นตัวแทนของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหลาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการประสานงานอย่างมี
ระบบ กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน เสนอแนะแนวนโยบายที่สําคัญส่งเสริมให้
มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพของธุรกิจที่เก่ียวกับสินค้าหรือ
บริการสําหรับนักท่องเท่ียว และส่งเสริมผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ดําเนินการอย่างมี
คุณภาพ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มี
การพัฒนาก้าวหน้า 

โดยวัตถุประสงค์การจัดต้ังสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนิติ
บุคคลจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2544 มีวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัติดังน้ี 
(สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2536) 

(1) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านการประสานงานอย่าง
มีระบบระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนด้วยกัน 

(2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(3) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว 

โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
(4) ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทในการท่องเที่ยว 
(5) ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐานและระบบประกัน

คุณภาพของธุรกิจที่เก่ียวกับสินค้าหรือบริการสําหรับนักท่องเที่ยว 
(6) ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวดําเนินการอย่างมี

คุณภาพ มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ 
(7) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่วิชาการ

และเทคโนโลยีเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก หรือจัดเป็นบริการแก่บุคคลทั่วไป 
(8) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อ

สมาชิกและบุคคลทั่วไปทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 



15 

(9) เสนอความเห็นหรือให้คําปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเก่ียวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

(10) ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
ส่งเสริมกิจการด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

(11) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(12) ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
(13) ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(14) ดําเนินกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(15) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
5) บทบาทและหน้าที่ขององค์กรภาครัฐต่อการท่องเที่ยว 
องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization) ได้สรุปบทบาทของ

องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติในการทําหน้าที่พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไว้ 3 ข้อ ดังน้ี 
(องค์การการท่องเที่ยวโลก, ม.ป.ป. อ้างถึงใน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 228) 1) รัฐบาลของแต่ละ
ประเทศควรมีหน้าที่ ชักจูง หรือกระตุ้นกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการท่องเที่ยวของประเทศ 2) กิจกรรม
การท่องเที่ยว ควรมีการประสานงานภายใต้องค์การท่องเท่ียวแห่งชาติ 3) องค์การการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ควรสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในระดับชาติ
และนานาชาติ 

นอกจากน้ี การจัดแบ่งบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาการท่องเที่ยว ให้สามารถ
ดําเนินภารกิจและความร่วมมือให้สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ ในส่วนขององค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว จําแนกหน้าที่และบทบาท ได้ดังน้ี 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554: 45) 

(1) ส่วนราชการส่วนกลาง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ช้ีแจง

สาระสําคัญ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คําแนะนําแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ในการสนับสนุนเชิง
นโยบายและการดําเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และจัดทําคู่มือ
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมาตรการ แนวทางในแผนฯ จะต้องปรับ
บทบาทและกําหนดแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยประสานสนับสนุน บริการอํานวย
ความสะดวก สามารถทํางานกับภาคีพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา 

ขณะที่ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
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(พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การ
มหาชน), 2546: 4-5) จัดต้ังขึ้นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกําหนดนโยบาย และแผนการ
บริหารการพัฒนา ในพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน รวมถึงการประสานหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน และเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คง
สภาพแหล่งท่องเท่ียวให้มีความงดงาม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้ระลึกถึงและ
กลับมาท่องเที่ยวใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อพท. พ.ศ. 2546 ในราชกิจจานุเบกษา อพท. มี
วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน ดังน้ี 1) ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ หรือได้รับ
มอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น 2) 
ประสานงานการใช้อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 4) 
ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการ
ท่องเที่ยว 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นของตน 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 7) ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 8) ส่งเสริมการพัฒนา
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น อํานาจหน้าที่ 1) จัดทําและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนต่อคณะรัฐมนตรี 2) กําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือให้
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์บรรลุผล 3) ให้คําแนะนํา เสนอแนะ และร่วมแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในพ้ืนที่พิเศษแต่ละแห่ง 4) ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในพ้ืนที่พิเศษแต่ละแห่ง 5) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาสั่งการในกรณีมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่พิเศษ 6) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหรือจัดสรรงบประมาณสําหรับการบริหารและ
การพัฒนาการท่องเที่ยว 7) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การ 8) ประกาศกําหนด
พ้ืนที่พิเศษด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเสนอรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะที่ปรึกษาในพ้ืนที่พิเศษ
ดังกล่าว 9) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไปขององค์การ ตลอดจนออกระเบียบ
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ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพย์สินขององค์การ และ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 10) กระทําการอ่ืนใดที่จําเป็นต่อเน่ือง
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  

การดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ ยังมีลักษณะต่างคนต่างคิด 
ต่างคนต่างทํา หรือแม้แต่ในระดับท้องถิ่นก็ยังพบปัญหาในเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของตนเอง จึงทําให้ปัญหาดังกล่าวส่งผลกันต่อเป็นลูกโซ่ ปัญหาข้างต้นเป็นปัญหาที่เกิดจาก
กระบวนการทํางานของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งหากทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือกัน 
และประสานกันในลักษณะเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมอง
ประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไข รวมทั้งทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้องตรงกันแล้ว ก็จะสามารถ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม (องค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 2544: 2) สอดคล้องกับ
ปรัชญาการดําเนินงาน อพท. คือ รักษาสมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

อพท. ในฐานะผู้ดําเนินบทบาทการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ภายใต้การรักษาสมดุล 3 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) จะเป็น
หน่วยงานที่ช่วยประสานทุกภาคีเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีพ้ืนที่ของตนเองในการ 
“แสดงอัตลักษณ์ในเวทีโลก” ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย ได้อย่างภาคภูมิใจ และความอยู่ดีมีสุข
ของชุมชนอย่างแท้จริง 

(2) ส่วนราชการระดับภูมิภาค 
ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด มีสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็น

หน่วยงานประสาน ระหว่างสํานักบริหารราชการกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัด รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนที่จังหวัด เขตพื้นที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับ
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

(3) ส่วนราชการระดับท้องถิ่น 
ส่วนราชการระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การ

บริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ในการดําเนินภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากร
การท่องเท่ียวในพ้ืนที่ ควรสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าว เข้ามาร่วมในคณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ 

สอดคล้องกับ การที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได้
และกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยให้มีการบริหารและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเท่ียวในเชิง
บูรณาการ มีองค์กรกลางทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่น
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หรือพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ รวมท้ังสามารถระดมบุคลากร งบประมาณ และ
เครื่องมือเคร่ืองใช้มาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพและแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนําความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน
ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่และจัดทําภารกิจ
ดังกล่าว ตามพระราชกฤษฎีกา (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 

สอดคล้องกับแนวคิดที่ได้ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน เพ่ือส่งเสริมการรักษาสมดุลในมิติการพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดความย่ังยืนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือ 

(4) นโยบายหรือแผนงานที่เก่ียวข้องระดับท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เทิดชาย ช่วยบํารุง (2552: 78) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหน่ึงใน

บทบาทหน้าที่ที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นบันไดไปสู่การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาท 5 ด้าน ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ดังต่อไปน้ี  

ด้านที่ 1 การตลาดท่องเที่ยว  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทด้านการตลาดท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่ 

2 ประการ คือ 1) บทบาทในการจัดทําระบบข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว บัญชี แหล่งท่องเที่ยว โดย
มีข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น รายช่ือ แหล่งท่องเที่ยวและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ที่ต้ัง
และขนาดของแหล่งท่องเที่ยว ประเมินคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวทั้งในด้านการพัฒนาและการตลาด 
จัดลําดับความสําคัญและความมีศักยภาพทางด้านการตลาด จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว สาธารณปู โภคและ
สาธารณปูการ สํารวจทัศนคติและการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและจํานวนนักท่องเท่ียว 2) บทบาทในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว เป็น
การชักจูงใจนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่ของตน เช่น เผยแพร่ข้อมูลการ
ท่องเท่ียวโดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จัดต้ังศูนย์บริการนักท่องเท่ียวที่ให้ข้อมูลและอํานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จัดรายการนําเที่ยวเพ่ือนํานักท่องเที่ยวมาเที่ยวในท้องถิ่นและร่วม
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จังหวัดจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ด้านที่ 2 การแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทด้านการแสวงหาและสร้างแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่ 5 ประการ คือ 1) การสํารวจและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 2) การ
พัฒนาพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 3) การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เกิดเป็น
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แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 4) การพัฒนาวิถีชีวิตของประชาชนให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว 5) การฟ้ืนฟู
และส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่นให้เกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่  

ด้านที่ 3 การให้บริการท่องเที่ยว  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทด้านการให้บริการท่องเที่ยวแก่

นักท่องเท่ียวในท้องถิ่นของตน เช่น การให้บริการด้านคมนาคม ที่พัก อาหารเคร่ืองด่ืม การนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์ การจําหน่ายสินค้าที่ระลึกและการยกระดับมาตรฐานการบริการในสาขาต่างๆ แก่
นักท่องเที่ยว  

ด้านที่ 4 การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทด้านการวางแผนพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ 5 ประการ คือ 1) แผนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ความสําคัญ
ของแผนและโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเพื่อฟ้ืนฟูสภาพแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ดึงดูดใจสําหรับนักท่องเที่ยวและป้องกันความเสื่อม
โทรมและเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมได้ แผนและโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนและ
โครงการบําบัดนํ้าเสีย โครงการปรับปรุงการเก็บและกําจัดขยะ โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า 
โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าทิ้ง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ป้องกันไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสื่อมโทรม 2) แผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ความสําคัญของแผน
และโครงการที่พยายามพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ต้องคํานึงถึงคุณสมบัติของแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้และคํานึงถึงศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่จะไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันกัน โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการ
ประสานงานกันและสามารถรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพดีต่อไป 3) 
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความสําคัญของแผนและโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทบริการที่สําคัญ โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่เป็นบริการของรัฐที่จัดขึ้น
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญของแผนและโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง โครงการ
พัฒนาระบบประปา โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอของการบริการและรองรับความต้องการที่จะมีสูงขึ้นใน
อนาคตและเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน 4) แผนพัฒนาบริการการ
ท่องเท่ียว ความสําคัญของแผนและโครงการพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองจากเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายต่อ
การท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดใจและสร้างความประทับใจสําหรับนักท่องเท่ียวได้ แผนและโครงการ
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พัฒนาบริการการท่องเท่ียว ได้แก่ แผนสร้างกําลังคนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว แผนยกระดับ
มาตรฐานการบริการเป็นต้น ในปัจจุบันแผนและโครงการพัฒนาด้านบริการกําลังขยายตัวอย่างสูง ซึ่ง
เป็นการลงทุนจากภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการกระจายการบริการการ
ท่องเท่ียวตามพ้ืนที่ต่างๆในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวาง 5) แผนส่งเสริมการการตลาด 
ความสําคัญของแผนและโครงการการตลาดเป็นองค์ประกอบด้านอุปสงค์ (Demand) ของการ
ท่องเที่ยว โดยมีสาระที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวและความต้องการด้านต่างๆ 
ของนักท่องเที่ยวการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนสําคัญที่ใช้วัดการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พ้ืนที่เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ยังมีบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว บทบาทในการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรมีบทบาทด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลรับผิดชอบ 4 ประการ คือ 1) การกําหนด
วิธีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 2) การบริหารงานบุคคลดูแลแหล่งท่องเที่ยว 3) การส่งเสริมให้
ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว และ 4) การ
จัดหาและใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  

 
2.1.4 การบริหารจัดการการท่องเท่ียว 

1) แนวคิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
แนวคิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ก็เป็นแนวคิดที่สําคัญแนวคิดหน่ึง อันจะ

นํามาซึ่งกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ นักวิชาการได้ให้
ความหมายเก่ียวกับ การบริหารจัดการและการบูรณาการไว้มากมาย ตามแนวทางที่แต่ละท่านได้
ศึกษาไว้ดังน้ี  

Taylor (อ้างถึงใน กัลยาณี สูงสมบัติ, ม.ป.ป.) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า งาน
บริหารทุกอย่างจําเป็นต้องกระทําโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งกําหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 
ทั้งน้ี เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากย่ิงขึ้นเพ่ือประโยชน์สําหรับ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับ ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางาน
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การทํางานต่างๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ทําภายในสภาพ
องค์การท่ีกล่าวน้ัน ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทํางานใน
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องค์การ ซึ่งคนเหล่าน้ีจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้ง
ข้อมูลสนเทศต่างๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจําหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม  

ธงชัย สันติวงษ์ (2540 :1) ได้ให้คําจํากัดความ การจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคนที่เข้ามาทําหน้าที่ประสานให้การทํางานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างทําและไม่
อาจประสบความสําเร็จจากการแยกกัน ทําให้สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ด้วยดี  

ในขณะที่ Terry (อ้างถึงใน มาลินี หาญยุทธ, 2551: 17) อธิบายว่า การบริหารจัดการ 
เป็นกระบวนการวางแผนการจัดการองค์การ การกระตุ้นและการควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ สอดคล้องกับ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545: 36-38) กล่าวไว้ว่า การ
บริหารจัดการ (Management Administration) การบริหารการพัฒนา (Development 
Administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service Administration) แต่ละคํามี
ความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ 1) เป็นแนวทาง
หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นํามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2) มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Acting) และการ
ประเมินผล (Evaluating) และ 3) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น สําหรับ
ส่วนที่แตกต่างกัน คือ แต่ละคํามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการนําแนวคิด
การจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลกําไร การแข่งขัน ความ
รวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ 
เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน 
แผนงาน โครงการ (Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการ
บริหารการบริการเน้นเรื่องการอํานวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน  

การบูรณาการ เป็นการผสมผสานทรัพยากรท่ีมีอยู่ นํามาบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้
เกิดการพัฒนา หรือทําให้ดีขึ้น (จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ, ม.ป.ป.) ดังน้ันการบริหารงานแบบบูรณาการ จึงเป็น
การบริหาร การจัดสรรทรัพยากร ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี การประสานงานและวิธีการ
บริหารจัดการ เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมกันทําหน้าที่อย่างกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียว  

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการแบบบูรณาการ จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการวาง
แผนการจัดการองค์กร เพ่ือประโยชน์สําหรับทุกฝ่าย กระตุ้นและควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
และผสานประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ นํามาบริหารจัดการร่วมกันให้เกิดการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์น้ันๆ 
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ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ทํางานตามแผนที่วางไว้ แต่ต้อง
ประสานแผนการพัฒนา กับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อบต. หรือเทศบาล) แผนพัฒนาของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาการทํางานในสถานที่
ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น (รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2545) 

การท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม  เน่ืองจาก
ทรัพยากรการท่องเท่ียว กับทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรม
ธรรมและสังคมเป็นตัวขับเคล่ือนเรื่องจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและ
การสัมพันธ์กับภายนอก ควรจะเช่ือมโยงให้เห็นการท่องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
(องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 

2) หลักในการจัดการการการท่องเที่ยวเป็นระบบ 
จุฑามาศ วิศาลสิงห์ (2556: 2-3) เสนอหลักในการจัดการการการท่องเที่ยวเป็นระบบ 

เช่ือมต่อความคิด เช่ือมโยงผลท่ีจะเกิดจากการจัดการ โดยแบ่งออกเป็น 9 กล่อง เรียกว่า “The 9+1 
Building Blocks” ซึ่งทุกกล่องความคิดส่งผลซึ่งกันและกันอย่างแยกกันไม่ได้ มิได้มีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุด แต่แสดงให้เห็นการคิดอย่างต่อเน่ือง โดยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมัย กาลเวลา 
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือสร้างฐาน ต่อยอด เติมเต็ม ต่อเน่ือง The 9+1 Building 
Blocks ประกอบด้วย 

เพ่ือนร่วมทาง (Networking) มองหาเครือข่าย คิดเสมอว่า ใครหรือองค์กรใดที่จะมา
ทํางานร่วมกับเราได้บ้าง การสร้างเครือข่ายจะช่วยให้เราได้มาซึ่ง เพ่ือนคิด เพ่ือนร่วมทํา ที่ช่วยเสริม
ส่วนที่ขาดซึ่งกันและกัน 

สร้างกิจกรรม (Tourism Assets and Activities) การท่องเท่ียวเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ กิจกรรมที่นําเสนอ ต้องสร้างสรรค์ให้เกิดความทรงจําที่ประทับใจ 

นําเสนอสิ่งที่มี (Community Assets) กิจกรรมที่จะสร้างสรรค์ ต้องมาจากการค้นหา
ของดีที่มีในชุมชน ค้นหาของดีและของแท้ 

ทําให้ดี ทําให้เด่น ทําให้ดัง (Value Proposition) ของดี ของแท้ ต้องถูกคัดสรรอย่าง
ละเมียด มองรอบด้านว่าใครมีแบบน้ีอีก ค้นหาความต่างที่จะทําให้ของดี เป็นของเด่นและเป็นของดัง 

สานและผูกสัมพันธ์ (Relationship) ทําให้เรารักกันนานๆ ด้วยการสร้างเพ่ือนแท้ มิใช่
เพ่ือเทียม 

หากันให้เจอ (Communication Channel) ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ส่งสารให้ถึงเรา มีของ
ดี ของเด่น จะทําให้เราดังได้ 
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เขาและเธอคือใครที่ใจตรงกัน (Your Stakeholders Segmentation) ใครคือคนท่ี
อยากมาเที่ยวบ้านเรา ชอบในสิ่งที่เรามี ช่ืนชมในวัฒนธรรมความเป็นถิ่นเราเข้าใจความต้องการเขา
และเธอ 

ฉันให้เธอไป (Cost and Negative Impacts) ต้องเสียอะไรบ้างในการให้เธอมาบ้าน
เรา ต้นทุนทั้งหลาย ทั้งที่เป็นตัวเงิน เวลา การเปลี่ยนแปลง 

ฉันจึงได้เธอมา (Revenue Stream and Positive Impacts) ได้อะไรบ้างจากการให้
เขาและเธอมาบ้านเรา 

สานเสวนาต่อเน่ือง (Dialogue) การพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับทุกคนท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างสมํ่าเสมอ 

ดังน้ัน จากการศึกษาจึงอาจสรุปได้ว่า การดําเนินการเร่ืองการท่องเท่ียว จําเป็นอย่างย่ิงที่
จะต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ มีกระบวนการ เช่ือมโยงกันทุกองค์ประกอบ 
และควรให้ความสําคัญกับ “การรวมกลุ่ม” ในช่วงแรก เพ่ือสร้างกลุ่มบุคคลที่เสียสละและมีความ
มุ่งมั่นในการจัดการการท่องเท่ียว อันจะนํามาซึ่งศักยภาพการขับเคล่ือนด้านการท่องเท่ียวของชุมชน
อย่างย่ังยืน 
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สรุปแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  สรุปแนวคิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

การบริหารจัดการงานการพัฒนา จําเป็นต้องมีกระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ การคิด (Thinking) 
การวางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Acting) และ การประเมินผล (Evaluating) เพ่ือให้มี
ทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนอันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน  
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2.2 แนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 

2.2.1 ความหมายการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ฆนรุจ มิ่งเมธาพร (2554: 8) ได้ให้ความหมายการท่องเท่ียวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่

บริหารจัดการด้วยชุมชนเป็นหลัก จัดการท่องเที่ยวโดยคํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม 
และวัฒนธรรม และใช้ฐานทรัพยากรเหล่าน้ันอาทิ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ สร้างสรรค์เป็นโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยว โดยมีจุดมุ่งหมายไปที่ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง “เจ้าของบ้าน” (ชุมชน) และ “แขกผู้มาเยือน” (นักท่องเท่ียว) เพ่ือให้คน
ทั้งสองฝั่งที่ต่างวัฒนธรรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และเคารพซึ่งกันและกัน  

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ (2535: 30-31) กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นส่วนหน่ึง
ในการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ รูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละแหล่งจะคล้ายคลึงกัน ส่วนมากจะเป็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม และการให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) คือใช้ชีวิตร่วมกับ
ชาวบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวจะเก่ียวข้องกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน อาทิเช่น 
การเดินป่าชมธรรมชาติ ดูนก ดูต้นไม้ สมุนไพร การเรียนรู้ ร่วมดําเนินวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น รวมถึงชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  

ประเวศ วะสี (ม.ป.ป.) การท่องเที่ยวชุมชน เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของระบบการท่องเที่ยว 
ชุมชนเข้มแข็งด้วยที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จัดการเรื่องโฮมสเตย์ จัดทําพิพิธภัณฑ์ 
นอกจากจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีความภูมิใจในชุมชนของตนเองว่าต้องมีอะไรดี ผู้คนจึง
อยากมาเที่ยว ชุมชนน้ันเป็นฐานของประเทศ ถ้าชุมชนทั้งประเทศเข้มแข็ง ประเทศก็จะมั่นคง ระบบ
การท่องเที่ยวถ้าทําให้ดีจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฐานของประเทศ ซึ่งมึความสําคัญอ่างย่ิงนัก  

พจนา สวนศรี (2556) กล่าวถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community Based 
Tourism (CBT)  ได้รับการยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนทั้งในด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการ
ทํางานร่วมกันต้ังแต่ผู้อาวุโส ผู้นํา ผู้หญิง ผู้ชาย และเยาวชน ให้เข้ามามีบทบาททุกภาคส่วน สร้าง
ความภูมิใจให้คนในชุมชน นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยังเป็นเคร่ืองมือในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ให้ได้รับ
การบันทึก สืบทอด เผยแพร่ และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน สร้าง
การรับรู้เรื่องความผูกพันระหว่างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ ได้จากการท่องเที่ยวได้มีส่วนในการ
สร้างกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน  

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
(ม.ป.ป.) กล่าวถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเคร่ืองมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว  

ในขณะเดียวกันในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมี
บทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของการท่องเท่ียวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน ความ
สนุกสนาน และความบันเทิง หากได้เปิดมิติของการท่องเที่ยวเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเคารพคน
ในท้องถิ่น 

การท่องเที่ยวชุมชน หรือการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวจะมีการวางแผน
บริหารจัดการโดยคนในชุมชน เน้นให้นักท่องเท่ียวหรือผู้มาเยี่ยมเยือนมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนใน
ลักษณะเพ่ือนหรือญาติมิตร มิใช่ลูกค้ากับเจ้าของกิจการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน ทั้งระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชนและระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง ก่อให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ิมความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของคนในชุมชนเกิดความตระหนักใน
การอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยมีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจต่อครอบครัว/กลุ่มในชุมชนหรือทั้งชุมชน (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 2554) 
 

2.2.2 การท่องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
จากการประชุมระดับโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมโลก Earth Summit ในปี 2535 นับเป็นจุดเร่ิมใน

การผลักดันความคิดเร่ือง การพัฒนาที่ย่ังยืน ส่งอิทธิพลถึงการให้ความสําคัญเรื่อง “การท่องเที่ยวที่
ย่ังยืน” จากกระแสการพัฒนาการท่องเท่ียว 3 ประการ กล่าวคือ (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 
ม.ป.ป.) 

1) กระแสความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ 
3) กระแสความต้องการในการพัฒนาคนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันให้

การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวต้องปรับตัวโดยเร่งด่วน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของประเทศไทย เช่นเดียวกันกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นหน่ึงในการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน นํามาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คุณภาพสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงทําให้องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และมูลนิธิสถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชนมี
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ความเห็นร่วมกันในการกําหนดกรอบการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้บันทึก
ข้อตกลงว่าด้วย การพัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากร และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
เช่ือมโยงภาคีเครือข่าย การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนากลไกการทํางานร่วมกัน ส่งเสริม
ให้ชุมชนสามารถจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างย่ังยืน  

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นความพยายามหนึ่งของการสร้างทางเลือกใน
การพัฒนาในประเด็นการท่องเที่ยวที่ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากท่องเที่ยว   
และมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 

 
2.2.3 องค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
บัญชา พงษ์พานิช (ม.ป.ป.) ให้แนวคิดเก่ียวกับ องค์ประกอบของความสําเร็จด้านการการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ 8 องค์ประกอบ ดังน้ี  
1) แกนนํา ต้องเอาจริงเอาจัง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
2) กลุ่ม ต้องมีการรวมกลุ่ม เป็นองค์กรร่วมกันทํางาน 
3) กิจกรรม ที่ต้องมีอยู่อย่างต่อเน่ือง และมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
4) กองทุน กองกลาง หรือ มีกลุ่มออมทรัพย์ 
5) กัลยาณมิตร ภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
6) การบริหารจัดการ การสํารวจ การจัดทําฐานข้อมูล 
7) การสื่อสาร การเสวนาต่อเน่ืองในกลุ่ม 
8) กฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับชุมชน  

สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน (2556: 13) กล่าวถึง องค์ประกอบของมาตรฐาน การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน หรือ Community Based Tourism (CBT) มีองค์ประกอบ 5 ด้าน โดย
การศึกษาเปรียบเทียบกับ Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC), Corporate Social 
Responsibility and Marketing Access Partnership for Thai Sustainable Supply Chains 
(CSR-MAP), อพท. และนํามายกร่างโดยการใช้กระบวนการวิจัยในการทดสอบซ้ํากับชุมชน 
ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว โดยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการอย่างย่ังยืน 2) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจท้องถิ่น 3) การส่งเสริมวัฒนธรรม 4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 5) 
การบริการและความปลอดภัย  

ขณะที่ อพท. กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของ CBT 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้ (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 
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2.2.4 ประเด็นสําคัญของแต่ละองค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

2) ด้านองค์กรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเข้าใจกัน มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้ และ
ทักษะในเรื่องต่างๆ หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

3) ด้านการจัดการ มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
มีองค์กรหรือกลไกในการทํางานเพ่ือจัดการการท่องเท่ียวและสามารถเช่ีอมโยงการท่องเท่ียวกับการ
พัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4) ด้านการเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และ
ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบ้านกับผู้มาเยือน สร้างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของ
ชาวบ้านและผู้มาเยือน 

 
2.2.5 หลักการของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังน้ี 

(สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ม.ป.ป.) 
1) ชุมชนเป็นเจ้าของ  
2) ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ 
3) ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิต 
5) มีความย่ังยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
6) คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
7) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 
8) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
9) เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 
10) มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

การท่ีจะให้ชุมชนดําเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น มีความจําเป็นที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียว ในขณะเดียวกันก็
ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเท่ียวทั่วไป 
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กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสําคัญและเป็นนักท่องเท่ียวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากน้ียังเป็นการเพ่ิมการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชน
ท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกําลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
ทํางานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ม.ป.ป.) 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชน จะทราบได้ว่า การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนถือเป็นเคร่ืองมือในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ผ่านการรวบรวมจดบันทึก สืบทอดและเผยแพร่ รวมถึง
การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน ส่งเสริมความผูกพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชน อีกทั้งยังเกิดรายได้เสริมจาการท่องเที่ยว นํามาซึ่งการ
อนุรักษ์และพัฒนาสู่ความอยู่ดีมีสุขชุมชน 
 

2.2.6 พัฒนาการมาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชนเมืองไทย (CBT) 
มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนใประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2549 โดยการริเริ่มของ 

โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (Coastal Habitats and Resources Management Project 
หรือ CHARM) ร่ววมือกับโครงการท่องเที่ยวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (Responsible Ecological 
Social Tour Project หรือ REST) ภายใต้ช่ือ CHARM-REST ที่พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินผลชุมชน
ด้วยชุมชนเองผ่านมาตรฐานการท่องที่ยวโดยชุมชน โดยมีกรอบของการประเมินต้ังจากเป้าหมายของ
ชุมชนในการทําการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) การพัฒนาคน 2) การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร 3) การมี
รายได้เสริม 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน และได้ยุติลงเน่ืองจากขาด
ความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป ทําให้งานน้ีขาดความต่อเน่ืองลง 

ต่อมาในปี 2552 แนวคิดเรื่องมาตรฐาน CBT ได้รับการพัฒนาต่อภายใต้ความร่ววมือของ
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย มูลนิธิใบไม้เขียว สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ 
European Center for Eco and Ago Tourism (ECEAT) เพ่ือสร้างการยอมรับเรื่องคุณภาพของ
ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการท่องเท่ียวผ่านการพัฒนามาตรฐานอย่างมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งท่องเที่ยวชุมชนเป็น 1 ใน 5 ของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1) โรงแรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก 2) ร้านอาหาร 3) บริษัทนําเที่ยว 4) มัคคุเทศก์นําเที่ยว และชุมชนท่องเท่ียว 
ภายใต้ช่ือ Corporate Social Responsibility and Market Access Partnerships for Thai 
Sustainable Tourism Supply Chains Project, หรือมีช่ือย่อว่า CSR-MAP มีการยกร่างมาตรฐาน
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชน มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผู้เช่ียวชาญ
จากยุโรปมาให้ความคิดเห็น มีการจัดพาบริษัททัวร์และสื่อมวลชน (FAM trip) จากยุโรปมาให้
ข้อคิดเห็นแก่เส้นทางผู้ประกอบการท้ัง 5 กลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้เช่ียวชาญของกรมท่องเที่ยวมี
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ส่วนร่วมในการนําร่างมาตรฐานของ CBT ไปพัฒนาต่อเรื่องตัวช้ีวัดและวิธีการประเมิน แต่ขาดความ
ต่อเน่ืองจากการเปลี่ยนผู้บริหารและไม่ได้อยู่ในแผนการดําเนินงานของกรมการท่องเที่ยว   

ในปี 2555 มาตรฐาน CBT ได้มีการนํามาเป็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือรับรองแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
หรือ อพท. โดยมีการประยุกต์ให้สั้นลงและจดจําได้ง่าย จํานวน 100 ข้อ โดยที่ยังคงองค์ประกอบและ
สาระเดิมที่มีการพัฒนาล่าสุดกับกรมท่องเที่ยวและได้นําไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาชุมชนนําร่อง 
13 แห่ง ใน 6 พ้ืนที่พิเศษของ อพท. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการโดยใช้มาตรฐานเป็นทั้งแนวทางใน
การพัฒนาและเกณฑ์ประเมินในการให้รางวัลชุมชนที่มีการพัฒนาคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม
คําว่ามาตรฐานมาสามารถใช้ได้โดยไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานมารองรับ ทําให้ อพท. เรียกการประเมิน
น้ีว่า “การรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยที่ อพท. ได้แต่งต้ังคณะทํางานการรับรองแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนที่มีความเช่ียวชาญหลากหลายและจากองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น
คณะทํางาน ดําเนินงานและขยายผลต่อไป (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2556: 10-12)   

สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน ได้ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาข้อแข็งและจุดติดขัดของการพัฒนา
มาตรฐานสู่ระบบการประเมินโดยองค์กรผู้เช่ียวชาญและมีความน่าเช่ือถือ สร้างการยอมรับกับภาคีที่
เก่ียวข้อง ประกาศใช้เป็นมาตรฐานการท่องเท่ียวหน่ึงของไทย ซึ่งการพัฒนามาตรฐานน้ีจะแยก
ออกเป็นสามส่วน คือ 1) เป็นแนวทางให้ชุมชนประเมินมาตรฐานตนเอง ในคําศัพท์ที่เป็นทางการใน
ระบบมาตรฐานอาจเป็นเรื่องการเตรียมการเพ่ือเข้าสู่การประเมิน แต่ในทางการพัฒนาชุมชนสามารถ
นําเอาเคร่ืองมือการประเมินมาตรฐานไปใช้ในการวางแนวทางการพัฒนาแบบครบถ้วนรอบด้าน หรือ
สามารถนําไปประเมินคุณภาพของการท่องเที่ยวด้วยตนเองได้ 2) เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของไทยใน
การเข้าสู่ระบบมาตรฐานการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว 3) แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานหรือองค์กร
ในประเทศสมาชิกอาเซียนในการนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตน หรือหาจุดร่วมกัน
พัฒนาต่อกลายเป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับอาเซียน 

นายสุเทพ เก้ือสังข์ กล่าวถึง การท่องเท่ียวหากต้องการนําไปสู่ความย่ังยืนน้ัน จําเป็นต้องมี
มาตรฐานกลาง (ข้อกําหนดขั้นตํ่า) ไว้เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับกับคนภายนอก และเป็นหลักประกันความ
ย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยว และต้องมีครบทุกมิติตามเกณฑ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริการและความปลอดภัย 
(สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2556: 59)   

กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายของมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เพ่ือจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วม และสร้างการยอมรับกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
หรือกล่าวคือ เมื่อชุมชนตัดสินใจ “เลือก” ในการทําเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว ชุมชนควรวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบของการท่องเที่ยวทั้งแง่บวกและแง่ลบ น่ันคือชุมชนได้จัดวางบทบาทของตนเองเป็น
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บทบาท “เชิงรุก” มากกว่า “เชิงรับ” การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ได้เกิดจากการตอบคําถามว่า ชุมชน
จะได้ประโยชน์อย่างไรจากการท่องเที่ยว แต่เป็นการสร้างโจทย์ใหม่ว่า การท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างไร 

 
สรุปแนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  สรุปแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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2.3 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 

2.3.1 ความหมายการพัฒนาแบบย่ังยืน 
การพัฒนา เป็นคําที่มีความหมายในเชิงบวก ตีความได้หลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทของ

สิ่งแวดล้อมว่าหมายถึงสิ่งใดซึ่งมีตัวอย่างหลากหลายให้เห็น เช่น จุมพล รอดคําดี มองว่า การพัฒนา 
หมายถึง การมีอาหารกินเพียงพอ มีรายได้พอเพียงที่จะสนองตอบความต้องการขั้นพ้ืนฐาน อันได้แก่ 
เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย มีความเสมอภาคกันในสังคม (จุมพล รอดคําดี, 2532: 1-2 อ้างถึงใน เดช
พันธ์ ประวิชัย, 2543: 17) ซึ่งเป็นการมองการพัฒนาทางด้านกายภาพเพียงอย่างเดียว 

นิศา ชัชกุล (2554: 280-281) ให้ความหมาย การพัฒนาแบบย่ังยืน (Sustainable 
Development) หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่
กระทบกระเทือนความสามารถของคนรุ่นหลังในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง น่ันคือ
มรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตจะต้องมีปริมาณและคุณภาพที่ไม่ด้อยกว่าในยุคปัจจุบัน 
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centered Development) เป็นการพัฒนาที่
มีครอบครัวเป็นฐาน (Community Based Development) ประชาชนต้องมีส่วนช่วยพัฒนาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ควบคู่กันไป ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ไม่ใช่
ดําเนินการพัฒนาเพียงด้านเดียว   

สมบัติ ธํารงธัญวงค์ (2537: 16-18) ให้ความหมาย การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาโดยมุ่งเน้นการป้องกัน และกําจัดผลเสียที่จะ
เกิดขึ้นจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยควบคุมให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด และผลเสีย
ที่เกิดขึ้นน้ันจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเป็น
การดํารงคุณค่าของการท่องเท่ียวให้ย่ังยืนถาวรตลอดไป โดยท้ังน้ีการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน
ย่อมก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม     

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน (Sustainable Tourism Development) หมายถึง การ
พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาดสามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ได้ตลอดกาลยาวนาน
ที่สุด (รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2545) 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ย่ังยืน จําเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวควบคู่กันไป เพ่ือเป็นการผสานประโยชน์ต่อการใช้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าและสามารถส่งต่อคนรุ่นหลังได้อย่างย่ังยืน 
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2.3.2 หลักการจัดการการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 
นักวิชาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวได้กําหนดหลักการในการจัดการการท่องเที่ยวทุก

รูปแบบที่ย่ังยืนตามหลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวของโลก ไว้ดังน้ี (รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2545) 
1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainable) หมายถึง 

ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวต้องมีวิธีการจัดการใช้ทรัพยากร ทั้งมรดกทางธรรมชาติและ
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างด้ังเดิมอย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างประหยัดต้อง
คํานึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่าและคุณภาพของธรรมชาติ ต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญประกอบอยู่ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึงการสงวนรักษา
คุณภาพของทรัพยากรให้มีคุณค่าต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความผาสุก รู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ปรับปรุง บํารุงให้เกิดประโยชน์ได้นาน เพ่ิมพูนและเสริมสร้างไว้ให้มีมากเพียงพอต่อการใช้ เพ่ือ
การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมการปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ัน ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์อย่าง
ด้ังเดิมไว้ให้มากที่สุด เกิดผลกระทบอันเป็นผลเสียน้อยที่สุดโดยการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านประยุกต์กับ
เทคโนโลยีแบบใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด อย่างเหมาะสม และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง
ยาวนาน 

2) ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจําเป็นกับการลดการก่อของเสีย 
(Reducing Over-consumption and Waste) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวต้องร่วมกัน
วางแผนกับผู้เก่ียวข้องจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ หรือจัดหาทรัพยากรอ่ืน
ที่มีคุณสมบัติ มีคุณภาพเหมือนกัน หรือใช้ทดแทนกันได้ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรท่ีหายาก อาจหา
พลังงานจากธรรมชาติทดแทนได้ เช่น การใช้กังหันลม การใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้
กระเบ้ืองใส เป็นต้น การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าน้ัน มีส่วนช่วยใน
การลดค่าใช้จ่าย หรือลดต้นทุนการผลิต 

3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรม (Maintain 
Diversity) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องวางแผนขยายฐานการท่องเที่ยวโดยการรักษา
และส่งเสริมให้มีความหลากหลาย เพ่ิมขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพ่ิมคุณค่า และมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวใช้เวลาท่องเที่ยวในสถานที่น้ันนานขึ้น หรือกลับไปเที่ยวซ้ําอีก เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
นํ้าตก อาจเพ่ิมกิจกรรมการดูนก การปีนหน้าผา เป็นต้น หรือหมู่บ้านวัฒนธรรม และแหล่งโบราณคดี 
อาจเพ่ิมกิจกรรมการน่ังเกวียน การทําเส้นทางจักรยานให้นักท่องเที่ยวป่ันชมรอบหมู่บ้าน การเป็น
อาสาสมัครนักโบราณคดีขุดค้น ขุดแต่งแหล่งโบราณคดีโดยมีนักโบราณคดีสอนหลักการเบื้องต้นให้ 
เป็นต้น 
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4) ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating Tourism into Planning) ผู้รับผิด 
ชอบการพัฒนาการท่องเท่ียวไม่เพียงแต่ทํางานตามแผนท่ีวางไว้ แต่ต้องประสานแผนการพัฒนา กับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต. หรือเทศบาล) 
แผนพัฒนาของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง 
ทบวง กรม ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาการทํางานในสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพ
เพ่ิมขึ้น 

5) ต้องนําการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Supporting Local 
Economy) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงานราชการ ที่เก่ียวข้องส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยสรรหาความโดดเด่นของ
ทรัพยากรในท้องถิ่น นําไปประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าไปเที่ยวให้มากขึ้น เป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ประชากรที่ประกอบการในท้องถิ่น 
ตัวอย่างเช่น การหาผลิตภัณฑ์และ กิจกรรมใหม่ๆ ในแต่ละตําบล อันเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 
ก็เพ่ือการขยายฐาน สร้างรายได้เสริมให้กับท้องถิ่น 

6) การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเท่ียวกับท้องถิ่น (Involving 
Local Communities) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวควรร่วมทํางานกับท้องถิ่นแบบองค์รวม 
(Participation Approach) โดยเข้าร่วมทําในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็นหน่วยงานร่วมทํา
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นหน่วยงานร่วมวิเคราะห์ หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นหน่วยงาน
ร่วมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวด้วยกัน ร่วมประเมินผลการท่องเท่ียว เป็นต้น นอกจากน้ันยังต้อง
ประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นด้วย 

7) หมั่นประชุมและปรึกษาหารือกับผู้เก่ียวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting 
Stakeholders and the Public) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องประสานกับพหุภาคี 
ได้แก่ ชุมชนหรือประชาคมในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ประกอบการท่องเท่ียว 
สถาบันการศึกษา สถาบันการศาสนา หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ ทั้งการเพ่ิมศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว การ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการตลาด โดยจัดการประชุมกันอย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ที่ต่างกัน เช่น การ
กําหนดราคาค่าบริการรถโดยสาร หรือรถรับจ้างในท้องถิ่น ควรเป็นราคามาตรฐานเดียวกัน หรือการ
ใช้ที่สาธารณะประโยชน์ การใช้นํ้าดิบเพ่ือบริโภคจากแหล่งเดียวกัน การจัดการขยะ การบําบัดนํ้าเสีย 
เป็นต้น 
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8) การพัฒนาบุคลากร (Training Staff) การให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งพนักงาน
ดูงานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ย่ังยืน นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว 

9) การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม (Marketing 
Tourism Responsibly) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องร่วมกับผู้เก่ียวข้องจัดเตรียม
ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวข่าวสารการ บริการการขาย ให้พร้อมมีเพียงพอต่อการเผยแพร่ ซึ่งอาจ
จัดทําในรูปสื่อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการท่องเที่ยว คู่มือการตลาดการท่องเที่ยวที่เป็น
เอกสารแผ่นพับ หนังสือคู่มือ วิดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น 

10) ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย (Undertaking Research) ความจําเป็นต่อการ
ช่วยแก้ปัญหาและเพ่ิมคุณค่า รวมถึงคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวการลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียว 
ผู้รับผิดชอบการ พัฒนาการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจะต้องมีการประเมินผล การตรวจสอบ
ผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่างสมํ่าเสมอ โดยการสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรง การสอบความเห็น
จากใบประเมินผล หรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยว เพ่ือทราบผลของการบริการนํามาปรับปรุงและ
แก้ไขการจัดการ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความประทับใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวได้  

กล่าวโดยสรุป ได้ว่า การจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนน้ัน จะเกิดขึ้นได้ยากถ้าหาก
ปราศจาก “กลุ่มคน” ผู้มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความย่ังยืน ไม่ว่าจะเป็น 
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี การลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจําเป็น การ
รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรม การประสานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยใช้การท่องเท่ียว การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย
พัฒนาการท่องเท่ียวกับท้องถิ่น การประชุม และปรึกษาหารือกับผู้เก่ียวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
การพัฒนาบุคลากร การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม และประเมินผล 
ตรวจสอบ และวิจัย เหล่าน้ีจะขับเคลื่อนต่อไปได้ต้องอาศัยความเสียสละ อดทน มุ่งมั่น และการ
ประนีประนอม ซึ่งเป็นลักษณะของกลุ่ม “ผู้นํา” ที่จะเป็นหัวแถวของการเริ่มการพัฒนาในมิติทุกด้าน
เพ่ือความย่ังยืนในชุมชนต่อไป  

 
2.3.3 หลักการพัฒนา 
สุเมธ ตันติเวชกุล (2550: 6) กล่าวถึง หลักในการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

ยึดมั่นในการมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้พึงตนเอง ทรงใช้คําว่า “ระเบิดจากข้างใน” น่ันคือ 
การทําให้ชุมชน หมู่บ้าน มีความเข้มแข็งก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ไม่ใช่การนําเอา
ความเจริญ หรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนที่ยังไม่ทันเตรียมตัว เพราะการมุ่งแต่สร้าง
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ความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่สัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและ
ประชาชน จะเกิดความไม่สมดุล ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด โดยหลัก 3 ประการ
ตามรอยพระยุคลบาทที่จะทําให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของ และนําไปสู่ความย่ังยืนของการพัฒนาใน
ที่สุด ดังน้ี 

1) การเข้าใจ เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูล
ทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชดําริทั่วประเทศ 

2) การเข้าถึง เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความ
เข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนามากที่สุด 

3) การพัฒนา เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพ่ีเลี้ยง การ
ออกแบบ หลักสูตรเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชน 
รวมทั้งการให้ทีมพ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําในชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผล   

ประเวศ วะสี (ม.ป.ป.: 1) กล่าวถึง หลักในการพัฒนาชุมชน ไว้ว่า ชุมชนเป็นผู้กระทําเอง 
ทางราชการเป็นผู้สนับสนุน ไม่ใช่ไปสั่งการให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดเพ้ียน พิการ ไม่
ย่ังยืน เป็นกระบวนการทางปัญญา ใช้ความรู้ ใช้การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ มีการจัดการโดยใช้
ความรู้ ทุกส่วนที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันด้วยการเรียนรู้ ไม่ใช่โดยการใช้อํานาจ 2) มีกลไกการจัดการ
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน เช่น การรวมตัวกันด้วยความสมัครใจมิใช่โดยตําแหน่ง หรือถ้าเป็นองค์กรของ
รัฐ ก็เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ    

 
2.3.4 แนวทางการพัฒนาชุมชน  
แนวทางการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย (ประเวศ วะสี, ม.ป.ป.) 

1) ส่งเสริมการขยายตัวของชุมชนเข้มแข็งด้วยหลัก วสค. (RCN) หลักการ วสค. คือ 
ว. = วิจัย (Research) ส่งเสริมการศึกษาและวิเคราะห์ความเข้มแข็งของคนใน

พ้ืนที่  
ส. = สื่อสาร (Communication) ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารในชุมชนทุกรูปแบบ 

เช่น การสื่อสารทางเอกสาร สิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวชุมชน อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
ค. = เครือข่าย (Networking) ส่งเสริมการสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

ออกไปอย่างต่อเน่ืองเพ่ิมขึ้นจนครอบคลุมพ้ืนที่   
2) ส่งเสริมการเกิดขึ้นใหม่ของชุมชนเข้มแข็ง 
ชุมชนเข้มแข็งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ที่เรียกว่า การร่วมคิด ร่วมทํา 

โดยการวิจัยของชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน โดยการรวมข้อมูลชุมชน เช่น รายรับ-รายจ่าย ทรัพยากร
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ชุมชน นํามาวิเคราะห์สังเคราะห์สกัดเป็นองค์ความรู้ชุมชน พัฒนาจัดทําแผนยุทธศาตร์เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน และปฏิบัติตามแผน นําไปสู่ความพอเพียงและสร้างดุลยภาพของชุมชน ความร่วมมือจาก
หน่วยอ่ืนในสังคมก็มีความสําคัญ เช่น โรงพยาบาลชุมชน พระสงฆ์ และครู มีส่วนในการช่วยส่งเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง หรือจะเป็น หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งต้องเกิดจากพ้ืนฐานความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน อีกทั้งควรให้ความสําคัญกับผู้ชํานาญผู้ซึ่งมีส่วนสําคัญในการส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้ของชุมชน หรือเรียกว่า “พัฒนากร” หรือ “วิทยากรกระบวนการ” โดยการ
ส่งเสริมการเกิดขึ้นใหม่ของชุมชนเข้มแข็งเป็นเรื่องที่ละเอียดและเกิดความคาดเคลื่อนได้ง่าย ถ้า
หน่วยงานของรัฐขาดความต่อเน่ืองความเข้าใจ จะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานดังกล่าว ดังน้ันการ
ประสานการสร้างความเข้าใจอย่างต่อเน่ืองของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุด 

3) ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเพื่อพัฒนาอย่างบูรณาการและย่ังยืนของ
ท้องถิ่น 

กระจายอํานาจและกระจายงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นน้ันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ จึงควร
ต้องมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการเพ่ือพัฒนาอย่างบูรณาการและย่ังยืน ควรมี
กลไกส่งเสริมการจัดการของท้องถิ่นแบ่งการพัฒนาตามความสําคัญและเร่งด่วน ซึ่งในเบ้ืองต้นชุมชน
เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างบูรณาการและย่ังยืน ควรผลักดันให้เกิดกลไกส่งเสริมการจัดการของ
ท้องถิ่นท้องถิ่นร่วมกันกับ องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาลท่ัวประเทศ ซึ่งถ้าสามารถบริหาร
จัดการเรื่องการพัฒนาอย่างบูรณาการได้ก็จะนําไปสู่ปัจจัยแห่งความย่ังยืน 

4) การสนับสนุนเชิงนโยบาย ควรมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย เช่น การให้หน่วยงาน
ต่างๆ ดําเนินการโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ัง และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน กําหนดวิธีการทาง
งบประมาณที่ใช้สนับสนุนการดําเนินงานให้ชัดเจน การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาอย่างบูรณาการ ให้ความสําคัญกับครองธุรกิจรายย่อยของท้องถิ่น ป้องกันการถูก
เอาเปรียบจากทุนต่างชาติ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจมหาภาคกับเครษฐกิจชุมชนเช่ือมโยงกัน เพ่ือกระจาย
ผลโยชน์ นโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกันผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่  

ดังน้ัน จึงควรมีการวิจัยนโยบาย เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนเพราะปัจจัยต่างๆ ก่อนที่จะ
นําไปใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุน กระบวนการพัฒนาชุมชน ที่ประกอบด้วยการสร้างความรู้ และ
การเคลื่อนไหวสังคมโดยอิสระ  

 
2.3.6 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 4) ให้ความหมาย การท่องเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึง การ

ท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเย่ียม เพราะสามารถดํารงไว้ซึ่งทรัพยากร
ท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย ธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให้ได้ผลกําไร



38 

อย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ียมเยือนสมํ่าเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่สุดอย่างยืนยาว แบ่งลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ 6 ประการ ดังน้ี 

1) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภททุกแห่ง 
2) เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า และความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว 
3) เป็นการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
4) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ และประสบการณ์เก่ียวข้องกับ

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
5) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแกผู่้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยืนยาว 
6) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และคนืกลับสู่ทรัพยากร

ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของ  
ขณะท่ี อุษาวดี พูลพิพัฒน์ (2545: 4-6) กล่าวถึง ลักษณะการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนควรมี

ลักษณะดังต่อไปน้ี 1) เป็นการท่องเที่ยวที่มีความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง ความต่อเน่ืองของ
ทรัพยากร ธรรมชาติ และความต่อเน่ืองของวัฒนธรรมซึ่งจัดเป็นทรัพยากรหลักในการท่องเที่ยว และ
สามารถมอบประสบการณ์นันทนาการที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 2) เป็นการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ 
(Quality) หมายถึง การเน้นคุณภาพของสามส่วนหลัก คือ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม คุณภาพของ
ประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 3) เป็นการท่องเที่ยว
ที่มีความสมดุล (Balance) หมายถึง ความสมดุลระหว่างความต้องการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น และขีดความสามารถของทรัพยากร    

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ควบคู่กับการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เป็นฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาวรวมไปถึงการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวต่างๆ จะช่วยปลูกฝังให้ชุมชนมีจิตสํานึก หวงแหน รักบ้าน
ขยายวงกว้างมากข้ึน 

 
2.3.7 ทฤษฎีการพัฒนา 
ในขณะที่นักวิชาการพยายามให้ความหมายของการพัฒนาภายใต้บริบทการพัฒนา บนฐาน

ความคิดของนักวิชาการแต่ละยุคสมัย ทฤษฎีการพัฒนาต่างๆ ได้ถูกพัฒนาตามแนวคิดของกลุ่มนักคิด
ทฤษฎี ตามบริบทที่เหมาะสมกับประเทศของตน เช่น ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎีการพัฒนาแบบ
พ่ึงพา ทฤษฎีพัฒนาที่เน้นความต้องการพ้ืนฐาน ทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ควบคู่กับ
กระจายความเติบโต และทฤษฎีการพัฒนาแบบย่ังยืน ซึ่งอาจสรุปได้ดังน้ี (จินดา ขลิบทอง, 2553: 
35) 
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1) ทฤษฎีความทันสมัย  
ให้ข้อเสนอโดยแยกสังคมออกเป็นสองประเภทที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คือ

สังคมด้ังเดิมและสังคมทันสมัย โดยให้ความสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นดัชนีสําคัญที่จะ
พัฒนาผู้คนไปสู่สังคมทันสมัย นอกจากน้ันยังช้ีนําให้เห็นความคิด ความเช่ือและวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม
เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนา ดังน้ันประเทศท่ีทันสมัยคือประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตและละท้ิง
ความคิด ความเช่ือ วิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 

2) ทฤษฎีการพัฒนาแบบพ่ึงพา 
เช่ือว่าแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วไม่น่าจะมีความ

เหมาะสมและใช้ได้ดีกับประเทศด้อยพัฒนา ทั้งน้ีเพราะผลของการพัฒนาที่เกิดจากแนวคิดของการ
พัฒนากระแสหลัก เช่น แนวคิดหลักขั้นตอนการเติบโตทางเศรษฐกิจของรอสโทว์ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ความเติบโตที่เกิดขึ้นกับประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่มีน้อยมาก ย่ิงกว่าน้ันความเติบโตทาง
เศรษฐกิจทําให้เกิดความรํ่ารวยกับคนเพียงบางกลุ่ม เกิดปัญหาตามมาทั้งปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาทําให้ประเทศด้อยพัฒนากลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบทุนนิยมโลกอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง 

3) ทฤษฎีพัฒนาที่เน้นความต้องการพ้ืนฐาน 
เช่ือว่าความเติบโตด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจน

ของประชาชนได้ แนวทางการพัฒนาจําเป็นต้องเน้นการพัฒนาไปท่ีตัวตนโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน
เป็นหลัก โดยคํานึงถึงหลักการในเรื่องของการสนองตอบต่อความจําเป็นพ้ืนฐานในชีวิต ซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนสําคัญสองส่วน คือ ความต้องการระดับครอบครัว และความต้องการระดับชุมชน 

4) ทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ควบคู่กับกระจายความเติบโต 
แนวคิดกลุ่มน้ีจะให้ความสําคัญกับการกระจายความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเช่ือว่า

หากมีการจัดการที่เหมาะสมเร่ืองการลงทุน การให้การศึกษา และการจัดบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม การที่รัฐมีการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้
กลุ่มคนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

5) ทฤษฎีการพัฒนาแบบย่ังยืน 
เป็นทฤษฎีที่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาที่พยายามคงภาวะความสมดุลระหว่างมิติ

ด้านเศรษฐกิจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมในระบบเปิด โดยพยายามคงระดับการเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจให้สัมพันธ์กับความพยายามในการคงสภาพให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคมโดยคงไว้ซึ่ง
ระบบนิเวศที่เหมาะสม  

จากการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบถึงระดับการให้ความสําคัญของการพัฒนาในแต่ละ
ทฤษฎี กับขอบเขตการศึกษา “ทฤษฎีการพัฒนาแบบย่ังยืน” มีความเหมาะสมกับบริบทขอบเขต
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การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการและพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชน ให้
เกิดความสมดุลในมิติต่างๆ เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้การ
ท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือเพ่ือนําไปสู่แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการพัฒนาต่างๆ นํามาซึ่งการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบน้ัน การได้มาซึ่ง
ข้อมูลเชิงลึก มีความจําเป็นมากในกระบวนการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฎีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ซึ่งมีความสําคัญต่อกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล สรุปได้ดังต่อไปน้ี 

 
สรุปแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4  สรุปแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
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ตารางที่ 2.2  สรุปแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา 
 

ทฤษฎีการพัฒนา 

ทฤษฎีความทนัสมัย 
 

แยกสังคมออกเป็นสองประเภทที่แตกต่างกัน คือสังคมด้ังเดิมและ
สังคมทันสมัย ให้ความสําคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาคน
ไปสู่สังคมทันสมัย ช้ีความคิด ความเช่ือ วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมว่าเป็น
อุปสรรคสําคญัต่อการพัฒนา ดังน้ันประเทศที่ทันสมัยคือประเทศท่ีมี
เศรษฐกิจที่เติบโตและละทิ้งความคิด ความเช่ือ วิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 

ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วไม่เหมาะสม
กับประเทศด้อยพัฒนา ผลของการพัฒนาจากกระแสหลัก และความ
เติบโตทางเศรษฐกิจทําให้เกิดความรํ่ารวยกับคนเพียงบางกลุ่ม เกิด
ปัญหาตามมาทั้งปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทําให้
ประเทศด้อยพัฒนากลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบทุนนิยมโลก 

ทฤษฎีพัฒนาที่เนน้ความ
ต้องการพืน้ฐาน 

ความเติบโตด้านเศรษฐกิจไมส่ามารถแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนได้ จําเป็นต้องเน้นการพัฒนาไปท่ีเฉพาะกลุ่มคนยากจน
เป็นหลัก ใช้หลักการสนองตอบต่อความจําเป็นพ้ืนฐานในชีวิต คือ 
ความต้องการระดับครอบครัวและระดับชุมชน 

ทฤษฎีการพัฒนาทีเ่นน้การ
กระจายรายได้ควบคู่กับกระจาย
ความเติบโต 

ให้ความสําคญักับการกระจายความเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดการ
ที่เหมาะสมเรื่องการลงทุน การให้การศึกษา และการจัดบรกิารทาง
สังคมอย่างทั่วถึง ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม จากการที่รัฐมีการ
บริหารจัดการที่ดีตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันได้จะช่วยให้
กลุ่มคนทุกกลุม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

ทฤษฎีการพัฒนาแบบย่ังยืน ให้ความสําคญัต่อการพัฒนาท่ีคงภาวะความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมในระบบเปิด ให้ระบบเศรษฐกิจสัมพันธ์กับความ
เท่าเทียมกันทางสังคมที่เหมาะสม 
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2.4 แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
 

2.4.1 ความหมายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ให้คํานิยาม

ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาชุมชนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการดํารงชีวิตของชุมชน โดยจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างกลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน ใน
เชิงของการเรียนรู้ และการทดลอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับชุมชน ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวกับผู้คนในชุมชนน้ันๆ โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องเป็น
นักท่องเที่ยวที่มิใช่เป็นเพียงนักท่องเที่ยว แต่จะเป็นสมาชิกของชุมชนที่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกัน 
(Citizen of Community) และในการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
ปี พ.ศ. 2551 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กําหนดนิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism) ไว้ว่า “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือการท่องเที่ยวที่มุ่งไปสู่ความผูกพันและประสบการณ์
อันแท้จริง ซึ่งได้มาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่” (Wurzburger et al., 2008: 15-16) 

มุทธกา พฤกษาพงษ์ (อ้างถึงใน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน (องค์การมหาชน), 2555ก: 52-53)ได้ให้คํานิยามสําหรับการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ คือ การ
ท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของสถานที่ผ่านประสบการณ์ตรง
และการมีส่วนร่วมกับผู้คนเจ้าของวัฒนธรรม  

อภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล (2554: 25-29) ได้ให้ความหมายของการทํา Creative Tourism จาก
เดิมเราขายทิวทัศน์ ขายวัฒนธรรม ทําให้คนสนใจเข้ามาดูอุทยานประวัติศาสตร์ ต่อไปเราคงต้องขาย
เพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดความประทับใจ ช่ืนชมกับสิ่งที่เรามี หลังจากประทับใจแล้วเราต้องขายมากกว่าน้ัน 
คือต้องขายประสบการณ์ ช่วยกันสร้างประสบการณ์ ทําให้ได้เห็น ได้มอง ได้ดู ได้สัมผัส แก่นสําคัญ
คือต้องคือต้องเติมความรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าไป แล้วความรู้น้ีต้องเป็นความรู้ทั้งสองฝั่งคือ ความรู้ที่
เป็นซีกของเข้า และความรู้ที่เป็นซีกของเรา หลังจากที่ความรู้มันโตขึ้นเร่ือยๆ สิ่งที่ตามมาก็คือเอา
ความรู้ไปทําอะไรต่อ นักท่องเที่ยวกลับไปใช้ประสบการณ์ที่เขาได้รับจากเรา สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง
คือ คนที่มีความรู้เฉพาะทางไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านอาชีพท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชนน้ันต้องสามารถต่อ
ยอดความรู้ต่างๆ ที่มีเข้ากับแหล่งความรู้ใหม่ๆได้ อย่าติดอยู่กับเอกลักษณ์อย่างเดียว ต้องสามารถทํา
ให้ทักษะหรือความรู้น้ันเช่ือมต่อกับคนกลุ่มอ่ืนได้ 

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ (2556: 50-51)ได้ให้นิยามความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นการท่องเท่ียวที่สนับสนุนให้นักท่องเท่ียวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือทําความเข้าใจ
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ในคุณค่าของสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งโดยผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่หรือเจ้าของวัฒนธรรม  

นาฬิกอติภัค แสงสนิท (อ้างถึงใน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 2555ก: 52-53) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์น้ัน 
“เปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องไม่เปลี่ยนไป” โดยจะต้องจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า ใช้
สอยได้ แต่ให้ใช้อย่างประหยัดเพ่ือเก็บไว้ให้นรุ่นลูกรุ่นหลาน สิ่งใดควรรักษาก็ต้องรักษาไว้ สิ่งใดต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบันก็สามารถทําได้ คําว่าเปล่ียนแปลงได้ แต่ไม่เปลี่ยนไป คือ
เรายังมีความเป็นไทย ยังตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิม รวมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย เพราะสิ่งเหล่าน้ีคือ “สินค้าทางการท่องเที่ยว” ของเรา  

จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปคําจํากัดความของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้ดังต่อไปน้ี 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเท่ียวที่นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้เก่ียวกับการใช้ชีวิตของผู้คนใน
ท้องถิ่น เช่น สัมผัสวิถีชีวิตการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ อาหารท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น 
แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน และผู้คนเจ้าของพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ผ่านการพูดคุยสนทนา และผ่านกิจกรรมทดลองปฏิบัติต่างๆ นอกจากการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะสร้างความสุนทรีย์ให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับ
ชุมชนที่สามารถรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนไว้ได้อีกด้วย   

 
2.4.2 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
รูปแบบ คุณลักษณะ และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ถูกเสนอความคิดจาก

หลากหลายนักวิชาการ และจากองค์กรต่าง เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ขยายวงกว้าง 
ซึ่งพอจะนําเสนอและเรียบเรียงโดยสังเขปได้ดังน้ี 

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ดําเนินการ
สนับสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลก และเสนอโครงการ “เครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์” (The Creative Cities Network) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries) อันจะไปสู่รูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดับนานาชาติ ในภาค
ประชาชน เอกชน สาธารณะและประชาคม โดยมีเครือข่ายทั้งหมด 7 กลุ่ม และมีเง่ือนไขสําหรับเมือง
ที่จะเข้าร่วมเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ต้องผ่านการประกาศรับรองโดยยูเนสโกซึ่งนําเสนอ
เมืองตนเองได้เพียงประเภทเดียวเท่าน้ันจากกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 1) วรรณกรรม (Literature) 2) งาน
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน (Crafts and Folk art) 3) งานออกแบบ (Design) 4) ดนตรี (Music) 
5) อาหาร (Gastronomy)     6) ภาพยนตร์ (Cinema) 7) สื่อศิลปะ (Media Arts) ซึ่งมีเป้าหมาย
หน่ึงที่จะพยายามสร้างการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ (Creating New Tourism Opportunities) ให้
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นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมและเป็นส่วนหน่ึง ของวัฒนธรรมเมืองน้ันๆ ทั้งวัฒนธรรมในลักษณะที่จับ
ต้องได้และที่เป็นนามธรรม โดยผ่านประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเอง ลักษณะการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นแบบเน้นความผูกพัน ความจริงแท้ผ่านประสบการณ์ (Authentic 
Experience) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของเมืองที่ไปเยือน (Rebecca Wurzburger et al., 2008: 15-17) 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะ 6 ประการ (Richards, 2010a: 
78-90) ดังน้ี 

1) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพ่ิมทักษะให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาทักษะของ
นักท่องเที่ยวสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่ มีสินค้าหลักคือ “ทักษะและประสบการณ์ด้าน
วัฒนธรรมที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว” 

3) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้
สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ 

4) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่ สินค้าที่
เป็นวัฒนธรรมประจําวัน 

5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
การท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

6) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว 
 

2.4.3 ปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
จากการศึกษาของ Richards (2010b: 7) ปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีทั้งสิ้น 11 ปัจจัย ดังน้ี 
1) บริบท แหล่งท่องเที่ยวจะต้องจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสถานที่ของตน 
2) การมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3) การมีพันธมิตร การพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแตกต่างกันซึ่งถือ

ว่ามีความสําคัญ 
4) การวางแผนระยะยาว การวางแผนล่วงหน้าการจัดการการท่องเท่ียวและการ

วางแผนทรัพยากรท่ีสําคัญ 
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5) การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัตถุประสงค์จะต้องเอ้ือต่อ
การพัฒนา 

6) การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดี การจัดการท่องเที่ยวไม่ควรซ้ําและสามารถมองเห็น
ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยว 

7) การมีอิสรภาพในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ควรจะได้รับ
ประโยชน์ทางการเมืองและโครงสร้างการดําเนินงานควรมีความอิสระในการจัดการท่องเที่ยว 

8) การสื่อสารและการตลาดที่ดี กําหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ชัดเจน 
9) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ งบประมาณที่ให้การสนับสนุนควรพร้อมสําหรับการ

ใช้ดําเนินงาน 
10) การมีผู้นําที่เข้มแข็งและทีมงานที่มั่นคง ผู้นําต้องวิสัยทัศน์และทักษะในการนํา

ชุมชนและทีมงานควรมีความมุ่งมั่นในการทํางาน 
11) การเมือง โครงการต้องได้รับการสนับสนุนทางการเมืองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่

ย่ังยืน 
 
2.4.4 คุณลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ (2556: 20-21)ได้สรุปคุณลักษณะของการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ จากการประชุมนานาชาติเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในปี 2553 ณ เมืองบาร์
เซโลน่า ประเทศสเปน และในปี 2554 ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ดังน้ี  

1) ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
3) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ท่องเที่ยว 
4) ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม 
5) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ส่งผ่าน ส่งต่อประสบการณ์ 
6) เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม 
7) นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ 
8) ความจริงแท้ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์จริง 
9) จดจําประทับใจ เข้าใจ 
10) การท่องเที่ยวแบบจําเพาะเจาะจง 

นอกจากน้ี สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ ได้ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการ
ดําเนินโครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาประเทศไทยและได้เสนอคุณสมบัติ
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ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไว้ดังน้ี (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2556: 50-51) คุณสมบัติเชิงพ้ืนที่ 
ต้องมีความหลากหลายและโดดเด่นทางวัฒนธรรมและหรือธรรมชาติ รวมทั้งมีความตระหนักรู้ใน
คุณค่าของชุมชนโดยเจ้าของวัฒนธรรม คุณสมบัติเชิงกระบวนการ ประกอบด้วย 1) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 2) มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม 3) มีกระบวนการท่ีนําไปสู่
ความเข้าใจอย่างลึกศึ้งในพ้ืนที่ท่องเท่ียว 4) ไม่ทําลายคุณค่าของชุมชนนําไปสู่สมดุลทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเท่ีวและกีฬาเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ช่ือโครงการว่า “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ
เสนอคุณลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไว้ดังน้ี (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555) 

1) นักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน มีการแลกปลี่ยนเรียนรู้ ส่งต่อประสบการณ์ระหว่างกัน 
2) นักท่องเท่ียวเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของพ้ืนที่

ชุมชน 
3) นักท่องเท่ียวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ และเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มากกว่าเป็นผู้ชม 
4) นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น เกิดจากการ

จดจําและเข้าใจในวัฒนธรรมของพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
5) นักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้แบบจําเพาะเจาะจง 
6) นักท่องเที่ยวและเจ้าบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน  

อภิสิทธ์ ไล่สัตรูไกล (2554: 25-29) กล่าวถึง การจะทําให้เกิดเมืองสร้างสรรค์ ต้องเป็นเมือง
ที่มีลักษณะทั้ง 4 ประการ ดังต่อไปน้ี 1) คนเมืองต้องมีคุณภาพพอที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ ถ้า
เจ้าของเมือง เจ้าของบ้าน ผู้บริหารบ้านเมือง ไม่คิดจะเปิดตัวเอง ไม่คิดจะสร้างสิ่งใหม่ๆ คนที่อยู่อาศัย
และคนที่ดูแลเมืองก็ต้องเปิดให้เมืองมีลักษณะต้อนรับ 2) ต้องเป็นเมืองเปิด ยอมรับความหลากหลาย
เผ่าพันธ์ุ หลากหลายความคิด หลากหลายศาสนา หลากหลายรูปแบบ เมืองอะไรก็ตามท่ีโดดเด่ียว จะ
ยากต่อการพัฒนา เพราะทุกวันน้ีมีการข้ามวัฒนธรรมจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง นําเอาสองวัฒนธรรมมา
รวมกันบวกเข้ากับวัฒนธรรมที่สาม สี่ ห้า ก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆ เมืองก็จะดูสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 3) ต้อง
ยอมรับเทคโนโลยี เทคโนโลยี เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน ค้นหา หรือเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เอ้ือต่อ
การนําเสนอสิ่งที่เรามีและอยากให้คนทั่วไปรับรู้ 4) สภาพแวดล้อมในเมือง สภาพแวดล้อมต่างๆของ
เมืองที่เป็นอยู่ เอ้ือให้คนมีโอกาสค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองให้เจอแล้วนําเสนอความแตกต่าง  
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ขณะที่ นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อํานวยการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือ 
Creative Tourism ไว้ดังน้ี 

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความได้เปรียบ ด้วยการสร้างมูลค่า (Value Creation) 
ด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเรามีอยู่แล้ว และไม่ว่า
จะใช้ไปมากสักเท่าไหร่ ก็ไม่ทําให้ต้นทุนน้ีหมดไปแต่กลับย่ิงเป็นผลดีที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งเหล่าน้ีไว้  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม จะเอื้อประโยชน์ให้เกิดการอนุรักษ์ชัดเจน และ
เป็นกลไกสําคัญในการสร้างจิตสํานึกให้กับคนในชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ร่วมกัน
รักษาสมดุลของระบบนิเวศชุมชน ผ่านการสร้างกระบวนการกลุ่มให้มาร่วมกันคิด ร่วมกันทํา เมื่อเกิด
การจัดการอย่างเป็นระบบและประสบความสําเร็จแล้ว แหล่งท่องเท่ียวชุมชนจะกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ขอสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และกลายเป็นพลังในการสร้าง
ฐานความรู้สําหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนและสร้างสรรค์ (องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 2556) 

การท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นเรื่องใหม่สําหรับสังคมไทย เราต้องสร้างความเข้าใจให้ได้ว่า การ
พัฒนาการท่องเท่ียวสร้างสรรค์คืออะไร ต้องทําอย่างไร ฉะน้ัน จุดประสงค์ของโครงการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์ ก็คือ การเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อันมี
จุดหมายไปสู่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยหารูปแบบ สร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 

ดังน้ัน ประโยชน์ที่จะคาดว่าจะได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การจัดให้มีการ
ท่องเท่ียวอย่างเหมาะสมจะสามารถเอื้อประโยชน์ให้เกิดการอนุรักษ์ได้อย่างชัดเจน และเป็น
กระบวนการสําคัญในการสร้างจิตสํานึกให้กับคนในชุมชน นักท่องเท่ียว และผู้ประกอบการ ร่วมกัน
รักษาสมดุลของระบบนิเวศของชุมชน ผ่านการสร้างกระบวนการกลุ่มให้มาร่วมกันคิด ร่วมกันทํา เมื่อ
เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบและประสบความสําเร็จแล้ว แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจะกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และกลายเป็นพลังในการสร้าง
ฐานความรู้สําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและสร้างสรรค์  
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สรุปแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรคใ์นต่างประเทศ 

 
 
ภาพท่ี 2.5  สรุปแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
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สรุปแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรคใ์นประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6  สรุปแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
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2.5 ข้อมูลเชิงพื้นท่ี  
 

2.5.1 ที่ต้ัง 
ห่างจากตัวอําเภอเมืองน่านไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลาง             

จังหวัดน่าน ประมาณ 16 กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ดังน้ี 
 

ทิศ ติดต่อกับเขต 
ทิศเหนือ 
ทิศใต้ 
 
ทิศตะวันออก 
ทิศตะวันตก 

ตําบลเรือง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ตําบลนาซาว อําเภอเมือง ตําบลทุ่งศรีทอง  
อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ตําบลไชยสถาน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ตําบลแม่ขนิง อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 
ภาพท่ี 2.7  ทิศและเขตติดต่อ 
 

2.5.2 เนื้อที่  
มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งตําบล 29.11 ตร.กม. หรือประมาณ 18,190 ไร่ 

 
2.5.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีภูมิประเทศเป็นที่ราบภูเขา มีลําห้วยที่สําคัญไหลผ่าน คือ ลําห้วยสวก ไหลผ่านบ้านบ่อสวก

และบ้านสวกพัฒนา 
ลําห้วยม่วง ไหลผ่านบ้านดอนอุดม, บ้านเชียงยืน, บ้านม่วงเจริญราษฎร์, บ้านหนองโต่มและ

บ้านป่าคา 
ลําห้วยนํ้าจาง ไหลผ่านบ้านต้าม, บ้านนามน, บ้านซาวหลวง, บ้านนาปงพัฒนา และบ้านป่า

ฝางสามัคคี 
 

2.5.4 จํานวนหมู่บ้าน 
มีจํานวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน    
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2.5.5 ประชากร 
มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 6,554 คน แยกเป็นชาย 3,288 คน หญิง 3,266 คน และมีทั้งสิ้น 

2,077 หลังคาเรือน   
 

2.5.6 อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและการปศุสัตว์ บางส่วนประกอบอาชีพ

รับจ้างในกรุงเทพมหานคร 
 
2.5.7 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
ตําบลบ่อสวกมีทรัพยากรป่าไม้และภูเขา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําของลําห้วยซ้อนและจุดกําเนิด

ของน้ําตกห้วยซ้อน และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เช่น นํ้าตกห้วยซ้อน ดอยภูสงืด เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.8  แผนที่ตําบลบ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน 
แหล่งที่มา: 4shared.com, ม.ป.ป. 
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2.5.8 สถานที่ท่องเท่ียว  
การจะจัดการการท่องเที่ยวให้ย่ังยืนจําเป็นต้องจัดการองค์ประกอบอ่ืนๆ ให้ย่ังยืนด้วย โดย

แบ่งองค์ประกอบของสินค้าทางการท่องเท่ียวออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (เทิดชาย ช่วยบํารุง, 
2552) 

1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวที่สามารถดึงให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวได้ เช่นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ประเภทวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมไปถึงสิ่งดึงดูดที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหรือมีความโดดเด่นเป็นที่
สนใจกว่าแหล่งอ่ืนๆ 

2) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง สิ่งที่จัดขึ้นเพ่ือให้เอ้ือประโยชน์และ
อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เช่น ถนน ไฟฟ้า นํ้าประปา โทรศัพท์ แผนที่ อินเตอร์เน็ต ศูนย์
ให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยว ระบบป้องกันความปลอดภัย เป็นต้น 

3) การคมนาคม (Accessibility) หมายถึง เป็นอีกองค์ประกอบที่สําคัญเก่ียวกับ
ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ เน่ืองจากมีบทบาทในการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก 

4) กิจกรรมต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว (Activity) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ที่ถูกสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมากข้ึน 
นอกเหนือไปจากการไปเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวเท่าน้ัน โดยรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ จะแตกต่างกัน
ตามประเภทของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว 

5) ที่ พัก  (Accomodation) หมายถึ ง  สถานที่ที่ จั ดไ ว้ เ พ่ือใ ห้คนเ ดินทางหรือ
นักท่องเท่ียวได้เข้าพัก พร้อมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจที่พักได้พัฒนา
เร่ือยมาโดยมีรูปแบบการจัดบริการต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับสูงค้าสูงสุด 
 

2.5.9 องค์ประกอบของสินค้าทางการท่องเท่ียวตําบลบ่อสวก  
ผู้ วิจัยได้สรุปองค์ประกอบของสินค้าทางการท่องเที่ยวตําบลบ่อสวก ตามแนวคิด

องค์ประกอบของสินค้าทางการท่องเที่ยว ได้ดังต่อไปน้ี  
1) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

(1) วัดบ่อสวก  
วัดบ่อสวก ต้ังอยู่เลขท่ี 1 บ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2365 มีพ้ืนที่ 2 ไร่   
วัดบ่อสวก ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญแห่งหน่ึงในหมู่บ้านที่ชาวบ้าน บ้านบ่อสวกทั้ง

หมู่ 1 และบ้านสวกพัฒนา หมู่ 10 ให้ความเคารพนับถือและเป็นสถานที่รวมตัวของชาวบ้านเพ่ือ
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ประกอบพิธีกรรมที่สําคัญต่างๆ ตลอดจนประเพณีที่ดีงามของชาวบ้าน อาทิ พิธีสู่ขวัญ พิธีสงเคราะห์
บ้าน ประเพณีแข่งหม้อขาง ประเพณีวันสงกรานต์และพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น อีกทั้งวัดบ่อสวก
ยังเป็นสถานที่ต้ังของสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ คือ “หินเปิดกรุพระ ”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.9  วัดบ่อสวก 
แหล่งที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 

2558. 
 
(2) แหล่งเตาเผาโบราณ  
แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก อดีตเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาที่สําคัญ

แห่งหน่ึงในล้านนา มีรูปแบบและประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องถ้วยชาม ที่มีลักษณะเฉพาะของตนที่
แตกต่างออกไปจากแหล่งเตาเผาแห่งอ่ืนในล้านนา นากจากน้ียังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้า
มากกว่าแหล่งเตาอ่ืนๆ ในระยะเวลาเดียวกัน ดังน้ันผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาของแหล่งเตาเผา
เมืองน่าน บ้านบ่อสวก จึงแพร่หลายออกไปยังท้องที่อ่ืนในล้านนา 
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ภาพท่ี 2.10  เตาเผาโบราณ 

 
(3) พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนช่ืน 
ต้ังอยู่บ้านสวกพัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลบ่อสวก อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ห่าง

จากตัวเมืองน่าน 17 กม. เป็นสถานที่จัดแสดงภาพนิทรรศการขุดค้นเตาเผา เมื่อพ.ศ. 2542 ภาพการ
เสด็จทัศนศึกษาที่ขุดค้นแหล่งเตาเผา ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ประมวลภาพการสร้างพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนช่ืน ต้ังแต่เริ่มจัดเวทีคน
เฒ่าเล่าความหลังเรื่องบ้าน การขนย้ายวัสดุก่อสร้าง การยกเสาเอก และการก่อสร้างระยะต่างๆ 
รวมถึงสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นแบบพ้ืนบ้านเมืองน่าน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเก่ียวกับความรู้ความ
เช่ือเรื่องบ้าน สถาปัตยกรรมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันจึงถือได้ว่าพิพิธภัณฑ์เป็น
แหล่งข้อมูลที่สําคัญที่จะให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพท่ี 2.11  พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนช่ืน 
แหล่งที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 

2558. 
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(4) ศาลปู่ฮ่อ 
ศาลปู่ฮ่อเป็นสถานที่สําคัญแห่งหน่ึงของบ้านบ่อสวก ต้ังอยู่บริเวณดงปู่ฮ่อซึ่งเป็น

ผืนป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และมีอายุเก่าแก่ ตัวศาลปู่ฮ่อเป็นเรือนไม้ที่ชาวบ้าน
หรือผู้เลื่อมใส ศรัทธาได้บูรณะและสร้างไว้เพ่ือเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีเซ่นไหว้เคารพสักการะ 
ชาวบ้านโดยทั่วไปมีความเช่ือว่า ปู่ฮ่อเป็นผีที่มีความศักด์ิสิทธ์ิมาก สามารถบันดาลให้อะไรๆ เกิดขึ้นได้
และเป็นผู้ปกปักษ์รักษาดูแลพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่นา ผลผลิตในแต่ละปี จึงมักมีการบนบานศาลกล่าวทั้งจาก
คนภายในและภายนอกหมู่บ้าน โดยมีพิธีกรรมการเซ่นไหว้เพ่ือดูแลรักษาศาลปู่ฮ่อ โดยจะมีสื่อกลาง
หรือตัวแทนในการดูแลรักษา สําหรับเป็นผู้อัญเชิญหรือกล่าวในการประกอบพิธีต่างๆ ซึ่งชาวบ้านจะ
เรียกกันว่า “ข้าวจ้ํา” โดยข้าวจ้ําจะมีการเลือกโดยการวัดวาเสี่ยงทายหรือลงทรงให้ผีปู่ฮ่อเป็นผู้เลือกผู้
ที่หน้าที่ข้าวจ้ํา พิธีกรรมหลักๆ ที่ชาวบ้านแสดงออกถึงความเคารพสักการะผีปู่ฮ่อ คือการไหว้
ประจําปีเพ่ือให้ดูแลปกปักษ์รักษาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะทําขึ้นในช่วงแรม 13 ค่ํา เดือน 3 และ
เดือน 9 โดยชาวบ้านจะมารวมตัวกันทําอาหารเซ่นไหว้ที่ศาลปู่ฮ่อ เมื่อเสร็จพิธีก็จะรับประทานอาหาร
ร่วมกัน และเช่ือว่าหากปีไหนที่ไม่ได้เซ่นไหว้ก็จะทําให้ทุกคนในหมู่บ้านเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาไม่หาย ซึ่ง
จะต้องมีการเสี่ยงทายวางไม้เพ่ือเลี้ยงผีอีกครั้ง เพ่ือให้หายจากอาการปวดน้ันๆ นอกจากการไหว้
ประจําปีแล้วยังมีการเซ่นไหว้เพ่ือแก้บน ซึ่งในการประกอบพิธีแต่ละครั้ง ข้าวจํ้าจะเป็นล่ามสําคัญใน
การเสี่ยงทายติดต่อกับผีปู่ฮ่อ 

ปัจจุบันศาลปู่ฮ่อยังมีความศักด์ิสิทธ์ิและได้รับความเช่ือถือจากชาวบ้านบ่อสวก
อย่างเหนียวแน่น จึงทําให้ผืนป่าดงปู่ฮ่อยังคงความสมบูรณ์และความหลากหลายของพันธ์ุไม้ไว้ ซึ่งก็
ทําให้การเดินทางเข้าไปเคารพสักการะศาลปู่ฮ่อไม่สะดวกนักเพราะต้องเดินเท้าผ่านพ้ืนที่ป่า ประกอบ
กับการเข้าในดงปู่ฮ่อควรมีการบอกกล่าวจากข้าวจํ้า จึงทําให้การเข้าไปศาลปู่ฮ่อแต่ละคร้ังต้องเป็น
การเข้าไปประกอบพิธีกรรมต่างๆ เท่าน้ัน หากไม่มีกิจอันใดชาวบ้านทั่วไปก็จะไม่รุกล้ําเข้าไปในพ้ืนที่
ดังกล่าว      

ความเช่ือและความเคารพยําเกรงต่างๆ ในศาลปู่ฮ่อน้ีเอง ถือได้ว่าเป็นจุดสําคัญจุด
หน่ึงที่ยึดเหน่ียววิถีชีวิตของชาวบ้านบ่อสวกไว้ด้วยกันอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความเช่ือ ความสามัคคี 
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ เหล่าน้ี ถือเป็นสิ่งดีงามที่ชาวบ้านบ่อสวกให้ความสําคัญและถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา  

 
 
 
 
 



56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.12  ศาลปู่ฮ่อ 
แหล่งที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 

2558. 
 

(5) ลานหีบอ้อยโบราณ 
ในอดีต “นํ้าอ้อย”  ถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการปรุงอาหารท้องถิ่นเมือง

น่าน ใช้เพ่ือให้รสชาดความหวาน เป็นของที่มีประโยชน์มากสําหรับครัวเรือน ใช้รับรองแขกผู้มาเยือน 
ใช้แลกเปลี่ยนผลผลิตกับบ้านใกล้เรือนเคียง ใช้ประกอบอาหารสําหรับงานบุญประเพณีสําคัญทาง
ศาสนา เช่น งานนมัสการพระธาตุ และถือเป็นขนมของฝากที่มีคุณค่าย่ิง  

ปัจจุบัน ชุมชนบ้านป่าคา ตําบลบ่อสวก อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ยังคงสืบ
ทอดการผลิตนํ้าอ้อยจากบรรพบุรุษ เพ่ือหาเลี้ยงชีพด้วยวิถีพอเพียง ทั้งส่งจําหน่ายทั่วไปภายในชุมชน
และภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดน่าน รวมทั้งเป็นของที่ระลึกที่นักท่องเท่ียวผู้มาเยือนให้ความสนใจ
หาซื้อเป็นอย่างมาก สําหรับกระบวนการการผลิตนํ้าอ้อย มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกต้นอ้อยที่มีอายุ 10-14 เดือน เพ่ือนํามาผลิตนํ้าอ้อย โดยต้องเป็น
อ้อยที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ เน่ืองจากสารเคมีจะทําให้นํ้าอ้อยที่ต้องนํามาเคี่ยวโดยใช้ความร้อนมี
รสชาดใช้ไม่ได้ คุณภาพไม่ดี ดังน้ันมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากอ้อยของชุมชนบ้านป่าคา ไม่มีสารเคมี
ปนเป้ือนอย่างแน่นอน 

ขั้นตอนที่ 2 นําต้นอ้อยที่ได้มาทําการหีบอ้อย ซึ่งวิธีแบบโบราณด้ังเดิมใช้แรงงาน
กระบือในการหมุนเฟืองหีบอ้อย เพ่ือบีบนํ้าอ้อยจากลําอ้อย ส่วนในปัจจุบัน ใช้วิธีการหีบอ้อยโดยใช้รถ
ไถนาที่ว่างเว้นจากฤดูกาลไถนา มาเป็นเครื่องจักรหีบอ้อย ช่วยให้นํ้าอ้อยที่ได้มีความสะอาดและบริ
สุทธิมากขึ้น โดยไม่ทําให้รสชาดเปลี่ยนไป 



57 

ขั้นตอนที่ 3 นํานํ้าอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อย ไปกรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วมานํามา
เคี่ยวในกระทะที่ต้ังไฟความร้อนสูง จนนํ้าอ้อยมีความข้นพอเหมาะ ก็จะนําไปป้ันเป็นก้อนหรือใส่ใน
ภาชนะตามต้องการ เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการผลิต 

สําหรับชานอ้อยที่เหลือจากการหีบอ้อย สามารถนําไปตากแห้งประมาณ 1 แดด 
แล้วนํากลับมาใช้เป็นเช้ือเพลิงเพ่ือเคี่ยวนํ้าอ้อยได้ต่อไป ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการหาแหล่ง
พลังงานทดแทนนํ้ามันเช้ือเพลิง  

ผลิตผลที่ได้รับจากการหีบอ้อยโบราณ เช่น นํ้าอ้อยสด แช่เย็นเป็นเคร่ืองด่ืมที่ให้
รสชาดหวานสดชื่นและให้พลังแก่ร่างกายเร็ว หรือนําไปต้มกับข้าวเจ้า ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง จะได้
ผลผลิตเป็นขนมปาดน้ําอ้อย กากน้ําตาล นําไปใช้ทํานํ้าจุลินทรีย์ นํ้าอ้อยแก่ง ได้จากการเคี่ยวนํ้าอ้อย 
โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ช่ัวโมง จนนํ้าอ้อยเริ่มเหนียว ใช้ประกอบอาหารต่างๆ ให้มีรสหวาน เช่น 
นํ้าปลาหวาน นํ้าอ้อยกะ คือ นํ้าอ้อยที่เคี่ยวแล้วไม่เป็นเกร็ด ใช้เวลาเคี่ยวประมาณ 3-4 ช่ัวโมง นําไป
ขนม เช่น ข้าวเหนียวแดง ตังเม นํ้าอ้อยก้อน คือ อ้อยที่เคี่ยวแล้วเป็นเกร็ด นําไปปั้น เก็บไว้ในที่แห้ง 
ไม่อับช้ืน สามารถเก็บรักษาไว้ได้ 1 ปี ใช้ทําอาหารและขนมได้เช่นกัน  

การบรรจุภัณฑ์นํ้าอ้อย ทําได้ 3 วิธี ง่ายๆ ดังน้ี 1) ห่อด้วยใบอ้อยแล้วบรรจุไว้ใน
ชะลอมใบเล็ก 2) ห่อด้วยใบตองแห้งหลายๆ รอบ มัดด้วยตอกหัวท้าย 3) ใช้ใบอ้อยห่อ ลักษณะ
เหมือนขนมมัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.13  ลานหีบอ้อยโบราณ 
แหล่งที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 

2558. 
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(6) ขนมพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนเมือง  
อาหารและขนมพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ของชุมชนบ่อสวก จะมีลักษณะคล้ายกับอาหาร

ภาคเหนือทั่วไป จะมีแตกต่างบ้างตามวัตถุดิบในการปรุง ซึ่งของคาวหวานท่ีเป็นของดีชุมชนบ่อสวก
มาแล้วห้ามพลาด ได้แก่ ขนมปาด ข้าวเหนียวแดง จะใช้วัตถุดิบจากนํ้าอ้อยหวานของบ่อสวก แกงแค
ไก่บ้าน ยําหน่อไม้หรือยําเทพธิดาดอย และน้ําพริกนํ้าปู ซึ่งเมนูอาหารท้องถิ่นเหล่าน้ีจะหาทานได้ตาม
ฤดูกาลต่างๆ เท่าน้ัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.14  อาหารพ้ืนบ้าน ขนมพ้ืนเมือง 
 

(7) พระธาตุวัดม่วงเจริญราษฎร์  
พระธาตุวัดม่วงเจริญราษฎร์ มีช่ือในแผนที่ทหารว่า พระธาตุฉิมพลี สร้างขึ้นเมื่อ 

พ.ศ. 2474-2475 โดยก่อนหน้าน้ีมหาอํามาตย์โท พลตรี เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน
องค์สุดท้ายได้มีรับสั่งให้คณะศรัทธาวัดต่างๆ ช่วยกันสร้างพระธาตุขึ้นให้เสร็จภายใน 1 ปี เพ่ือ
พระองค์จะได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุให้บรรจุไว้ให้ประชาชนได้สักการบูชา ต่อมาปี พ.ศ. 2514 
ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุ และในปี พ.ศ. 2545 บูรณะกําแพงแก้วและศาลา โดย
ประเพณีนมัสการพระธาตุฉิมพลีน้ีมีเป็นประจําทุกๆ ปี จนถึงปัจจุบัน 

2) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) 
(1) โครงสร้างพ้ืนฐาน  
การคมนาคมตามเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ในชุมชนตําบลบ่อสวกนั้นสามารถเข้าถึง

ได้โดยง่ายและสะดวก สถานที่ในการรองรับนักท่องเท่ียว มีสถานที่ในการทํากิจกรรมท่องเท่ียวที่เป็น
สัดส่วนและง่ายต่อการเข้าถึง  
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ภาพท่ี 2.15  โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลทางการท่องเที่ยว และช่องทางในการติดต่อ 
 

(2) ข้อมูลทางการท่องเที่ยว 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์และแสดงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว และมีนักสื่อ

ความหมายเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนทําหน้าที่นําเที่ยวและให้ข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.16  ข้อมูลทางการท่องเที่ยวบ้านบ่อสวก 
แหล่งที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 

2558. 
 
 
 
 



60 

(3) ช่องทางในการติดต่อ 
สามารถติดต่อเพ่ือสอบถามข้อมูลทางการท่องเท่ียวในชุมชนตําบลบ่อสวก อ.เมือง      

จ.น่าน ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก และ
ทางเฟสบุคชมรมฯ เพ่ือสอบถามการเตรียมตัวและการจองก่อนเข้ามาท่องเที่ยวที่ตําบลบ่อสวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.17  ช่องทางในการติดต่อ 
แหล่งที่มา: โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน, 2559. 
 

3) การคมนาคม (Accessibility) 
(1) ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่ 

การเข้ามาท่องเที่ยวที่ จ.น่าน น้ันสามารถใช้การคมนาคมได้โดยทางรถยนต์และทาง
เครื่องบิน ซึ่งในปัจจุบันมีสายการบินต้นทุนตํ่าเปิดให้บริการเส้นทางที่ จ.น่าน หลายสายการบินมาก
ขึ้น และมีการส่งเสริมการขายเรื่องราคาโดยสารชั้นประหยัด ประกอบการนโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จ.น่าน ทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น  

4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) 
(1) กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอ  
กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง หมู่ที่ 5 และกลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตําบล

บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน เป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายผ้าทอมือ มีลายทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตําบลบ่อสวก  

ในอดีตเคร่ืองแต่งกายประเภทผ้าช่ินพ้ืนเมืองเหล่าน้ี จะเป็นเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์แสดงถึงฐานะทางสังคมของผู้สวมใส่ผ้าช่ิน การสวมใส่เสื้อผ้าพ้ืนเมืองของจังหวัดน่าน ทําให้
ผู้พบเห็นมองเห็นคุณค่า และความสวยงามที่ปรากฏบนกายอย่างโดดเด่น และสง่างาม ในปัจจุบันน้ี 
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ในพ้ืนที่จังหวัดน่านยังมีการถักถอผ้าช่ินดังกล่าวด้วยก่ีทอผ้าแบบด้ังเดิม วัตถุดิบและแรงงานทั้งหมด
มาจากชุมชนพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันและแบ่งงานกันทํา โดยส่วนหน่ึงทําหน้าที่ทอและตัดเย็บอีก
ส่วนหน่ึงวาดลวดลายและปักตามลายที่วาด รายได้จากการจําหน่ายก็จะมาแบ่งปันกันและกันไว้
สําหรับส่วนกลางเพื่อใช้ในการพัฒนาและเป็นสวัสดิการกับกลุ่มการทอผ้าใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทอ ซึ่งโดยทั่วๆ ไปเรียกว่า ก่ีทอผ้า ก่ีทอผ้าด้วยแรงบังคับจากมนุษย์ เรียกว่า ก่ีทอผ้าด้วยมือ ซึ่ง
เป็นแบบพ้ืนเมืองหรือที่เรียกว่า ก่ีกระตุก 

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดด
เด่น โดยเฉพาะการทอผ้า เพ่ือใช้ในครัวเรือนต้ังแต่โบราณมาแล้วในทุกชุมชน การทอผ้าตาม
วัฒนธรรมชนเผ่า เช่น ผ้าทอลายโบราณ ลายซิ่นม่าน ลายคําเคิบ การทอในระยะแรกเป็นการทอเพ่ือ
ใช้ในครัวเรือน จนมีการพัฒนาการทอผ้าเพ่ือจําหน่าย ทั้งภายในพ้ืนที่และต่างจังหวัด  

การก่อเกิด ปี 2538 เดิมดําเนินกิจกรรมรวมกันกับบ้านนาปงพัฒนา ภายหลังมี
การแยกหมู่บ้าน หมู่บ้านนาปงพัฒนาได้แยกกลุ่มออกไป ในปี 2540 จึงต้ังกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง 
ต้ังอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน จํานวนสมาชิกทั้ง 40 ราย และจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีนางบัวลอย อุเทธิ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นประธาน
กลุ่มฯ ขณะน้ีมี สมาชิกอยู่ 24 คน และ นางบัวลอย อุเทธิ ในฐานะประธาน ได้จัดเวทีประชาคม
ชาวบ้านขึ้นโดยเปิดโอกาสและเชิญชวนให้แม่บ้านที่ว่างงานท่ีมีใจรักในการทอผ้ามาช่วยกันอนุรักษ์
การทอผ้า ออกแบบลายผ้าที่เป็นลายด้ังเดิม และรวบรวมผลผลิตของผ้านําไปขายให้อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งแต่เดิมต่างคนต่างขาย จนมวลสมาชิกต่างเห็นชอบการดําเนินงานในลักษณะน้ี และได้ระดมหุ้นกัน
ได้เงินจํานวน 2,500 บาท นอกจากน้ียังได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องให้ความรู้ในด้านบริหารจัดการและเร่ืองทําบัญชีรวมถึงเรื่องการส่งเสริมในด้านการตลาด  

ผ้าทอลายโบราณบ้านซาวหลวงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากแนวคิดที่นเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาผสมผสานผสมภูมิปัญญาสากลท่ีมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าร่วมดําเนินกระบวนการผลิตและ
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมอาชีพของชุมชนที่เป็นอาชีพด้านการเกษตร มีหลักคิด
การพัฒนา คือ การพัฒนาผ้าทอลายโบราณ โดยการนําเอาลายจากไหโบราณที่ขุดพบในพ้ืนที่มา
ผสมผสานกับลายเดิม เกิดเป็นลายบ่อสวก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านซาวหลวง การพัฒนา
รูปแบบผ้าลายโบราณให้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นและสร้างช่ือเสียงให้ท้องถิ่น การอนุรักษ์และการสืบทอด
ผ้าลายโบราณโดยการจัดทําองค์ความรู้เก่ียวกับผ้าทอลายโบราณและเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ให้
ลูกหลานรุ่นต่อไป มีองค์ความรู้ที่โดดเด่น เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับผ้าทอลายโบราณ ลายประยุกต์ เช่น 
ลายบ่อสวก ลายคําเคิบ ลายยกดอก ลายม่าน  
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ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จ ความคิดสร้างสรรค์ มีการผสมผสาน
ลวดลายผ้าให้เกิดความหลากหลายและการพัฒนาภูมิปัญญาด้านผ้าทอสู่สากล การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก การบริหารจัดการแบบเอ้ืออาทร การเช่ือมโยงระบบตลาดกับกลุ่มที่มีจุดเด่นในเรื่องการตลาด  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.18  หัตถกรรมผ้าทอบ้านบ่อสวก 
 

(2) หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านเชียงยืน เป็นชุมชนเข้มแข็งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ด้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบวิถีน่าน ได้แก่ การทําการเกษตรอินทรีย์ การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ การ
ทํานํ้ายาสะอาด กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดภูฐานดํา กลุ่มแปรรูปงานจักสาน กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มทําตุ๊กตา
สมุนไพร กลุ่มพลังงานทดแทน โรงสีข้าวชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาด สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
และอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
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ภาพท่ี 2.19  เกษตรอินทรีย์ 
 

(3) ลานป้ันดินเผา 
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ชุมชนตําบลบ่อสวกได้นํามาบรรจุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

เน่ืองจากชุมชนตําบลบ่อสวกมีประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดในเรื่องการทําข้าวของ
เครื่องใช้จากสมัยอดีต โดยการค้นพบเตาเผาโบราณอายุราว 800 ปี ในตําบลบ่อสวกน้ันเป็นร่องรอย
ทางภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนในอดีตที่สําคัญ ซึ่งเตาเผาที่ค้นพบในบริเวณน้ีมีราวๆ เกือบร้อยกว่า
เตาเผา แต่ในปัจุบันได้ขุดขึ้นมาและเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเยี่ยมชมได้ 6-7 เตาเผา ชุมชน
ตําบลบ่อสวกจึงได้ร่วมกันก่อต้ังกลุ่มภูมิปัญญาป้ันดินเผาบ่อสวกขึ้นมา โดยร้ือฟ้ืนการป้ันดิน การวาด
ลวดลาย “บ่อสวก” ซึ่งเป็นลายโบราณ และสร้างเตาเผาจําลองขึ้นมาเพ่ือใช้ในกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมและนําดินเผาที่ได้ป้ันหรือวาดลายเองกลับไปเป็นของที่
ระลึกได้ 
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ภาพท่ี 2.20  กิจกรรมป้ันดินเผาบ้านบ่อสวก 
 

(4) จักสานพ้ืนบ้าน 
กิจกรรมจักสานพ้ืนบ้านเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมได้จากการ

ทดลองสานข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ปัจจุบันยังคงใช้ในชีวิตประจําวันของคนชุมชนบ่อสวกอยู่ และ
สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกกลับไปได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.21  ผลิตภัณฑ์จักสานพ้ืนบ้าน 
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(5) การแสดงพื้นบ้าน ดนตรีพ้ืนเมือง 
ตําบลบ่อสวกมีการสืบทอดภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้าน เช่น การฟ้อนแง้น การรํา

ท้องถิ่น เป็นต้น รวมไปถึงการอนุรักษ์การละเล่นดนตรีพ้ืนบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน สืบ
ทอดส่งต่อให้กับเยาวชนในชุมชนตําบลบ่อสวก ซึ่งชุมชนได้นํากิจกรรมดังกล่าวน้ีมาบรรจุไว้ใน
โปรแกรมของกิจกรรมท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนในกิจกรรม
ดังกล่าวได้อย่างสนุกสนานและซึบซับวิถีชีวิตท้องถิ่นของคนตําบลบ่อสวกได้อย่างกลมกลืน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.22  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านบ่อสวก 
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ตารางที่ 2.3  ปฏิทินท่องเที่ยวของชุมชนตําบลบ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2558. 

66 



67 

5) ที่พัก (Accomodation) 
(1) โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก 
กลุ่มโฮมสเตย์เพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อสวก ปัจจุบันมีบ้านพักโฮมเสตย์

ที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดจํานวน 10 หลัง (ข้อมูลปี 2559) ให้บริการในรูปแบบบ้านพักที่จัดแบ่ง
ส่วนไว้รองรับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐาน 1 หลัง ต่อนักท่องเที่ยว 4 คน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.23  โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก 
แหล่งที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 

2558. 
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ตารางที่ 2.4  สรุปองค์ประกอบของสินค้าทางการท่องเที่ยวตําบลบ่อสวก 
 

5 องค์ประกอบ  
ของสนิคา้ทางการท่องเที่ยว  

องค์ประกอบของสนิคา้ทางการท่องเที่ยว ตําบลบ่อสวก 

 
 

สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 
 
 
 
 

สิ่งอํานวยความสะดวก 
(Amenity) 

 
การคมนาคม (Accessibility) 

 
 

กิจกรรม (Activity) 
 
 

ที่พัก (Accomodation) 

1. วัดบ่อสวก  
2. แหล่งเตาเผาโบราณ  
3. พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนช่ืน 
4. ศาลปู่ฮ่อ 
5. ลานหีบอ้อยโบราณ 
6. ขนมพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนเมือง  
7. พระธาตุวัดม่วงเจริญราษฎร์ 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. ข้อมูลทางการท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
3. ช่องทางในการติดต่อ เช่น facebook 
1. ความสามารถในการเข้าถงึสถานที่ 
1. กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอ  
2. หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ลานป้ันดินเผา 
4. จักสานพ้ืนบ้าน 
5. การแสดงพ้ืนบ้าน ดนตรีพ้ืนเมือง 
1. โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก 

 
2.5.10 การประเมินศักยภาพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก จ.น่าน 

ประจําปี 2557 - 2558 เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ 

อพท. มีภารกิจในการประสาน ส่งเสริม และ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วม
รับผิดชอบ และ ร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว อพท. จึงจัดต้ังสํานักท่องเที่ยวโดยชุมชน ขึ้น
เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านต่างๆ เพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวผ่านการจัดต้ังชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนใน
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พ้ืนที่พิเศษต่างๆต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งชมรมฯ ได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ การทํา
กิจกรรมพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชน และ การประเมินติดตามผลการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง สํานัก
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และคณะทํางานรับรองแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นคณะวางแผนขับเคลื่อน
การพัฒนาต่างๆ จึงมีการติดตามความก้าวหน้าของชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือนําผลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา นํามาทําแผนการพัฒนาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในปี
ต่อไป การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
เกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) ด้านการจัดการเศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต 3) ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรม 4) ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) ด้านบริการและความปลอดภัย 

โดยคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก
ที่ผ่านมาในปี 2557-2558 สรุปได้ดังน้ี (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน (องค์การมหาชน), 2558: 1-38) 

1) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโดยรวมปี 2557 
(1) การจัดการท่องเที่ยวของชมรมฯ บ่อสวก ยังไม่สร้างความรู้สึกว่าเป็นการ

ท่องเที่ยว เป็นเหมือนการนําคณะมาศึกษาดูงานมากกว่า ชุมชนมีความต้ังใจในการต้อนรับและดูแล
นักท่องเที่ยวมาก แต่ตัวคนนําเที่ยว หรือนักสื่อความหมายยังไม่สามารถนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ
ของชุมชน บอกเล่าให้นักท่องเที่ยวรับรู้ได้อย่างมีอรรถรส คนนําเที่ยวยังไม่ค่อยกล้าสื่อสารเรื่องราว
ของตัวเองเท่าไหร่ บางคนก็ยังไม่รู้ว่าชุมชนของตนเองนั้นมีของดีอะไรอยู่ และของดีที่ว่าน้ันจะต้อง
ขายอย่างไร นักท่องเที่ยวจึงจะเกิดความประทับใจ 

(2) กรรมการชมรมฯ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่แบบหลวมๆ ในการต้อนรับ
นักท่องเท่ียว แต่พอมีการนําเที่ยวจริงๆ กรรมการส่วนใหญ่กลับทําตัวเป็นนักท่องเท่ียวเอง ปล่อยให้
แกนนําชมรมฯ เท่าน้ัน ทําหน้าที่เล่าเรื่องสื่อความหมายโดยลําพัง 

(3) โปรแกรมการท่องเที่ยวแต่ละรายการ ยังมิได้นํามาเรียงร้อยหรือเช่ือมต่อให้มี
ความเก่ียวโยงกัน หรือต่อยอดซึ่งกันและกัน ยังมีลักษณะเป็นกิจกรรมโดดๆ แยกกันอยู่ เช่นเดียวกับ
เส้นทางในการท่องเท่ียวสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ยังมีลักษณะที่กระจัดกระจาย ไม่ได้จัดเรียงให้เป็นไป
ในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ทําให้การเดินทางมีลักษณะที่ย้อนไปย้อนมา 

(4) การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างย่ังยืนของชมรมฯ ต่อสมาชิกคนอื่นๆ ในชมรมฯ ยังมีอยู่น้อยมาก สมาชิกในชมรมฯ ที่รับรู้ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มของกรรมการชมรมฯ กลุ่มของสมาชิกจริงๆ ที่ไม่ได้เป็นกรรมการชมรมฯ ยังรับรู้ใน
เรื่องน้ีน้อยมาก ในส่วนของกรรมการชมรมฯ แม้จะมีโอกาสได้รับรู้เรื่องดังกล่าวมากกว่าใคร แต่ในทาง
ปฏิบัติ กรรมการชมรมฯ ก็ยังเข้าใจเรื่องน้ีไม่เท่ากัน บางคนเข้าใจมาก บางคนเข้าใจน้อย บางคนยังไม่
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รู้เลย ทําให้ทุกคนรับรู้และเห็นภาพเป้าหมายของการท่องเที่ยวไม่เท่ากัน เมื่อเห็นเป้าหมายไม่
เหมือนกัน ก็จะเห็นภาพของการจัดการที่ไม่เท่ากัน และการมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการการ
ท่องเที่ยวก็จะไม่เท่ากันตามไปด้วย 

(5) ป้ายสื่อความหมายต่างๆ ทั้งป้ายข้อมูลการท่องเท่ียว ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง
ต่างๆ ยังมีอยู่ไม่มากและไม่สมบูรณ์ ชมรมฯ ต้องเร่งจัดลําดับป้ายสื่อความหมายที่สําคัญและจําเป็น
ก่อน เพ่ือกําหนดเป็นแผนงานและดําเนินการตามแผนงานต่อไป 

2) ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโดยรวมปี 2558 
(1) สิ่งที่ทําได้ดี 

(1.1) แหล่งท่องเท่ียวหลักที่นําเสนอ เช่น เตาผาจ่ามนัส มีภูมิทัศน์สวยงาม 
น่าสนใจ พร้อมทั้งนักสื่อความหมายมีความรู้และมีความเช่ียวชาญในการให้ข้อมูล อีกทั้งยังมีการจัด
แสดงข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อย่างน่าสนใจ 

(1.2) กิจกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมสร้างความ
น่าสนใจและมีเสน่ห์ 

(1.3) อาหารและของว่างระหว่างกิจกรรม มีความสะอาด สดใหม่ อร่อย 
นอกจากน้ียังมีการตกแต่งและใช้วัสดุที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เสนอแนะระมัดระวังเร่ืองการใช้
ใบตองกับลวดเย็บกระดาษเป็นภาชนะอาหาร 

(1.4) มีการให้ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัดและเป็นรูปธรรม 

(1.5) ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกมีหลายประเภท เสนอแนะให้มีการพัฒนา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจมากข้ึน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปรรูป/พัฒนาให้สามารถใช้
งานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ เครื่องจักสาน เป็นต้น 

(1.6) การแสดงทางวัฒนธรรม มีความน่ารัก สนุกสนาน มีเยาวชนสืบทอด
ชัดเจน เสนอแนะในบางกิจกรรม เช่น การแสดงฟ้อนแง้น เดิมจะใช้การพับธนบัตรแล้วให้เยาวชน
ฟ้อนแง้น อาจเปลี่ยนเป็นการฟ้อนแง้นดอกไม้แทน เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนควรระมัดระวัง 

(1.7) เสนอแนะให้มีพัฒนาสร้างนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นและอบรมฝึก
ทักษะในการนําเสนอให้สนุกสนาน น่าสนใจ 

(1.8) การนําเสนอการท่องเท่ียวของชุมชนบ่อสวกที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง
ฤดูให้นักท่องเที่ยวรับทราบ เช่น มาหน้าฝนจะมีภูมิอากาศเป็นอย่างไร จะต้องเที่ยวแบบไหน รวมไป
ถึงอาหารท้องถิ่นประจําฤดูมีอะไรบ้าง เป็นต้น 

(1.9) เสนอแนะการจัดระบบจุดจอดรถสําหรับนักท่องเท่ียว และบริการรถ
ท้องถิ่นนําเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการอย่างไรรองรับได้จํานวนมากน้อยแค่ไหน 
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(1.10) การแต่งกายท้องถิ่นของชุมชนบ่อสวกมีการแต่งกายพ้ืนเมืองที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนอย่างไร นําเสนอให้นักท่องเที่ยวทราบและมีส่วนร่วมในการแต่งกายพ้ืนเมืองได้ 

(1.11) ความได้เปรียบในเร่ืองการผลิตปัจจัย 4 เองของชุมชน ถือเป็นจุดแข็ง 
เช่น อาหาร ชุมชนผลิตได้, เครื่องนุ่มห่ม ชุมชนผลิตได้มีเอกลักษณ์, ของใช้ ถ้วยชามชุมชนผลิตได้มี
เอกลักษณ์, ที่อยู่อาศัย ชุมชนมีการอนุรักษ์เครื่องเรือนต่างๆ ได้อย่างมีเอกลักษณ์ 

(2) ข้อเสนอแนะ 
(2.1) ให้มีการดูแลรักษา หรือจัดภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ให้มี

ความสวยงามด้วยเช่นกัน 
(2.2) การนําเสนอ Highlight ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญของบ่อสวก

ควรใช่สื่อต่างๆ นําเสนอข้อมูลเข้าหานักท่องเที่ยวให้ทราบและทั่วถึง เช่น ป้ายสื่อความหมาย แผ่นพับ 
Facebook Website การแจ้งและยํ้าความสําคัญให้นักท่องเที่ยวทราบ และยังใช้เป็นฐานข้อมูลของ
ชุมชนได้ด้วย เป็นต้น 

(2.3) การร้อยเรียงกิจกรรมท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและมีความเช่ือมโยงกันมี
เอกลักษณ์ชัดเจน 

(2.4) ความได้เปรียบของการมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่น เตาเผา
โบราณ ระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนําเสนอได้อย่างสร้างสรรค์จากการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ตัวอย่างเช่น การหยิบเรื่องประวัติศาสตร์เตาเผามานําเสนอผ่านการกําหนดจุดเตาเผา
ทั้งหมดในชุมชนทั้งที่ขุดแล้วและยังไม่ได้ขุดกว่า 2,000 ไร่ ทําเป็นแผนผัง จัดแสดงและนําเสนอให้
นักท่องเที่ยวสร้างจะความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

(2.5) กิจกรรมบางกิจกรรมอาจใช้เวลานานในการร่วมกิจกรรม เช่น การป้ัน
ดิน เสนอแนะให้มีการทําบางส่วนไว้อยู่แล้วนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้และลดขั้นตอนบาง
ขั้นตอน เช่น นักท่องเที่ยวอาจจะติดลาย เขียนลาย และนํากลับไปได้เลย เป็นต้น (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว ถ้าเป็นกลุ่มที่ต้องการศึกษาเรียนรู้เฉพาะอาจจัดกิจกรรมเชิงลึกได้) 

(2.6) การจัดบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมได้ทําอย่าง
เป็นระบบ เช่น เครื่องป้ันดินเผา ผ้ามัดย้อม เป็นต้น 

(2.7) การให้ความสําคัญกับการเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว เสนอแนะให้
มีการนําเสนอจุดเด่นและความแตกต่างให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ พร้อมทั้งจัดแสดงขั้นตอน
กระบวนการผลิตไปจนกระทั้งออกมาเป็นสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพ (เช่น อาจจะเป็นการสาธิต 
แสดงภาพ จัดแสดงมุมเรียนรู้วิถีชีวิต เป็นต้น) 

(2.8) การนําเสนอของนักสื่อความหมาย เสนอแนะให้มีการทดลองเร่ืองเสียง 
เช่น เสียงไมค์ไม่ดัง หรือการนําเสนอผ่านนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ความพูดผ่านลําโพงพกพา เป็นต้น 



72 

(2.9) การต่อยอดสิ่งจากสิ่งที่มีอยู่ เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่า ตัวอย่างเช่น การ
ส่งเสริมการ กิน การใช้ การอนุรักษ์ของในชุมชนที่ผลิตเองได้ และการส่งผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของ
บ่อสวกไปยังชุมชนใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนอ่ืนๆ ได้รู้จักบ่อสวกมากข้ึน 
(อาจจะขายให้ในราคาไม่แพงหรือให้ฟรีบางส่วน เป็นต้น) 

(2.10) เสนอแนะแนวคิดการทํางานร่วมกัน (โดยให้ชมรมกลับไปประชุมหารือ
การดําเนินงาน) คือ ทําไม่ได้ หรือ ทําได้ หรือ ทําเป็น : ถ้าทําเป็นทําเป็นแบบใด มีประสิทธิภาพหรือมี
ประสิทธิผล ถ้ามีประสิทธิผล มีอย่างไร โดยสร้างความแตกต่าง หรือ เป็นนวัตกรรม (สร้างสรรค์)  

โดยเสนอเทคนิคในการทํางาน คือ 1) ใช้การหารือและยกเป็น “ประเด็น” ต่างๆ
ขึ้นมา (ทีละประเด็น) ต้ังทีมแก้ปัญหาที่เห็นร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นผ้าปูโต๊ะอาหาร สามารถ
ทําเองได้หรือไม่ ทําเป็น มีประสิทธิภาพอย่างไร มีประสิทธิผลอย่างไร ความแตกต่างอย่างไร มี
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์อย่างไร 2)การร่วมกันคิดในแบบประชาธิปไตยเป็นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อน
งานให้ประสบผลสําเร็จได้ อีกทั้งยังเกิด “ผู้นํา” ขึ้นตามกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอีกด้วย 

 
ตารางที่ 2.5  สรุปจุดแข็งจุดอ่อนของการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก 
 

ประเด็นการประเมินศักยภาพการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก 
 จุดแข็ง  จุดอ่อน 
ด้านบคุลากร 
1. นักสื่อความหมายมีความรู้ มีความเช่ียวชาญ
ในการให้ข้อมลู  
2. นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนในกิจกรรม
ท่องเที่ยว  

ด้านบคุลากร 
1. เพ่ิมจํานวนและพัฒนาสรา้งนักสื่อความหมาย
ท้องถิ่น ฝึกอบรมทักษะในการนําเสนอให้
สนุกสนาน น่าสนใจมากขึ้น 

3. ให้ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม
ทั้งการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัดและเป็น
รูปธรรม 

 

ด้านทรพัยากรการท่องเท่ียว 
1. แหล่งท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์สวยงาม น่าสนใจ 
2. มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่น 
3. ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกมีความ
หลากหลาย 

ด้านทรพัยากรการท่องเท่ียว 
1. การนําเสนอ Highlight ของแหล่งท่องเที่ยวที่
มีความสําคัญของบ่อสวกควรใช้สื่อต่างๆ นําเสนอ
ข้อมูลเข้าหานักท่องเที่ยวให้ทราบและทั่วถงึ 



73 

ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมินศักยภาพการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก 
 จุดแข็ง  จุดอ่อน 
4. การแสดงทางวัฒนธรรม มีความน่ารัก 
สนุกสนาน มีเยาวชนสืบทอดชัดเจน  
5. ความได้เปรียบในเรื่องการผลิตปัจจัย 4 เอง
ของชุมชน  
ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีการจัดแสดงการให้ข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ได้
อย่างน่าสนใจ 
2. มีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมทําอย่างเป็นระบบ  
3. อาหารและของว่างระหว่างกิจกรรม มีความ
สะอาด สดใหม่ อร่อย  
4. มีการใช้วัสดุตกแต่ง บรรจุอาหาร ที่คํานึงถึง
สิ่งแวดล้อม 

2. การแต่งกายพ้ืนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนสามารถนําเสนอให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
ในการแต่งกายพ้ืนเมืองได้ 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. กิจกรรมบางกิจกรรมอาจใช้เวลานานในการ
ร่วมกิจกรรม สามารถลดขั้นตอนบางขั้นตอนให้
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนรว่มได้  
2. ระมัดระวังเรื่องการใช้ใบตองกับลวดเย็บ
กระดาษเป็นภาชนะอาหาร 
3. การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และแปรรูปพัฒนาให้
สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น  
4. การเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยนําเสนอในการ
นําเสนอของนักสื่อความหมาย ควรให้
นักท่องเที่ยวได้รับทราบทั่วถึงในแต่ละกิจกรรม 
5. สามารถนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน
บ่อสวกที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงฤดูให้
นักท่องเที่ยวรับทราบ  
6. จัดระบบจุดจอดรถสําหรับนักท่องเที่ยวและ
บริการรถท้องถิ่นนําเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยว 

 
จากผลการประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก ตามตามเกณฑ์

มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วนเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน (ข้อมูล
เปรียบเทียบในปี 2557 และ 2558) สรุปได้ดังน้ี 

ด้านที่มีระดับการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรม มีคะแนน
การพัฒนาในระดับ 4 (เป็นคะแนนเต็มสูงสุด) รองลงมาคือ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ



74 

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม มีคะแนนการพัฒนาในระดับ 3.73 ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ
ชีวิต มีคะแนนการพัฒนาในระดับ 3.25 ด้านบริการและความปลอดภัย มีคะแนนการพัฒนาในระดับ 
3.14 และด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีคะแนนการพัฒนาในระดับ 3.11 ซึ่งมี
ระดับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นทั้ง 5 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ดังปรากฏตามภาพกราฟแสดงผล
ด้านล่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.24 ระดับของการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนตําบลบ่อสวก ทั้ง 5 

ด้านในปี 2557 และ 2558 
แหล่งที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 

2558. 
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

Kirant Youzco and Icoz (2010) ได้ศึกษาเรื่อง A Model Proposal on the Use of 
Creative Tourism Experience in Congress Tourism and the Congress Maketing Mix 
พบว่า การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม มีบทบาทสําคัญในการช่วยขยายช่วงเวลาของฤดูการท่องเที่ยวให้
นานข้ึน ทําให้เกิดการจ้างงานและเพ่ิมรายได้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากข้ึน ส่งผลให้เกิดโอกาสการ
ใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า ดังน้ันการนําความคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปผนวก
กับการท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความพอใจเพิ่มขึ้นมากกว่าการท่องเท่ียว
เพ่ือการประชุมเพียงอย่างเดียว เพราะมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นที่ได้มาประชุม รวมท้ังยังสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งการใช้การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เข้ามาเป็นส่วนประสมทางการตลาด จะประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด รายการท่องเท่ียว การเหมาจ่าย และหุ้นส่วนทางการค้า 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นการผสานประโยชน์ร่วมกันในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมมีความพึงพอใจ
ในการมาท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมมากขึ้น 

Campbell (2010) ได้ศึกษาเรื่อง What is Creative Tourism พบว่า คนทั่วไปสนใจเรื่อง
สุขภาพเพ่ิมขึ้น ทําให้ต้องการใช้เวลาที่มากขึ้นไปกิจกรรมที่ใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือทําให้ตนเองสุขภาพ
ดี รวมท้ังความต้องการที่อยากจะมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนในชุมชนที่ได้มีโอกาสเข้าไปท่องเที่ยว
มากข้ึน ซึ่งความต้องการในลักษณะน้ีสอดรับกับลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีลักษณะของการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านและนักท่องเท่ียว จาก
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากการท่องเท่ียว ทั้งการที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ทําของที่ระลึกด้วย
ตนเองและได้นํากลับบ้าน เช่น ภาพวาด งานฝีมือ การแต่งบทกวี หรือแม้แต่การได้มีโอกาสปรุง
อาหารท่ีเป็นสูตรเฉพาะที่ตนเองได้คิดขึ้น จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจในความทรงจําที่ดี
เหล่าน้ัน จะมีการบอกเล่าประสบการณ์ของตนให้คนอ่ืนทราบอย่างต่อเน่ืองและมีความต้องการ
กลับมาเยือนอีก 

Ohridska-Olson and Ivanov (2010) ได้ศึกษาเรื่อง Creative Tourism Business 
Model And Its Application In Bulgaria พบว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แตกต่างจากการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพราะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เน้นที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ
เฉพาะ (Niche Interests) ให้ความสําคัญกับประสบการณ์ การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้เป็นสําคัญ
ต่อนักท่องเท่ียว และได้เสนอการวิเคราะห์รูปแบบของธุรกิจที่สามารถประยุกต์ใช้กับเมืองขนาดเล็ก 
และเมืองอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเทศบัลแกเรียได้ ผ่านการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์พร้อมทั้งการศึกษา
ศักยภาพมรดกทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน  
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อาทิตยาพร อรุณพิพัฒนพงศ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ่มชาติพันธ์ุในจังหวัดนครพนม พบว่า จากการศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุทั้งหมด 7 ชนเผ่า ในจังหวัด
นครพนม ได้แก่ ชนเผ่าผู้ไทย ไทยกะเลิง ไทยแสก ไทยโส้ ไทยญ้อ ไทยข่า และไทยอีสาน ยังไม่พบชน
เผ่าใดที่กล่าวมาข้างต้น ที่มีศักยภาพการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง มีเพียง
ระดับกลาง คือ ชนเผ่าผู้ไทย ไทยแสก ไทยโส้ และไทยอีสาน ที่มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ในพ้ืนที่ และมีแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนาธรรมมากมาย แต่ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับคนในพื้นที่น้อย สําหรับชนเผ่าไทยกะเลิง ไทยญ้อ 
และไทยข่า ยังคงมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อยสุด 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สรุปได้ว่า การวางแผนการ
บริหารจัดการเร่ืองการท่องเท่ียว เป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะทําให้เกิดความน่าสนใจที่แตกต่างจากการ
ท่องเที่ยวทั่วๆไป การใส่ใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเข้ามา
ท่องเท่ียว เพราะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบเฉพาะและมีเอกลักษณ์ รวมทั้งสามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมิอาจลืม เกิดการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ นักท่องเท่ียวที่มีความ
สนใจในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านการนําเสนอตัวตน และวิถีทางประเพณีวัฒนธรรมที่แท้จริง
ของชุมชน จะกลับมาเที่ยวซ้ําและบอกต่อความประทับใจกับบุคคลทั่วไป 

ชาญวิทย์ โพธ์ิเจริญ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลในการ
พัฒนาชุมชนบ้านด่านนาขามอย่างมีส่วนร่วมโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับน้อย จากผลการ
วิเคราะห์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยมากสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

สุธิรัตน์ คชสวัสด์ิ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านห้วยฮ้ี 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกการดําเนินการ
อย่างมีส่วนร่วม และได้กําหนดกิจกรรมท่องเที่ยว แนวทางการดําเนินงาน การคํานึงถึงการรักษาฟ้ืนฟู
ทรัพยากร รวมทั้งการจัดสรรรายได้อย่างทั่วถึง นอกจากน้ีหน่วยงานภายนอกที่เป็นภาคีที่เก่ียวข้อง
ต่างๆ ยังได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการเป็นตัวกลางประสานการจัดประชุม การติดตามผลโครงการที่ได้
ดําเนินการ และการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการบริหาร
จัดการ ทําให้ชุมชนมีวามเข้มแข็งและเกิดความย่ังยืนในการดําเนินการการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามก็
ยังคงพบปัญหาการลักลอบตัดพรรณไม้หายากในพ้ืนที่และในเขตอุทยานอยู่บ้าง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม สรุปได้ว่า ชุมชน
ควรให้ความสําคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ในทุกเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชนโดยการร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินการต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ิมขึ้น เช่น 
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การตระหนักถึงความสําคัญของถิ่นกําเนิด และเร่ิมมีการจัดสรรแบ่งบันรายได้ที่เกิดจากการบริหาร
จัดการร่วมกันของคนในชุมชน เป็นต้น นํามาซึ่งการดําเนินกิจกรรมกันเป็นสาธารณะประโยชน์ให้
ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งต่อความอยู่ดีมีสุขสู่คนรุ่นหลังอย่างย่ังยืน 



 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาเรื่อง “แนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” ในบทที่ 3 ได้นําเสนอระเบียบวิธีวิจัย โดยอธิบายตาม
ประเด็นต่างๆดังน้ี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละข้อ ซึ่งมี
สาระสําคัญดังต่อไปน้ี 
 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อท่ี 1  
 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อ
สวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ในส่วนน้ีได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
การสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเคร่ืองมือที่นํามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบ
เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

3.1.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
รวบรวมข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องสําหรับประกอบการวิจัยจากหนังสือ เอกสารวิชาการ 

บทความ วารสาร รายงานการวิจัย ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ แผนและข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงาน
ราชการ เว็บไซต์ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงและนํามาประกอบในการทําการศึกษาวิจัย 
 

3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ทําการศึกษาทั้งสิ้น 20 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุมชน 

ประกอบด้วย ประธานชุมชนท่องเที่ยว สมาชิกชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน  ตําบลบ่อสวกอําเภอ
เมือง จังหวัดน่าน กลุ่มภาครัฐ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
น่าน สํานักงานพ้ืนที่เศษเมืองเก่าน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่าง
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ย่ังยืน กลุ่มภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภาคเหนือ กลุ่มผู้ประกอบการ
บริษัทนําเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน 

 
3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-

Structured Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็น
ขั้นตอน และข้อคําถามในการสัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบหลวม (อมรรัตน์, มานพ และนฤมล: 2550) 
ไว้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กับกลุ่มประชากรตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบความเกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัด
น่าน โดยใช้วิธีการสอบถามคําถามเพ่ิมเติม เพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่หน่ึง โดยการตอบคําถาม
ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

3.1.4 การสัมภาษณ์  
สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง จากประชากรที่ทําการศึกษาท้ังหมด 3 

กลุ่ม จํานวนทั้งสิ้น 20 คน ได้ดังน้ี 
1) กลุ่มชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชนท่องเท่ียว 1 คน หัวหน้ากลุ่มภูมิปัญญา 4 คน 

(กลุ่มละ 1 คน 4 กลุ่ม) สมาชิกชุมชน 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 3 คน เยาวชน 2 คน ตําบลบ่อสวก
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

2) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดน่าน 1 คน พ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่อเที่ยว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 1 คน 

3) กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ 1 คน 
กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทนําเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน 1 คน 
 

3.1.5 การทดสอบเครื่องมือ  
ทําการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนํา

แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา  
ความยากง่ายในการเข้าใจของคําถาม รวมทั้งฝึกฝนการใช้คําถามและวิธีการในการถาม นําไป
ปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา ตามคําแนะนําของที่ปรึกษาให้ความพร้อมก่อนการนําไปใช้เก็บข้อมูล  
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3.1.6 การลงพื้นที่เป้าหมาย 
ลงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือทําการเก็บข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากร

การท่องเท่ียว เช่น วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมในตําบลบ่อสวก เป็นต้น โดยการจดบันทึกข้อมูล 
บันทึกภาพ และทําการสอบถามข้อมูลทั่วไปที่สําคัญกับประชาชนในชุมชนตําบลบ่อสวก เป็นต้น และ
บุคคลที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวชุมชนตําบลบ่อสวก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เน้ือหาของ
ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 
 

3.1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) นํามา

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอโดยการบรรยายรายละเอียดสภาพทั่วไปที่ได้
การศึกษา และสรุปภาพรวมตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  
 

3.1.8 การเก็บรวบรวบข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ี มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

1) การสัมภาษณ์ในประเด็นคําถามที่เก่ียวกับปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้ทําการติดต่อประสานงาน
กับประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก ซึ่งเป็นชมรมฯ ที่ดําเนินการจัดการ
เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนในตําบลบ่อสวก และมีประธานกลุ่มต่างๆ เป็นสมาชิกชมรมฯ และได้
ติดต่อประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง
ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าไปศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อ
สวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน รวมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการที่จะทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

2) หลังจากน้ันสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง เก่ียวกับปัจจัยที่มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนตําบลบ่อสวก ระหว่างเดือนกันยายน 
2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2559 โดยดําเนินการดังน้ี ผู้วิจัยแนะนําตัวเอง อธิบายวัตถุประสงค์ที่จะ
ทําการศึกษา เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์ยินดีให้ข้อมูล จะทําการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง
ตามประเด็นที่เตรียมไว้ เมื่อการสัมภาษณ์สิ้นสุดจะทําการตรวจสอบเนื้อหาให้ครบตามประเด็น
ดังกล่าวว่าสมบูรณ์หรือไม่ หากไม่สมบูรณ์ ก็ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมกับผู้ให้ข้อมูลและกล่าว
ขอบคุณ 
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3.2 ระเบียบวิธีวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อท่ี 2  
 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ในส่วนน้ีได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
การสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเคร่ืองมือที่นํามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบ
เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.2.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
รวบรวมข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องสําหรับประกอบการวิจัยจากหนังสือ เอกสารวิชาการ 

บทความ วารสาร รายงานการวิจัย ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ แผนและข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงาน
ราชการ เว็บไซต์ เพ่ือใช้ในการอ้างอิงและนํามาประกอบในการทําการศึกษาวิจัย 
 

3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ทําการศึกษาทั้งสิ้น 20 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุมชน 

ประกอบด้วย ประธานชุมชนท่องเที่ยว สมาชิกชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน ตําบลบ่อสวก อําเภอ
เมือง จังหวัดน่าน กลุ่มภาครัฐ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
น่าน สํานักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน กลุ่มภาคเอกชน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภาคเหนือ กลุ่มผู้ประกอบการ
บริษัทนําเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน 
 

3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งน้ีจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง กับกลุ่ม

ประชากรตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบความเก่ียวข้อง/ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยใช้วิธีการสอบถาม
คําถามเพ่ิมเติม เพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สอง โดยการตอบคําถามต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของผู้ให้สัมภาษณ์ 
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3.2.4 การสัมภาษณ์  
สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง จากประชากรที่ทําการศึกษาทั้งหมด 3 

กลุ่ม จํานวนทั้งสิ้น 20 คน ได้ดังน้ี 
1) กลุ่มชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชนท่องเท่ียว 1 คน หัวหน้ากลุ่มภูมิปัญญา 4 คน 

(กลุ่มละ 1 คน 4 กลุ่ม) สมาชิกชุมชน 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 3 คน เยาวชน 2 คน ตําบลบ่อสวก 
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน  

2) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดน่าน 1 คน พ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 1 คน 

3) กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ 1 คน 
กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทนําเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน 1 คน 
 

3.2.5 การทดสอบเครื่องมือ  
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนํา

แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา 
ความยากง่ายในการเข้าใจของคําถาม รวมทั้งฝึกฝนการใช้คําถามและวิธีการในการถาม นําไป
ปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา ตามคําแนะนําของที่ปรึกษาให้ความพร้อมก่อนการนําไปใช้เก็บข้อมูล  
 

3.2.6 การลงพื้นที่เป้าหมาย 
ลงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือทําการเก็บข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากร

การท่องเท่ียวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เช่น วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมใน
ตําบลบ่อสวก เป็นต้น โดยการจดบันทึกข้อมูล บันทึกภาพ และทําการสอบถามข้อมูลทั่วไปที่สําคัญ
กับประชาชนในชุมชนตําบลบ่อสวก เป็นต้น และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนตําบลบ่อ
สวก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เน้ือหาของปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

3.2.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) นํามา

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอโดยการบรรยายรายละเอียดสภาพทั่วไปที่ได้
การศึกษา และสรุปภาพรวมตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
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3.2.8 การเก็บรวบรวบข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ี มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

1) การสัมภาษณ์ในประเด็นคําถามที่เก่ียวกับปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้ทําการติดต่อประสานงาน
กับประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก ซึ่งเป็นชมรมฯ ที่ดําเนินการจัดการ
เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนในตําบลบ่อสวก และมีประธานกลุ่มต่างๆ เป็นสมาชิกชมรมฯ และได้
ติดต่อประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง
ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าไปศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อ
สวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน รวมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการที่จะทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

2) หลังจากน้ันสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง เก่ียวกับปัจจัยที่มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนตําบลบ่อสวก ระหว่างเดือนกันยายน 2558 
ถึง เดือนสิงหาคม 2559 โดยดําเนินการดังน้ี ผู้ วิจัยแนะนําตัวเอง อธิบายวัตถุประสงค์ที่จะ
ทําการศึกษา เมื่อผู้ให้สัมภาษณ์ยินดีให้ข้อมูล จะทําการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง
ตามประเด็นที่เตรียมไว้ เมื่อการสัมภาษณ์สิ้นสุดจะทําการตรวจสอบเนื้อหาให้ครบตามประเด็น
ดังกล่าวว่าสมบูรณ์หรือไม่ หากไม่สมบูรณ์ ก็ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมกับผู้ให้ข้อมูลและกล่าว
ขอบคุณ 
 

3.3 ระเบียบวิธีวิจัยวัตถุประสงค์ ข้อท่ี 3  
 

เพ่ือเสนอแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอ
เมือง จังหวัดน่าน 

ในส่วนน้ีได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา นําข้อมูลที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
และ 2 มาวิเคราะห์สรุปข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) การออกแบบ
เครื่องมือที่นํามาใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอแนวทางการใช้การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

3.3.1 การเก็บรวบรวบข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ี จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อมูลจากการ

ประเมินศักยภาพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก จ.น่าน ประจําปี 2557-2558 
(องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), 2558: 1-38) 
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และข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือนํามาหาข้อสรุปวิเคราะห์หาแนวทางการใช้การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

3.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้ข้อมูลจากข้อมูลจากการประเมินศักยภาพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อ

สวก จ.น่าน ประจําปี 2557-2558 (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน), 2558: 1-38) ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) ข้อมูลจากการทบทวนวรรกรรม มาทําการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยใช้
การบรรยายรายละเอียดของภาพรวม สภาพทั่วไปที่ได้การศึกษา รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ใน
การอธิบายบริบทที่ทําการศึกษาวิเคราะห์หาความเก่ียวโยง หาลักษณะร่วมที่พบเห็นได้ชัดเจน หรือหา
ความหมายที่แฝงเร้นของปรากฎการณ์ของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้ระบุคําที่ใช้ใน
การอ้างอิงข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ โดยตัวเลขยกกําลังที่อยู่หลังช่ือกลุ่มตัวอย่างเป็นการระบุจํานวน
ของกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ เพ่ือนํามาใช้ในการ
รายงานสรุปผลการศึกษาต่อไป ตามตารางดังน้ี 

 
ตารางที่ 3.1  คําที่ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลจากผู้ให้สมัภาษณ์ 
 

กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ ์ คําที่ใช้ในการอ้างอิง 
ประธานชุมชนท่องเที่ยว สมาชิกชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน 
ตําบลบ่อสวกอําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน สํานักงาน
พ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน)  

ภาครัฐ 
 

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ กลุ่มผู้ประกอบการบริษัท
นําเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน 

ภาคเอกชน 

 
3.3.3 สรุปแนวคิดการวิจัย 
วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งจะเน้นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ในการศึกษา

ผ่านประเด็นคําถาม เช่น การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่อยากเห็น เป็นต้น โดยมีกระบวนการการ
วิจัยตามตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2  สรุปแนวคิดการวิจัย 
 

ระเบยีบวิธีวิจัย  
วัตถุประสงค์ของ

การศึกษา 
 
 
 
 

ประชากร 
 
 
 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะหข์้อมูล 

ข้อ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ข้อ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ข้อ 3 เพ่ือเสนอแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน   
การพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
- กลุ่มชุมชน  
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 
- กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง 
จังหวัดน่าน     
ประธานชุมชนท่องเที่ยว สมาชิกชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน  
ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน สํานักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน อพท. 
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทนํา
เที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน 
ทบทวนวรรณกรรม การลงพ้ืนที่เป้าหมาย และการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างแบบก่ึงโครงสร้าง 
แบบสัมภาษณก่ึ์งมีโครงสร้าง (ประเด็นคําถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง) 
 
วิเคราะห์เชิงเน้ือหาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
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ตารางที่ 3.3  สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 

ลําดับ การดําเนินกิจกรรม ปี 2558 ปี 2559 
การเตรียมการ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 กําหนดปัญหาการวิจัย                                     
2 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง  
                                    

3 ประสานกลุ่มเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลที่จําเป็น                                     
4 ออกแบบเครื่องมือวิจัย                                     
5 นําเสนอโครงร่างการวิจัยครั้งที ่1                                     
6 แก้ไขปรับปรุงโครงร่างการวิจัย                                     
7 สร้างเครื่องมือการวิจัย                                     
8 ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย                                     

การเก็บข้อมูล             
9 การลงพื้นที่เป้าหมาย รวบรวมข้อมูลสําคัญของ

ทรัพยกรการท่องเที่ยวในชุมชน 
                                    

10 การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชิง
ลึก 

                                    

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล             
11 ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล                                     
12 เขียนรายงาน และนําเสนอผลการศึกษา                                     
13 แก้ไขตามคําแนะนํา และส่งรูปเล่ม                                     
14 เขียนบทความเพื่อเผยแพร่                                     
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บทท่ี 4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อ

สวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” ผลการศึกษาจําแนกได้ 3 ข้อ คือ 
1) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
2) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา

ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
3) ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเสนอแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-structured Interview) ในการศึกษาและใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 
กลุ่ม จํานวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) คือ ภาคชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน 
 

4.1 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
ชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เพ่ือขอความคิดเห็นโดยใช้แบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากบุคคลที่

มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวของพ้ืนที่ศึกษาในชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้แก่ 
กลุ่มชุมชน ประกอบด้วย ประธานชุมชนท่องเที่ยว สมาชิกชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชนตําบลบ่อ
สวกอําเภอเมือง จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อสวก สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
น่าน สํานักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ กลุ่มผู้ประกอบการ
บริษัทนําเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยในการศึกษาเพ่ือค้นหาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 น้ี ได้
ลงพ้ืนที่ตําบลบ่อสวก เพ่ือเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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เดิมที่มีอยู่ ซึ่งประชาชนในตําบลบ่อสวกมีความตระหนักรู้ในคุณค่า และมีความภูมิใจกับวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะของตําบลบ่อสวก ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นจากสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 สรุปปัจจัยที่มผีลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อสวก 

อําเภอเมือง จังหวัดน่าน และจํานวนข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบก่ึง
โครงสร้าง 

 

 
หมายเหตุ: * ตัวเลขยกกําลังที่อยู่หลังช่ือกลุ่มตัวอย่างเป็นการระบุจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ให้

สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ เพ่ือนํามาใช้ในการรายงานสรุปผล
การศึกษา 

 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ประเด็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
 
1. การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติของชุมชน รวมไป
ถึงการรักษาอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
 
2. การจัดการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือการท่องเท่ียว 
 
 
3. การพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่มภูมิปัญญาให้เกิดแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาต่างๆ 
 
4. การประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
 
 
 
5. การพัฒนาอาหารท้องถ่ินและท่ีพักเพ่ือการท่องเที่ยว 

กลุ่มตัวอย่างและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง* 
- ชุมชน1-5 = รวม 5 คน 
- รัฐ1-4  = รวม 4 คน 
รวมท้ังหมด 9 คน 

- ชุมชน1-3 = รวม 3 คน 
- รัฐ1  = รวม 1 คน 
รวมท้ังหมด 4 คน 

- ชุมชน1-8 = รวม 8 คน 
- รัฐ1-3  = รวม 3 คน 
รวมท้ังหมด 11 คน 

- ชุมชน1-5 = รวม 5 คน 
- รัฐ1-3  = รวม 3 คน 

- เอกชน1 = รวม 1 คน 
รวมท้ังหมด 9 คน 

- ชุมชน1-6 = รวม 6 คน 
- รัฐ1-3  = รวม 3 คน 
รวมท้ังหมด 9 คน 



89 

โดยจากการศึกษาพบปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ดังต่อไปน้ี 

 
4.1.1 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของชุมชน รวมไปถึงการรักษา    

อัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
จากการศึกษา โดยการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ทําให้ทราบข้อมูลเก่ียวกับการอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติของชุมชนและการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น พบว่า ชุมชนและภาคีมี
ส่วนในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตําบลบ่อสวก 
ให้ความสําคัญกับการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนเฉพาะถิ่นของชุมชน เพราะเห็นคุณค่าของการมี
อยู่และคงอยู่ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆ รวมไปถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐาน
ด้ังเดิม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยึดโยงกับร่องรอยในอดีตที่มีให้ลูกหลานเห็นและได้เรียนรู้จากคน
รุ่นปู่รุ่นย่า (ภาครัฐคนที่ 1-3, 2559)   

สอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชุมชน โดยชุมชนมีความ
ต้องการจะส่งเสริมให้เกิดแหล่งศึกษาเรียนรู้ เ ชิงอนุรักษ์เ พ่ือเป็นฐานการเรียนรู้และสืบค้น
ประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยการสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้กับเด็กเยาวชน 

“ให้เด็กได้รู้ ได้สัมผัสของจริง ให้เขาสามารถเล่าต่อได้…” (ชุมชนคนที่ 1-2, 2559) 
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเท่ียวที่ ย่ังยืน หรือ Sustainable Tourism 

Development ที่กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจําเป็นทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาดสามารถ
รักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้นานท่ีสุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้
ประโยชน์ได้ตลอดกาลยาวนานที่สุด (รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2545) ตรงกับข้อมูลที่ชุมชนได้กล่าวถึง
คําตรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้ตรัสไว้กับจามนัสเมื่อครั้งเสด็จ
พระราชดําเนินมายังแหล่งศึกษาเรียนรู้เตาเผาโบราณ ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน  

“ของอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นให้ชุมชนชาวบ้านเขาดูแลกันเอง…” (ชุมชนคนที่ 1, 2559) 
นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากชุมชน ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาต่างๆ เช่น การป้ัน

ดินเผาโบราณที่มีอายุราวกว่า 800 ปี การทอผ้าลายโบราณ การหีบอ้อยโบราณ การสู่ขวัญ การไหว้ผี
บรรพบุรุษ ประเพณีการเดินขึ้นดอยภูสะงืดเพ่ือสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าควร
ค่าแก่การรักษาไว้ให้คงอยู่ทั้งสิ้น สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐได้กล่าวไว้ว่า  

“ตราบใดที่คนทั่วไปเห็นคุณค่า มีคนซื้อผ้าทอ ชาวบ้านก็ไม่หยุดทอ…” (ภาครัฐคนที่ 1, 
2559)   
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ชุมชนตําบลบ่อสวกเห็นความสําคัญของการรักษามรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของตนเองเป็นสําคัญ ทําให้เกิดแนวคิดการก่อต้ังกลุ่มภูมิปัญญาด้ังเดิมต่างๆ ขึ้น 
เช่น กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาโบราณ กลุ่มทอผ้า กลุ่มหีบอ้อยโบราณ กลุ่มการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มจักรสาน เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการส่งต่อสืบทอดรุ่นสู่รุ่น
ในชุมชน จนกระทั่งสามารถรักษาอัตลักษณ์ต่างๆ อันทรงคุณค่าไว้ได้ โดยมีกลุ่ม
เยาวชนตามกลุ่มภูมิปัญญาสืบทอดอยู่จนถึงปัจจุบัน (ชุมชนคนที่ 1-6, 2559)    
 
4.1.2 การจัดการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อการท่องเท่ียว 
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ ที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือ

การท่องเที่ยว พบว่า ชุมชนและภาคีที่เข้ามามีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของตําบลบ่อสวก เห็นความสําคัญของการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้
เฉพาะของชุมชน เช่น ข้อมูลด้านความเช่ือ ประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาต่างๆ 
ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์ความรู้ที่ได้มาจากปราชญ์หรือที่เรียกกันว่าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ของชาวบ้านชุมชนตําบลบ่อสวก รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลเฉพาะ 
(ภาครัฐคนที่ 1, 2559)  

โดยจากการสัมภาษณ์ชุมชน พบว่า ความรู้และประสบการณ์ภูมิปัญญาของชุมชนน้ันมี
มากมายแต่ยังไม่มีการรวบรวมไว้เป็นระบบ โดยมีแนวคิดที่อยากอนุรักษ์ฐานทรัพยากรต่างๆของ
ชุมชนไว้ให้คงเดิมมากที่สุด จะเห็นได้จากบางบทสัมภาษณ์ ดังน้ี   

“มีคนเข้ามา มีนักท่องเที่ยวเข้ามา เขาก็อยากดูความเป็นธรรมชาติของบ้านเรา…” (ชุมชนคน    
ที่ 1, 2559)  

นอกจากน้ี ชุมชนยังเห็นความสําคัญและเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนรุ่น
ก่อน จึงมีแนวคิดรวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้โบราณในอดีตของชุมชนมาจัดแสดงตามคําบอกเล่าของคน
รุ่นปู่ย่า เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาในอดีตของชุมชนได้ต่อไป จะเห็นได้จากบางบท
สัมภาษณ์ ดังน้ี   

“เริ่มจากความชอบสะสมของเก่า ชอบเก็บภูมิปัญญาคนแก่ จะไม่ยอมให้ตายไปกับคนแก่…” 
(ชุมชนคนที่ 1, 2559)    

“รวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดแสดง จัดวางข้าวของเครื่องใช้ผ่านเวทีคนเฒ่าเล่า
ความหลัง…” (ชุมชนคนที่ 1, 2559)    

“นําถ้วยใหม่ไปแลกถ้วยเก่า มาจัดวางไว้ให้ลูกหลานได้เห็นของเดิม” (ชุมชนคนที่ 1, 2559)    
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ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์ การลด 
การใช้ทรัพยากร หรือการจัดการต่างๆอย่างย่ังยืน ดังน้ี (รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2545) 

1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี 
2) ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจําเป็น กับการลดการก่อของเสีย  
3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคม และวัฒนธรรม  
4) ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว  
5) ต้องนําการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
6) การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น  
7) หมั่นประชุมและปรึกษาหารือกับผู้เก่ียวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
8) การพัฒนาบุคลากร  
9) การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม  
10) ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย 

โดยการจัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม เป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญใน
การจัดการองค์ความรู้ด้านต่างๆเพ่ือการท่องเท่ียว ให้สามารถนําไปต่อยอดการพัฒนาการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืนในประเด็นต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือเป็นข้อมูลให้ลูกหลานและคนทั่วไปเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและความสําคัญของชุมชนตําบลบ่อสวก  

เน่ืองจากชุมชนตําบลบ่อสวกมีองค์ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่หลากหลาย ทําให้
ชุมชนมีความต้องการที่จะจัดการองค์ความรู้ให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้ ถ่ายทอด
จากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการรวบรวม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ่อสวกขึ้น เพ่ือจัดทําชุดความรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละประเภทไว้ให้กับ
คนในชุมชนและคนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา 

 
4.1.3 การพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่มภูมิปัญญาให้เกิดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา

ต่างๆ 
จากการสัมภาษณ์ชุมชน ที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่มภูมิปัญญาให้เกิด

แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่างๆ พบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกยังมีการสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆท่ี
ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น เห็นชัดเจนที่สุดจะเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มทอผ้าในชุมชนประกอบไปด้วย 
คนรุ่นปู่ย่า วัยกลางคนและเยาวชนในชุมชนตําบลบ่อสวก ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการ
ทอผ้าโบราณเอาไว้ บ้างก็ยึดเป็นอาชีพหลัก บ้างก็เป็นอาชีพเสริม (ชุมชนคนที่ 1-7, 2559)  

โดยชุมชนตําบลบ่อสวกได้นําเสนอเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
วิธีการทอผ้าจากการเรียนรู้และลงมือทําจริง ต้ังแต่การตีฝ้าย ป่ันฝ้าย ย้อมสีฝ้ายจากธรรมชาติ และ
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การทอผ้า เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการรวมกลุ่มภูมิปัญญาอ่ืนๆ อีก เช่น กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา กลุ่มหีบ
อ้อยโบราณ กลุ่มจักสาน กลุ่มดนตรีพ้ืนบ้าน-ฟ้อนแง้น เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ประการ ดังน้ี (Richards, 2010a: 78-90) 

1) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพ่ิมทักษะให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาทักษะของ
นักท่องเที่ยวสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ มีสินค้าหลักคือ “ทักษะและประสบการณ์ด้าน
วัฒนธรรมที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว” 

3) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวที่เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้
สู่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ 

4) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่ สินค้าที่
เป็นวัฒนธรรมประจําวัน 

5) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
การท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

6) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว 

ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา Campbell (2010) ได้ศึกษาเรื่อง What is 
Creative Tourism พบว่า คนทั่วไปสนใจเร่ืองสุขภาพเพ่ิมขึ้น ทําให้ต้องการใช้เวลาที่มากข้ึนไป
กิจกรรมที่ใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือทําให้ตนเองสุขภาพดี รวมทั้งความต้องการท่ีอยากจะมีการ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนในชุมชนที่ได้มีโอกาสเข้าไปท่องเที่ยวมากข้ึน ซึ่งความต้องการในลักษณะน้ีสอด
รับกับลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีลักษณะของการแบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยว จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยว ทั้งการที่นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสได้ทําของที่ระลึกด้วยตนเองและได้นํากลับบ้าน เช่น 
ภาพวาด งานฝีมือ การแต่งบทกวี หรือแม้แต่การได้มีโอกาสปรุงอาหารที่เป็นสูตรเฉพาะที่ตนเองได้คิด
ขึ้น จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวมีความประทับใจในความทรงจําที่ดีเหล่าน้ัน มีการบอกเล่าประสบการณ์
ของตนให้คนอ่ืนทราบอย่างต่อเน่ืองและมีความต้องการกลับมาเยือนอีก 

นอกจากน้ี นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อํานวยการองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือ 
Creative Tourism ไว้ว่า “การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความได้เปรียบ ด้วยการสร้างมูลค่า 
(Value Creation) ด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานแห่งความเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเรามี
อยู่แล้ว และไม่ว่าจะใช้ไปมากสักเท่าไหร่ ก็ไม่ทําให้ต้นทุนน้ีหมดไป แต่กลับย่ิงเป็นผลดีที่ได้ร่วมกัน
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อนุรักษ์สิ่งเหล่าน้ีไว้…” (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การ
มหาชน), 2556)  

สําหรับภาคีที่มีส่วนในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของตําบลบ่อสวก จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ พบว่า มีความช่ืนชมท่ี
ชุมชนตําบลบ่อสวกเห็นคุณค่าและสามารถอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาต่างๆ ของบรรพบุรุษไว้ได้ 
สามารถสร้างความมีเสน่ห์ที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รวมไปถึงการออกแบบความคิด
สร้างสรรค์ที่นําเอาคุณค่าและความสําคัญของประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญามาร้อยเรียงสร้างสรรค์
ช้ินงานที่มีเอกลักษณ์ต่างๆ เช่น มีการประยุกต์นําเอาลวดลายบนภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผา มาแกะลาย
และทอลงบนผ้าทอที่เรียกว่า “ลายบ่อสวก” หรือการนําเอาลวดลายที่มีเอกลักษณ์ของตําบลบ่อสวก 
มาอยู่บนภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาในกิจกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น (ภาครัฐคนที่ 1-3, 2559) 

กล่าวโดยสรุป จากการท่ีชุมชนตําบลบ่อสวกได้พัฒนากลุ่มภูมิปัญญาต่างๆข้ึน ทําให้เกิดการ
สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนช่วงเว้นวางจากการเกษตร 
อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้หลักให้กับบางคนในการผลิตสินค้าภูมิปัญญา มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ 
“ทําเอง ใช้เอง” ในชุมชนและพัฒนาไปสู่การส่งออกไปขายนอกชุมชนตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของฝากของที่ระลึกต่างๆ จากกลุ่มภูมิปัญญา โดยชุมชนได้กล่าวว่า  

“เมื่อมีคนใช้ มีคนซื้อ ก็จะทําต่อเน่ืองต่อไป…” (ชุมชนคนที่ 1, 2559) 
ทําให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มขึ้นประกอบกับภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการ

พัฒนาที่ต่อเน่ือง 
 
4.1.4 การประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อการท่องเท่ียว 
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ชุมชน พบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกเร่ิมมีแนวคิดเรื่องการ

พัฒนาการท่องเท่ียว ซึ่งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาต่างๆในชุมชนและเริ่มต้นด้วยการนําเอาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นของชุมชนนําเสนอให้คนทั่วไปที่เข้ามาเย่ียมชมหรือมาท่องเที่ยวเองในชุมชนตําบลบ่อสวกเป็น
สินค้าของฝากของที่ระลึกของชุมชน (ชุมชนคนที่ 1-5, 2559) 

ต่อมาเมื่อปี 2555 ได้มีการรวมกลุ่มกันในชุมชนขึ้นใช้ช่ือว่า “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตําบลบ่อสวก” เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวขึ้น โดยการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชมรมฯ แบ่งบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้าง และประกาศออกมาเป็นคําสั่งแต่ต้ังชมรมฯ 
อย่างเป็นทางการท่ีออกโดย องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อสวกและขับเคล่ือนมาจนถึงปัจจุบันร่วมกับ
ภาคีหลากหลายภาคส่วน ทําให้กลุ่มภูมิปัญญาต่างๆ ของชุมชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาเป็น
กิจกรรมและของฝากของที่ระลึกสําหรับนักท่องเท่ียว ชุมชนตําบลบ่อสวกจึงเห็นความสําคัญของการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์และเช่ือมโยงเข้ากับกิจกรรมท่องเท่ียวในชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของตําบลบ่อสวก โดย
เป็นการเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชุมชนตําบลบ่อสวกต้องการ สําหรับเรื่องการพัฒนาการตลาดชุมชนยังต้องการภาคีต่างๆ ที่มีองค์
ความรู้และประสบการณ์ในการเข้ามาช่วยพัฒนาความรู้และการบริหารจัดการการตลาดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวต่อไป    

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากภาคีหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตําบลบ่อสวก พบว่า ภาคีภาครัฐมีความยินดีพร้อมที่จะ
ทําการสนับสนุนเร่ืองการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาตลาดตามภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการจัดฝึกอบรมการพัฒนาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การนํา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปออกร้านเพ่ือการประชาสัมพันธ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน การนํากลุ่มเป้าหมาย
ทางการตลาดที่ชุมชนต้องการมาทดลองเที่ยวพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เป็นต้น (ภาครัฐ
คนที่ 1-3, 2559) 

นอกจากน้ีภาคีด้านการส่งเสริมการตลาดภาคเอกชน ให้ข้อมูลเก่ียวกับความพร้อมในการ
ส่งเสริมสนับสนุนในการเช่ือมโยงและนําเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับเครือข่ายต่างๆ 
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยงให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
(ภาคเอกชนคนที่ 1, 2559) แต่ทั้งน้ีภาคีทางการตลาดยังมีข้อกังวลในเร่ืองความพร้อมและมาตรฐาน
ต่างๆ ที่จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการให้บริการทั่วไป จะเห็นได้จากบางบทสัมภาษณ์ ดังน้ี   

“เรื่องฐานทรัพยากรบ่อสวกมีความพร้อมแต่จะทําอย่างไรให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดให้มี
คนมาเที่ยวมากขึ้น…” (ภาคเอกชนคนที่ 1, 2559) 

สอดคล้องกับ ภารกิจบทบาทและหน้าที่ขององค์กรภาคเอกชนต่อการท่องเท่ียว ดังน้ี (สภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2536) 

1) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในด้านการประสานงานอย่างมี
ระบบระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนด้วยกัน  

2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
3) ส่ง เส ริมใ ห้มีการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  สถานที่ท่องเ ท่ียว 

โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
4) ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทในการท่องเที่ยว 
5) ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ

ของธุรกิจที่เก่ียวกับสินค้าหรือบริการสําหรับนักท่องเที่ยว 
6) ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวดําเนินการอย่างมีคุณภาพ 

มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ 
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7) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่วิชาการและ
เทคโนโลยีเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก หรือจัดเป็นบริการแก่บุคคลทั่วไป 

8) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อ
สมาชิกและบุคคลทั่วไปทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

9) เสนอความเห็นหรือให้คําปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเก่ียวกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

10) ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
กิจการด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

11) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
12) ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
13) ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
14) ดําเนินกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
15) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 
โดยในปัจจุบัน ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ขับเคล่ือนการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อการ

ท่องเที่ยวผ่านการออกบูธที่ทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเชิญร่วมนําเสนอผลงาน และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัดและระดับภาค โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ “ของดี เด่น 
ดัง” ในชุมชนนําเสนอตามโปรแกรมท่องเที่ยวของชมรมฯ เป็นต้น 

 
4.1.5 การพัฒนาอาหารท้องถ่ินและที่พักเพื่อการท่องเท่ียว 
จากการศึกษา พบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกมีกลุ่มโฮมสเตย์และกลุ่มอาหารหลังจากเปิดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นเมื่อปี 2555 โดยเริ่มพัฒนาที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์เพ่ือเป็นทางเลือกหน่ึง
ให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักโฮมสเตย์ ซึ่งในปัจจุบันมีโฮมสเตย์ทั้งหมดจํานวน 10 กว่าหลัง จาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากชุมชน พบว่า ตําบลบ่อสวกเคยได้รับการพัฒนาจากภาคีภาคส่วนต่างๆที่
เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนตามความต้องการของชุมชน เช่น การ
อบรมการจัดการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ การจัดเตรียมอาหารสําหรับผู้ที่เข้าพัก รวมไปถึงการศึกษา
ดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่มีการให้บริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ที่ประสบความสําเร็จ เป็นต้น (ชุมชน
คนที่ 1-6, 2559) 

ทั้งน้ีชุมชนได้มีประสบการณ์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักที่ชุมชนตําบลบ่อสวกบ้าง
แล้วแต่ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับ หลักในการจัดการการการท่องเที่ยวเป็นระบบ 
เช่ือมต่อความคิด เช่ือมโยงผลท่ีจะเกิดจากการจัดการ (จุฑามาศ วิศาลสิงห์, 2556: 2-3) คือ “การ
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นําเสนอสิ่งที่มี หรือ Community Assets” ต้องเป็นกิจกรรมที่จะสร้างสรรค์ มาจากการค้นหาของดี
ที่มีในชุมชน ค้นหาของดีและของแท้ เช่น การจัดระบบกิจกรรมในโฮมเสตย์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพ่ือนําเสนอความเป็นชุมชนท่องเที่ยวบ่อสวก นอกจากน้ี “การทําให้ดี ทํา
ให้เด่น ทําให้ดัง หรือ Value Proposition” ในการนําเสนอของดี ของแท้ ต้องถูกคัดสรรอย่าง
ละเมียด มองรอบด้านว่าใครมีแบบน้ีอีก ค้นหาความต่างที่จะทําให้ของดี เป็นของเด่นและเป็นของดัง 
เช่น การเลือกใช้วัสดุตกแต่งหรือนําเสนออาหารท้องถิ่นที่มาจากชุมชนในกิจกรรมท่องเท่ียวจะทําให้
ชุมชนท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากการท่องเที่ยวในที่อ่ืนๆ เป็นต้น 

สําหรับภาคีที่มีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ตําบลบ่อสวก จากการศึกษา โดยการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ พบว่า มีความพร้อมในการสนับสนุน
และส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการที่พักรูปแบบโฮมสเตย์ โดยสําหรับภาคี
ภาคเอกชนได้กล่าวถึงการพักรูปแบบโฮมสเตย์เป็นที่พักทางเลือกซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหน่ึงมีความ
ต้องการในการพักในรูปแบบน้ี และเห็นด้วยที่จะมีการพัฒนาให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี (ภาครัฐ
คนที่ 1-3, 2559)  

ซึ่งในปัจจุบัน ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ส่งเสริมให้กลุ่มใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในการประกอบ
อาหารและเครื่องด่ืมให้กับนักท่องเที่ยว เน้นผักปลอดสารพิษและนําเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นตาม
ฤดูกาล เพ่ือลดการซื้อวัตถุดิบจากภายนอกเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังเน้น
อาหารที่ปลอดสารพิษนําเสนอให้นักท่องเท่ียวได้รับประทานตลอดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ชุมชนบ่อสวก 
นอกจากน้ียังได้รวมกลุ่มกันพัฒนาที่พักตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพํานัก
ที่ชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์บ้านบ่อสวก 
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ตารางที่ 4.2  สรุปประเด็นข้อมูลที่ได้จากสมัภาษณ์แบบเชิงลึกชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์ในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ บทสรุปจากการสัมภาษณ์ 
1. การอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม ทางธรรมชาติของ
ชุมชน รวมไปถึงการรักษาอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น 

ชุมชนตําบลบ่อสวกเห็นความสําคัญของการรักษามรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองเป็นสําคัญ ทําให้เกิดแนวคิดการก่อตั้งกลุ่มภูมิปัญญา
ดั้งเดิมต่างๆ ขึ้น เช่น กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาโบราณ กลุ่มทอผ้า กลุ่มหีบอ้อยโบราณ กลุ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มจักรสาน เป็นต้น เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการส่งต่อสืบทอดรุ่นสู่รุ่นในชุมชน จนกระทั่งสามารถรักษาอัตลักษณ์ต่างๆอันทรงคุณค่าไว้ได้โดยมีกลุ่มเยาวชนตามกลุ่มภูมิปัญญา
สืบทอดอยู่จนถึงปัจจบุัน  

2. การจัดการองค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยว 

เนื่องจากชุมชนตําบลบ่อสวกมีองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่หลากหลาย ทําให้ชุมชนมีความต้องการที่จะจัดการองค์ความรู้ให้เป็นองค์
ความรู้ที่สามารถส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้ ถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการรวบรวม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ่อสวกขึ้น เพื่อจัดทําชุดความรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละประเภทไว้ให้กับคนในชุมชนและคนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา 

3. การพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่ม
ภูมิปัญญาให้เกิดแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาต่างๆ 

ชุมชนตําบลบ่อสวกได้พัฒนากลุ่มภูมิปัญญาต่างๆ ขึ้น ทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนช่วง
เว้นวางจากการเกษตร อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้หลักให้กับบางคนในการผลิตสินค้าภูมิปัญญา มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ “ทําเอง ใช้เอง” ใน
ชุมชนและพัฒนาไปสู่การส่งออกไปขายนอกชุมชนตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกต่างๆ จากกลุ่มภูมิปัญญา โดยชุมชนได้กล่าว
ว่า “เมื่อมีคนใช้ มีคนซื้อ ก็จะทําต่อเนื่องต่อไป…” ทําให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มขึ้นประกอบกับภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนา
ที่ต่อเนื่อง 

4. การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 

ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวผ่านการออกบูธที่ทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเชิญ
ร่วมนําเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัดและระดับภาค โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ “ของดี เด่น ดัง” ในชุมชนนําเสนอ
ตามโปรแกรมท่องเที่ยวของชมรมฯ เป็นต้น  

5. การพัฒนาอาหารท้องถิ่นและที่
พักเพื่อการท่องเที่ยว 

ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ส่งเสริมให้กลุ่มใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยว เน้นผักปลอดสารพิษและ
นําเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล เพื่อลดการซื้อวัตถุดิบจากภายนอกเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังเน้นอาหารที่ปลอด
สารพิษนําเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานตลอดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ชุมชนบ่อสวก นอกจากนี้ยังได้รวมกลุ่มกันพัฒนา 
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ภาพท่ี 4.1 ผลการศึกษา “ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน 

ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
 

4.2 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชน ตําบลบ่อ
สวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เพ่ือขอความคิดเห็นโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากบุคคลท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ศึกษาในชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้แก่ 
ประชาชนในชุมชนตําบลบ่อสวก และภาคีที่เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนตําบลบ่อสวก 
โดยในการศึกษาเพ่ือค้นหาข้อมูลตามวัตถุประสงคข้อที่ 2 น้ี ได้ลงพ้ืนที่ตําบลบ่อสวก เพ่ือเก็บข้อมูล
ฐานทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่แล้ว ที่ประชาชนในตําบล
บ่อสวกมีความตระหนักรู้ในคุณค่า และมีความภูมิใจกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ลักษณะเฉพาะของตําบลบ่อสวก ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 สรุปปัจจัยที่มผีลต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอ
เมืองจังหวัดน่านและจํานวนข้อมูลที่ได้จากสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบก่ึงโครงสร้าง  

 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคข์้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรพัยากรการ

ท่องเท่ียวในชมุชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดนา่น 
ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

 
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 
 
2. การสร้างผู้นําและการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 
 
3. การสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน รวมไปถึง
การเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 

กลุ่มตัวอย่างและจํานวนกลุม่
ตัวอย่าง* 

- ชุมชน1-7 = รวม 7 คน 
-รัฐ1-2  = รวม 2 คน 
รวมทั้งหมด 9 คน 

- ชุมชน1-15 = รวม 15 คน 
- รัฐ1-4  = รวม 4 คน 
รวมทั้งหมด 19 คน 

- ชุมชน1-6 = รวม 6 คน 
- รัฐ1-3  = รวม 3 คน 

- เอกชน1 = รวม 1 คน 
รวมทั้งหมด 10 คน 

- ชุมชน1-3 = รวม 3 คน 
รวมทั้งหมด 3 คน 

- ชุมชน1-4 = รวม 4 คน 
- รัฐ1-2  = รวม 2 คน 
รวมทั้งหมด 6 คน 

6. นโยบายและแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
 
7. การพัฒนาส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่ารักบ้าน
เกิด 
 
8. การบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาในสถาบันการศึกษา 

- ชุมชน1 = รวม 1 คน 
- รัฐ1-2  = รวม 2 คน 
รวมทั้งหมด 3 คน 

- ชุมชน1-7 = รวม 7 คน 
- รัฐ1-3  = รวม 3 คน 
รวมทั้งหมด 10 คน 

- ชุมชน1-3 = รวม 3 คน 
- รัฐ1  = รวม 1 คน 
รวมทั้งหมด 4 คน 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)  
 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคข์้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรพัยากรการ
ท่องเท่ียวในชมุชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดนา่น 

9. การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
ขีดความสามารถในการรองรับในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- ชุมชน1-2 = รวม 2 คน 
รวมทั้งหมด 2 คน 

 
หมายเหตุ: ตัวเลขยกกําลังที่อยู่หลังช่ือกลุ่มตัวอย่างเป็นการระบุจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ให้

สัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ ที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ เพ่ือนํามาใช้ในการรายงานสรุปผล
การศึกษา 

 
โดยจากการศึกษาพบปัจจัยที่มีความสําคญัต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ได้ดังต่อไปน้ี 

 
4.2.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ผู้วิจัยขอนําเสนอข้อมูลการศึกษาตามหลักของ ทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้

ควบคู่กับกระจายความเติบโต (จินดา ขลิบทอง, 2553: 35) ซึ่งได้ให้ความสําคัญกับการกระจายความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเช่ือว่าหากมีการจัดการที่เหมาะสมเร่ืองการลงทุน การให้การศึกษา และการ
จัดบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม การท่ีรัฐมีการบริหาร
จัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
แตกต่างกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้กลุ่มคนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยจากการ
สัมภาษณ์ชุมชน ที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า 
ชุมชนตําบลบ่อสวกมีการรวมกลุ่มกันที่เข้มแข็ง การประสานภาคีเพ่ือบูรณาการการพัฒนาชุมชนใน
เรื่องต่างๆ มีการแบ่งงานกันรับผิดชอบ มีความต่อเน่ืองและมีรูปธรรม ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
(ชุมชนคนที่ 1-6, 2559) 

นอกจากน้ีแล้วในปี 2555 ชุมชนบ่อสวกยังมี “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตําบลบ่อสวก” โดยมีภาคีภาครัฐที่เข้ามาช่วยร่วมกันคิดร่วมวางแผน และมีเป้าหมายในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนร่วมกันกับชุมชนตําบลบ่อสวก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิ
รัตน์ คชสวัสด์ิ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยฮ้ี จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่า ในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกการดําเนินการอย่างมีส่วน
ร่วม และได้กําหนดกิจกรรมท่องเท่ียว แนวทางการดําเนินงาน การคํานึงถึงการรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากร 
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รวมทั้งการจัดสรรรายได้อย่างทั่วถึง นอกจากน้ีหน่วยงานภายนอกที่เป็นภาคีที่เก่ียวข้องต่างๆ ยังได้มี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการเป็นตัวกลางประสานการจัดประชุม การติดตามผลโครงการที่ได้ดําเนินการ 
และการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการ ทํา
ให้ชุมชนมีวามเข้มแข็งและเกิดความย่ังยืนในการดําเนินการการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงพบ
ปัญหาการลักลอบตัดพรรณไม้หายากในพ้ืนที่และในเขตอุทยานอยู่บ้าง  

สอดคล้องกับ กัลยาณี สูงสมบัติ ได้กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลัก
ขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทาํงานในองค์การ ซึ่งคนเหล่าน้ีจะเป็นผู้ใช้ทรพัยากรด้านวัตถุอ่ืนๆ เช่น 
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่างๆ เพ่ือผลิตสนิค้าหรือบริการ
ออกจําหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม (กัลยาณี สูงสมบัติ, ม.ป.ป.) 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ชุมชน ยังพบว่า ในปัจจุบันชุมชนบ่อสวกได้
ผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวกดังกล่าวเข้าไปอยู่ใน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อสวกแล้วเมื่อปี 2558 ดังที่ชุมชน 

ได้กล่าวไว้ว่า  
“เราต้องเร่ิมผลักดันแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าไปบรรจุในแผนของ อบต. บ่อสวกเพ่ือ

จะได้มีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน…” (ชุมชนคนที่ 1, 2559) 
สําหรับภาคีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และประดับประเทศ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนากับชุมชนตําบลบ่อสวกต่างเห็นตรงกันว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกเป็นชุมชนที่กลุ่มมีความเข้มแข็ง
อยู่ในระดับสูง มีการต่อยอดผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเรื่องต่างๆ ของชุมชนอยู่อย่างต่อเน่ืองและมี
กลุ่มขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ (ภาครัฐคนที่ 1-2, 2559) 

กล่าวโดยสรุป ชุมชนตําบลบ่อสวกให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในชุมชนบ่อสวก เช่น ประเพณีขึ้นดอยภูสะงืด งาน
ของดีบ่อสวก โดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม ร่วมกับภาคีจากหลายภาคส่วนที่
เข้ามาสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ทั้งงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การดูแลรักษาความปลอดภัย และ
การส่งเสริมช่องทางการตลาดจากภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งทําให้ชุมชนอ่ืนๆในจังหวัดน่านและ
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเดินทางเข้ามาร่วมเย่ียมชมเทศกาลและใช้จ่ายเงินในการซื้อของฝาก
ของที่ระลึกจากชุมชนในงานเทศกาลต่างๆกลับไป ในทุกคร้ังที่ชุมชนตําบลบ่อสวกจัดกิจกรรมขึ้น 

 
4.2.2 การสร้างผู้นําและการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
จากการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ชุมชนให้ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างผู้นําและการตระหนักถึง

บทบาทหน้าที่ของตนเอง พบว่า ตําบลบ่อสวกมีผู้นําที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา และอยากที่จะให้ชุมชน
ตําบลบ่อสวกเกิดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสม ซึ่งการสร้างผู้นําจะเป็นรูปแบบการกระจาย
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อํานาจตามกลุ่มภูมิปัญญาต่างๆ ในการบริหารงาน โดยการเลือกประธานของแต่ละกลุ่มขึ้นมาเพ่ือ
บริหารงาน ตัดสินใจ วางแผนในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม ประสานงานกันระหว่างกลุ่มและใน
ภาพรวมของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก ทําให้เกิดการประสานงานที่คล่องตัว
และรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (ชุมชนคนที่ 1-14, 2559) โดยชุมชนมีแนวคิดในการ
สร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าโดยแท้จริงและมีจิตอาสาในการร่วมร่วมใจกันพัฒนาบ้านเรา
ก่อน จะเห็นได้จากบางบทสัมภาษณ์ ดังน้ี 

“สร้างแต่วัตถุ ไม่ได้สร้างคน ไม่ย่ังยืน…” (ชุมชนคนที่ 1, 2559) 
สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างผู้นําหรือกลุ่มเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาต่างๆมีองค์ประกอบ

ของความสําเร็จด้านการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 8 องค์ประกอบ ดังน้ี (บัญชา พงษ์พานิช, ม.ป.ป.) 
1) แกนนํา ต้องเอาจริงเอาจัง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
2) กลุ่ม ต้องมีการรวมกลุ่ม เป็นองค์กรร่วมกันทํางาน 
3) กิจกรรม ที่ต้องมีอยู่อย่างต่อเน่ือง และมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
4) กองทุน กองกลาง หรือ มีกลุม่ออทรัพย์ 
5) กัลยาณมิตร ภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
6) การบริหารจัดการ การสํารวจ การจัดทําฐานข้อมูล 
7) การสื่อสาร การเสวนาต่อเน่ืองในกลุ่ม 
8) กฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับชุมชน 

ในส่วนของผู้ให้ข้อมูลจากภาคีภาครัฐ พบว่า ภาคีต่างๆ ที่ได้ร่วมงานกับชุมชนของตําบลบ่อ
สวกมีความช่ืนชมในการขับเคล่ือนงานร่วมกับชุมชนตําบลบ่อสวก เพราะชุมชนมีความพร้อม มีผู้
ประสานงานท่ีชัดเจน และต้ังใจจริงในการขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม (ภาครัฐคนที่ 1-4, 2559) 

กล่าวโดยสรุป ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ก่อต้ังกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น และได้ให้แต่ละกลุ่ม
แต่งต้ังประธานกลุ่มขึ้นจากมติกลุ่ม เพ่ือเป็นหลักในการประสานงานขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาของ
ทั้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่มร่วมกันเป็นภาพรวมของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่างๆ ของกลุ่มภูมิ
ปัญญา ยกตัวอย่างในกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน จะมีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อ
สวกเป็นตัวกลางในการประสานงานจากภายนอกสู่ภายใน และส่งต่อให้แต่ละกลุ่มภูมิปัญญาได้บริหาร
จัดการเองภายใต้กฎระเบียบกลางของชมรมฯ เป็นต้น 
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4.2.3 การสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียว 

จากการศึกษา พบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกมีภาคีต่างๆ เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งภาคีในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลจากภาคีภาครัฐ พบว่า ชุมชนบ่อสวกเป็นชุมชนท่ีมีการบูรณาการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนา
ร่วมกับภาคีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาคชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรอิสระ ยกตัวอย่าง
เช่น การเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียงเพ่ือนําสินค้าหรือวัตถุดิบบางอย่าง มาใช้ในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน เป็นการกระจายรายได้และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก 
หรือจะเป็นการจัดงาน “ของดีบ่อสวกประจําปี” ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เริ่มแรกเป็น
งานเล็กๆที่ชุมชนต่างนําของดีที่ผลิตจากชุมชนของตนในแต่ละหมู่บ้านมาขายและแลกเปลี่ยนกัน ใน
ระยะต่อมามีคนในชุมชนให้ความสนใจและร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานขึ้นต่อเน่ือง (ภาครัฐคนที่ 1-3, 
2559) 

โดยจากสัมภาษณ์ชุมชน กล่าวว่า “คนบ่อสวกให้ความสําคัญกับการจัดงานของดีบ่อสวกมาก 
เพราะรู้สึกอยากโชว์ของดีบ่อสวกให้คนอ่ืนได้ช่ืนชมจากความภูมิใจของเรา…” (ชุมชนคนที่ 1, 2559) 

นอกจากน้ี ชุมชนยังให้ข้อมูลเก่ียวกับแผนการจัดงานของดีประจําปีของบ่อสวก จ.น่าน ให้
เป็นที่รู้จักแก่คน จ.น่าน และนักท่องเที่ยวทั่วไป จึงประสานภาคีเพ่ือเข้ามาช่วยส่งเสริมการพัฒนาและ
ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้เป็นในรูปแบบการนําเสนอวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชน
ตําบลบ่อสวก ผ่านการแสดงพ้ืนเมืองดนตรีพ้ืนบ้าน อาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น 
(ชุมชนคนที่ 1-5, 2559) 

สอดคล้องกับ การจัดแบ่งบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาการท่องเที่ยว ให้สามารถ
ดําเนินภารกิจและความร่วมมือให้สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ ในส่วนขององค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว จําแนกหน้าที่และบทบาท ได้ดังน้ี 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554: 45) 

1) ส่วนราชการส่วนกลาง จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ช้ีแจงสาระสําคัญ 
พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คําแนะนําแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ในการสนับสนุนเชิงนโยบายและ
การดําเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และจัดทําคู่มือการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรการ แนวทางในแผนฯ จะต้องปรับบทบาทและ
กําหนดแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยประสานสนับสนุน บริการอํานวยความสะดวก 
สามารถทํางานกับภาคีพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา 

2) ส่วนราชการระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด มีสํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
เป็นหน่วยงานประสาน ระหว่างสํานักบริหารราชการกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
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จังหวัด รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนที่จังหวัด เขตพื้นที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับ
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

3) ส่วนราชการระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ในการดําเนินภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากร
การท่องเท่ียวในพ้ืนที่ ควรสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าว เข้ามาร่วมในคณะกรรมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวระดับพ้ืนที่ 

ในส่วนของการสัมภาษณ์หน่วยงานภาคีด้านการตลาดภาคเอกชน พบว่า ได้เห็นศักยภาพใน
การบริหารจัดการและบริหารภาคีในการ บูรณาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เริ่มเป็นที่รู้จัก ทําให้ภาคีการตลาดภาคเอกชนมีความยินดีที่จะทดลองสํารวจ
และเร่ิมเปิดเส้นท่องเที่ยวในชุมชนตําบลบ่อสวกในเบ้ืองต้นเพ่ือทดลองตลาดและร่วมงานกับชุมชนใน
เชิงการตลาดเพ่ิมขึ้นในอนาคต (เอกชนคนที่ 1, 2559) 

กล่าวโดยสรุป ชุมชนตําบลบ่อสวกเป็นชุมชนที่มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆในเชิงพัฒนา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการดําเนินงาน
ร่วมกับทางภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาจะเป็นแบบ
บูรณาการร่วมจากหลากหลายภาคีรวมทั้งชุมชนบ่อสวกด้วย ทําให้เกิดการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆข้ึน 
ยกตัวอย่างการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตําบลบ่อสวกได้ทํางานร่วมกับ
ตัวแทนกลุ่มภูมิปัญญาต่างๆ ในชุมชนจากการรวมกลุ่มกันของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตําบลบ่อสวก ภาครัฐเข้ามาหนุนเสริมองค์ความรู้ การอบรม การศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์
ในประเด็นต่างๆ ไปจนกระท่ังการเตรียมพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์ 
การตลาด และการติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น 

 
4.2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ผู้วิจัยขอนําเสนอข้อมูลการศึกษาตามหลักของ ทฤษฎีพัฒนาที่เน้นความต้องการพ้ืนฐาน 

(จินดา ขลิบทอง, 2553: 35) ซึ่งเช่ือว่าความเติบโตด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนได้ แนวทางการพัฒนาจําเป็นต้องเน้นการพัฒนาไปที่ตัวตน
โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนเป็นหลัก โดยคํานึงถึงหลักการในเรื่องของการสนองตอบต่อความจําเป็น
พ้ืนฐานในชีวิต ซึ่งประกอบด้วยส่วนสําคัญสองส่วน คือ ความต้องการระดับครอบครัว และความ
ต้องการระดับชุมชน สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากชุมชน พบว่า 
ตําบลบ่อสวกยังมีความต้องการในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบางอย่างเช่น การเพ่ิมและพัฒนา
ห้องนํ้าในบางจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การพัฒนาซ่อมบํารุงรักษาอาคารอเนกประสงค์ที่ไม่ได้
ใช้งานมานานให้สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนส่วนร่วมได้ การปรับภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ 
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โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความสวยงามและสะอาดอยู่เสมอ การปรับปรุงเส้นทางบาง
เส้นทางเพ่ือการเข้าถึง เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวชุมชนเห็นความจําเป็นที่ต้องมีการวางแผนเพ่ือ
การพัฒนาด้วยกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือการดูแลและบํารุงรักษาร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
(ชุมชนคนที่ 1-3, 2559) 

นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ เทิดชาย ช่วยบํารุง (2552: 78) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเป็นหน่ึงในบทบาทหน้าที่ที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นบันไดไปสู่การ
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว สรุปได้ 8 ด้าน ดังต่อไปน้ี 1) ด้านการตลาดท่องเที่ยว 
2) ด้านการแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 3) ด้านการให้บริการท่องเที่ยว เช่น การให้บริการ
ด้านคมนาคม ที่พัก อาหารเครื่องด่ืม การนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ การจําหน่ายสินค้าที่ระลึกและการ
ยกระดับมาตรฐานการบริการในสาขาต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 4) ด้านการวางแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว 5) ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
6) ด้านการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 7) ด้านการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
และ 8) ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลรับผิดชอบ  

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ชุมชน นอกจากชุมชนส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีจะพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนที่ที่จําเป็นแล้วน้ัน ยังมีส่วนอ่ืนๆที่ชุมชนสามารถจะลงมือทําหรือพัฒนาได้เลย เช่น การ
จัดภูมิทัศน์ต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การจัดหน้าบ้านน่ามอง การรักษาความสะอาดหรือ
ปลูกต้นไม้เพ่ือสร้างบรรยากาศที่น่าท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น จะเห็นได้จากบางบทสัมภาษณ์ ดังน้ี 

“จัดการบ้านตนเองให้ดี พ่ึงตนเองก่อน ใช้การจัดการแบบไม่ได้พ่ึงหลวง…” (ชุมชนคนท่ี 1, 
2559) 

กล่าวโดยสรุปชุมชนบ่อสวกยังคงมีความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบางอย่างให้
มีความพร้อมในการรองรับเพ่ือการท่องเที่ยวในอนาคต 

 
4.2.5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการท่องเท่ียว 
จากการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ชุมชนที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เพ่ือการท่องเที่ยว พบว่า ตําบลบ่อสวกเริ่มได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเท่ียวบ้าง
แล้วตามความต้องการของชุมชน เช่น มีการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวทั่วไปและการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เป็นต้น 
(ชุมชนคนที่ 1-4, 2559) 
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นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ยังพบว่า ได้เข้ามาส่งเสริม
สนับสนุนการอบรมต่างๆ เฉพาะเร่ืองตามความถนัดของกลุ่มภูมิปัญญา เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้ันดิน การเรียนรู้เทคนิคการเผาดินอย่างไรให้เครื่องป้ันดินเผามี
คุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากเศษผ้า เป็นวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ การอบรมพัฒนาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยท่ีประสบ
ความสําเร็จ การอบรมการใช้เครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
อบรมนักสื่อความหมายเพ่ือการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจากภาคีภาค
ส่วนต่างๆ (ภาครัฐคนที่ 1-2, 2559) 

สอดคล้องกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีภารกิจ
ในการปฏิบัติหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ รวมทั้งสามารถระดมบุคลากร งบประมาณ และเคร่ืองมือเครื่องใช้มา
ใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีเอกภาพและแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว นอกจากน้ี ยังมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่หน่ึงในการดําเนินงาน 
(องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 

กล่าวโดยสรุป ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ทํางานร่วมกับภาคีจากหน่วยงานต่างๆ และวางแผน
การพัฒนาในประเด็นต่างๆอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร
ตามกลุ่มภูมิปัญญา ตามประเด็นที่ชุมชนต้องการเพ่ือพัฒนายกระดับทักษะเฉพาะในการขับเคล่ือน
งานตามกลุ่มภูมิปัญญา เช่น การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ
และความหลากหลายในการบริการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 
4.2.6 นโยบายและแผนการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินเพื่อการท่องเท่ียว 
จากการศึกษา พบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกมี “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน” ระยะ 4 ปี ต้ังแต่ปี 2555-2558 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒการท่องเท่ียวโดยชุมชนของ
ตําบลบ่อสวก ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ใหข้้อมูลจากชุมชน ได้กล่าวไว้ว่า  

“การที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน จะเป็นแนวทางของการพัฒนาที่ตรงจุดได้ ตามความต้องการของ
ชุมชน…” (ชุมชนคนที่ 1, 2559) 

นอกจากน้ี ชุมชนยังมีการประชุมปรับแผนอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือปรับแผนให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และได้ส่งมอบแผนดังกล่าวเข้าไปบรรจุในแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อสวกเมื่อปี 2558 ทําให้ อบต.บ่อสวกนํา
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แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตําบลบ่อสวกไปจัดสรรงบประมาณและบุคลากรในการประสาน
การพัฒนาร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับชุมชนบ่อสวกอย่างต่อเน่ือง 

สําหรับภาคีที่มีส่วนในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของตําบลบ่อสวก จากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ พบว่า มีแผนในการพัฒนา
ชุมชนตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้ว ทําให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนตําบลบ่อสวก และมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคชุมชนมากข้ึน ไปในทิศทางเดียวกันกับที่ชุมชนได้วางแผนและออกแบบไว้ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก (ภาครัฐคนที่ 1-2, 2559)  

สอดคล้องกับ บทบาทการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ 5 ประการ ดังน้ี (เทิดชาย ช่วยบํารุง, 2552: 78) 

1) แผนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ความสําคัญของแผนและโครงการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแหล่งท่องเท่ียวและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่ดึงดูดใจสําหรับนักท่องเที่ยวและป้องกันความเสื่อมโทรมและเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม
ได้  

2) แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ความสําคัญของแผนและโครงการที่พยายามพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต้องคํานึงถึงคุณสมบัติของ
แหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้และคํานึงถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่จะไม่ก่อให้เกิด
การแข่งขันกัน โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการประสานงานกันและสามารถรักษา
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพดีต่อไป 

3) แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความสําคัญของแผนและโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทบริการที่สําคัญ โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่เป็นบริการ
ของรัฐที่จัดขึ้นเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและอํานวยความสะดวก
สําหรับนักท่องเที่ยว  

4) แผนพัฒนาบริการการท่องเท่ียว ความสําคัญของแผนและโครงการพัฒนาการ
บริการการท่องเที่ยวมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจาก
เป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายต่อการท่องเท่ียวเป็นสิ่งดึงดูดใจและสร้างความประทับใจ
สําหรับนักท่องเที่ยวได้  

5) แผนส่งเสริมการการตลาด ความสําคัญของแผนและโครงการการตลาดเป็น
องค์ประกอบด้านอุปสงค์ (Demand) ของการท่องเท่ียว โดยมีสาระที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
รูปแบบการท่องเท่ียวและความต้องการด้านต่างๆ ของนักท่องเท่ียวการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด
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เป็นส่วนสําคัญที่ใช้วัดการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พ้ืนที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  

ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนตําบลบ่อสวกได้จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนขึ้นต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันและได้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรมฯ เข้าสู่แผนการท่องเที่ยวของ อบต.บ่อสวก เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา โดย 
อบต.บ่อสวกได้นําไปบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือเตรียมงบประมาณไว้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตําบลบ่อสวกทุกๆ ปีอย่างต่อเน่ือง 

 
4.2.7 การพัฒนาส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่ารักบ้านเกิด 
จากการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ชุมชนให้ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาส่งเสริมเยาวชนให้

ตระหนักถึงคุณค่ารักบ้านเกิด พบว่า ตําบลบ่อสวกมีการส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการสืบทอดภูมิ
ปัญญาต่างๆ ของชุมชนส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน และพยายามสร้างเยาวชนตามกลุ่มภูมิปัญญาขึ้นเพ่ือ
ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง โดยต่อมาชุมชนตําบลบ่อ
สวกได้ผลักดันให้เกิด “โครงการสืบสานเยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา และการลงมือปฏิบัติจริงตามความชอบและความสนใจในภูมิปัญญา
ประเภทต่างๆท่ีเด็กและเยาวชนในชุมชนสนใจ โดยสามารถนําช้ินงานที่เยาวชนทําเองกลับไปได้หรือ
ฝากไว้ที่กลุ่มภูมิปัญญาเพ่ือจําหน่ายเป็นของฝากของท่ีระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ทําให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้จากช้ินงานของตนเองในเวลาว่างได้ (ชุมชนคนที่ 1-5, 2559)  

สอดคล้องกับกิจกรรมที่ชุมชนบ่อสวกได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความตระหนักรู้เห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดที่ต้องเร่ิมจากทําให้เด็กมีความสุขก่อน จากบางบทสัมภาษณ์ ดังน้ี 

“ส่งเสริมให้เด็กมีความสามัคคี คนหน่ึงป้ัน คนหน่ึงหมุน…” (ชุมชนคนที่ 1, 2559) 
นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์เยาวชนยังพบว่า เด็กในชุมชนมีความรักและมีความภูมิใจในสิ่ง

ที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาต่างในชุมชนอีกด้วย จากบางบทสัมภาษณ์ ดังน้ี 
“ไม่อยากเรียนไกลบ้าน กลัวไม่ได้ทอผ้า…” (ชุมชนคนที่ 1, 2559) 
นอกจากน้ี ภายหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมเยาวชนในชุมชนยังสามารถผลิตช้ินงานของ

ตนเองมาวางจําหน่ายได้ที่กลุ่มชุมชนท่องเท่ียวตําบลบ่อสวกได้อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดการ
พัฒนาแบบย่ังยืน หรือ Sustainable Development เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของ
คนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบกระเทือนความสามารถของคนรุ่นหลังในการที่จะตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง น่ันคือมรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตจะต้องมีปริมาณและคุณภาพ
ที่ไม่ด้อยกว่าในยุคปัจจุบันต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (นิศา ชัชกุล, 2554: 
280-281) 
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โครงการน้ีได้รับการบูรณาการในการส่งเสริมให้ดําเนินโครงการจากหลากหลายภาคี จากการ
สัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ พบว่า มีการเข้ามาให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวของชุมชนตําบลบ่อ
สวกตามกลุ่มภูมิปัญญา และภาคีภาคการศึกษาในชุมชนตําบลบ่อสวกที่สนับสนุนส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับนักเรียนและเยาวชนในชุมชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการอีกด้วย เพ่ือ
ส่งเสริมให้เยาวชนรักและหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาของชุมชนตําบลบ่อสวก (ภาครัฐคนที่ 1-3, 
2559) 

โดยโครงการสืบสานเยาวชนรักษ์บ้านเกิด มีแนวทางการดําเนินงานที่มีความเหมือนตามหลัก
คุณลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จากการประชุมนานาชาติเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ในปี 2553 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน และในปี 2554 ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ที่เน้นการได้เรียนรู้เก่ียวกับการใช้ชีวิตจริงของคนในท้องถิ่น เช่น สัมผัสวิถีชีวิตการอยู่อาศัย 
การประกอบอาชีพ อาหารท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชน 
มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ผ่านการสนทนาและกิจกรรมทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งจะสามารถ
ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเยาวชนในชุมชนได้อีกด้วย ดังน้ี (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2556: 20-21) 

กล่าวโดยสรุป ชุมชนตําบลบ่อสวกร่วมกับภาคีเพ่ือการพัฒนามีแนวคิดริเริ่มในการขยายองค์
ความรู้ของกลุ่มภูมิปัญญาต่างๆ จึงได้ทดลองดําเนินโครงการส่งเสริมเยาวชนให้รู้คุณค่าและตระหนัก
ในความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเริ่มจากการประสานไปยังโรงเรียนในตําบลบ่อสวกเพ่ือเปิด
โอกาสให้นักเรียนและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนตามกลุ่มภูมิปัญญาต่างๆ สมัครร่วม
กิจกรรมเรียนรู้ ดูของจริง สร้างรายได้เสริมนอกเวลาเรียนตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
โดยช้ินงานที่ได้ทําเสร็จชุมชนจะนําช้ินงานมาวางจําหน่ายที่ศูนย์ของกลุ่มภูมิปัญญาและนํารายได้จาก
การขายได้กลับคืนให้เยาวชน  

 
4.2.8 การบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาในสถาบันการศึกษา 
จากการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ชุมชน พบว่า ตําบลบ่อสวกได้ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน โดยการประสานการขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ กับภาคีภาคการศึกษาเข้ามา
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเยาวชนให้มีความผูกพันธ์และยึดโยงกับชุมชนตําบลบ่อสวกมากขึ้น 
โดยร่วมกันวางแผนโครงการและผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ ขึ้นตามกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สร้างกลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิดเพ่ือขับเคลื่อนสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ด้วยระบบพ่ีสอนน้องสู่
รุ่นต่อรุ่น โดยจะส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนตัวอย่างที่ทําประโยชน์ให้กับชุมชน
ตําบลบ่อสวกเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเยาวชน (ชุมชนคนที่ 1-3, 2559) 

สอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวชกุล (2550: 6) กล่าวถึง หลักในการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในการมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้พึงตนเอง ทรงใช้คําว่า “ระเบิดจากข้าง
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ใน” น่ันคือ การทําให้ชุมชน หมู่บ้าน มีความเข้มแข็งก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ด้วย
หลัก 3 ประการตามรอยพระยุคลบาทที่จะทําให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและนําไปสู่ความย่ังยืนของ
การพัฒนาในที่สุด คือ 

1) การเข้าใจ เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูล
ทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชดําริทั่วประเทศ 

2) การเข้าถึง เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความ
เข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนามากที่สุด 

3) การพัฒนา เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพ่ีเลี้ยง การ
ออกแบบ หลักสูตรเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชน 
รวมทั้งการให้ทีมพ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําในชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผล   

นอกจากน้ี การสัมภาษณ์ภาคีภาครัฐ พบว่า ภาคีด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่นเห็น
ความสําคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนตําบลบ่อสวกได้เรียนรู้และซึบซับองค์ความรู้จากครูภูมิ
ปัญญาต่างๆ ในชุมชน ทําให้ได้บรรจุลงในหลักสูตรวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนมีช่ัวโมงเรียนรู้
นอกห้องเรียนเพ่ือสืบทอดองค์ความรู้จากครูภูมิปัญญาตามความสนใจพิเศษของนักเรียน (ภาครัฐคน
ที่ 1, 2559)   

โดยแนวคิดการดําเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ กระบวนการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นํามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) 
การดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) โดยมีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางที่ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า
และมั่นคงเพ่ิมขึ้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545: 36-38) ซึ่งมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
เยาวชนรักษ์บ้านเกิดไว้ชัดเจนผ่านกระบวนการคิดการวางแผนไปสู่จุดมุ่งหมายเป็นสําคัญ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อลูกหลานตําบลบ่อสวกต่อไปในอนาคต 

กล่าวโดยสรุป ภายหลังจากการจัดทําโครงการส่งเสริมเยาวชนให้รู้คุณค่าและตระหนักใน
ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนตําบลบ่อสวกและโรงเรียนเห็นความสําคัญของการเผยแพร่
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้กับเยาวชน จึงได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดหลักสูตรภูมิปัญญา
ต่างๆ ขึ้นบรรจุเป็นหน่ึงในวิชาเรียนของนักเรียนที่ชุมชนตําบลบ่อสวก    
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4.2.9 การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากขีดความสามารถในการรองรับใน
กิจกรรมการท่องเท่ียว  

จากการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ชุมชน พบว่า ตําบลบ่อสวกเริ่มมีประสบการณ์ในการรับ
นักท่องเท่ียวบ้างแล้ว โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภทที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในตําบล
บ่อสวก เช่น กลุ่มนักป่ันจักรยาน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มทดลองเท่ียวตามโครงการเพ่ือพัฒนาการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับ กลุ่มนักท่องเท่ียวทั่วไปที่มีทั้งคณะใหญ่และคณะรถตู้หรือรถบัส กลุ่มสื่อ
ท้องถิ่น    เป็นต้น โดยการต้อนรับที่ผ่านมา มีทั้งราบรื่นและมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขและทําความ
เข้าใจ หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในบางคร้ัง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างชุมชนและผู้
ประสานงานที่นําคณะท่องเที่ยวเข้ามา ทําให้ชุมชนต้องแก้ปัญหาและทําความเข้าใจกับทุกฝ่าย ให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและดําเนินงานต่อไปได้ ยกตัวอย่างปัญหาต่างๆ ที่พบเช่น ปัญหาการเลื่อนนัดหมาย
ของคณะท่องเท่ียวที่มีการเตรียมความพร้อมไปเรียบร้อยแล้ว การประสานงานที่ส่งต่อกันบางคร้ัง
ข้อมูลไม่ครบถ้วนทําให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน การแจ้งกฎกติกาต่างๆ ในการเข้ามาท่องเที่ยวหรือ
การนําเที่ยวในชุมชนตามจุดต่างๆ ยังขาดความชัดเจนและการแจ้งเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
นักท่องเท่ียวยังไม่ครบถ้วนบางประเด็น การจัดเตรียมจุดต่างๆเพ่ือรองรับการทํากิจกรรมหรือการ
เย่ียมชมยังไม่พร้อมในบางจุด หรือปัญหาห้องนํ้าไม่เพียงพอสําหรับนักท่องเที่ยวที่รับมา เป็นต้น 
(ชุมชนคนที่ 1-2, 2559) 

ตรงกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นการกระจายรายได้ควบคู่กับกระจายความเติบโต 
(จินดา ขลิบทอง, 2553: 35) กล่าวคือแนวคิดกลุ่มน้ีจะให้ความสําคัญกับการกระจายความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยเช่ือว่าหากมีการจัดการที่เหมาะสมเรื่องการลงทุน การให้การศึกษา และการจัดบริการ
ทางสังคมอย่างทั่วถึง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม การท่ีรัฐมีการบริหารจัดการที่
สามารถตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน
อย่างเหมาะสมจะช่วยให้กลุ่มคนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

สอดคล้องกับ แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความย่ังยืนของ สุเทพ เก้ือสังข์ ได้กล่าวไว้ว่า 
การท่องเที่ยวหากต้องการนําไปสู่ความย่ังยืนน้ัน จําเป็นต้องมีมาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นข้อกําหนดขั้นตํ่า
ไว้เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับกับคนภายนอก และเป็นหลักประกันความย่ังยืนของแหล่งท่องเที่ยว และต้องมี
ครบทุกมิติตามเกณฑ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม การบริการและความปลอดภัย (สุเทพ เก้ือสังข์ อ้างถึงใน สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 
2556: 59)  

ตรงกับหลักในการพัฒนาชุมชน ของ ประเวศ วะสี ได้กล่าวไว้ว่า ชุมชนเป็นผู้กระทําเอง ทาง
ราชการเป็นผู้สนับสนุน ไม่ใช่ไปสั่งการให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดเพ้ียน พิการ ไม่ย่ังยืน 
(ประเวศ วะสี, ม.ป.ป.) โดยเป็นกระบวนการทางปัญญา ใช้ความรู้ ใช้การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ 
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มีการจัดการโดยใช้ความรู้ ทุกส่วนที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันด้วยการเรียนรู้ ไม่ใช่โดยการใช้อํานาจ และมี
กลไกการจัดการอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน เช่น การรวมตัวกันด้วยความสมัครใจมิใช่โดยตําแหน่ง หรือ
ถ้าเป็นองค์กรของรัฐ ก็เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ  

ดังน้ัน การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เน่ืองจาก
ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรม
และสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนเร่ืองจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและการ
สัมพันธ์กับภายนอก ควรจะเช่ือมโยงให้เห็นการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
(องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกเริ่มมีประสบการณ์ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ทั้งเข้า
มาเท่ียวเอง ประสานผ่านมาทางภาคีเครือข่าย หรือติดต่อมาที่ชมรมฯโดยตรง ทําให้มีประสบการณ์
การบริหารจัดการในขั้นต้นบ้างแล้ว ซึ่งบางคร้ังก็ราบรื่น บางครั้งก็ต้องการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ให้งานขับเคลื่อนต่อได้ โดยชุมชนจะใช้วิธีการคุยกันในกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีคุณภาพและเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพ่ือพัฒนาในครั้งต่อไป 
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ตารางที่ 4.4  สรุปประเด็นข้อมูลที่ได้จากสมัภาษณ์แบบเชิงลึกชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคข์้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรพัยากรการท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ บทสรุปจากการสัมภาษณ ์

1. การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ชุมชนตําบลบ่อสวกให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจํา
ทุกปีในชุมชนบ่อสวก เช่น ประเพณีขึ้นดอยภูสะงืด งานของดีบ่อสวก โดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนิน
กิจกรรม ร่วมกับภาคีจากหลายภาคส่วนที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ทั้งงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การดูแล
รักษาความปลอดภัย และการส่งเสริมช่องทางการตลาดจากภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งทําให้ชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดน่าน
และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเดินทางเข้ามาร่วมเยี่ยมชมเทศกาลและใช้จ่ายเงินในการซื้อของฝากของที่ระลึก
จากชุมชนในงานเทศกาลต่างๆ กลับไป ในทุกครั้งที่ชุมชนตําบลบ่อสวกจัดกิจกรรมขึ้น 

2. การสร้างผู้นําและการตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ก่อตั้งกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น และได้ให้แต่ละกลุ่มแต่งตั้งประธานกลุ่มขึ้นจากมติกลุ่ม เพื่อเป็น
หลักในการประสานงานขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาของทั้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่มร่วมกันเป็นภาพรวมของการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาต่างๆของกลุ่มภูมิปัญญา ยกตัวอย่างในกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน จะมีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตําบลบ่อสวกเป็นตัวกลางในการประสานงานจากภายนอกสู่ภายใน ส่งต่อให้แต่ละกลุ่มภูมิปัญญาได้บริหาร
จัดการเองภายใต้กฎระเบียบกลางของชมรมฯ เป็นต้น 

3. การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการ
พั ฒ น า ชุ ม ช น  ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร
เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

ชุมชนตําบลบ่อสวกเป็นชุมชนที่มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆในเชิงพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการดําเนินงานร่วมกับทางภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม โดย
การขับเคลื่อนการพัฒนาจะเป็นแบบบูรณาการร่วมจากหลากหลายภาคีรวมทั้งชุมชนบ่อสวกด้วย ทําให้เกิดการ
เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ยกตัวอย่างการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตําบลบ่อสวกได้ 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคข์้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรพัยากรการท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ บทสรุปจากการสัมภาษณ ์
 ทํางานร่วมกับตัวแทนกลุ่มภูมิปัญญาต่างๆ ในชุมชนจากการรวมกลุ่มกันของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตําบลบ่อสวก ภาครัฐเข้ามาหนุนเสริมองค์ความรู้ การอบรม การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ 
ไปจนกระทั่งการเตรียมพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การตลาด และการติดตามประเมินผลเพื่อ
การพัฒนาต่างๆ เป็นต้น 

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนบ่อสวกยังคงมีความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างให้มีความพร้อมในการรองรับเพื่อการ
ท่องเที่ยวในอนาคต 

5. ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
บุคคลากรเพื่อการท่องเที่ยว 

ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ทํางานร่วมกับภาคีจากหน่วยงานต่างๆ และวางแผนการพัฒนาในประเด็นต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทํา
ให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรตามกลุ่มภูมิปัญญา ตามประเด็นที่ชุมชนต้องการเพื่อพัฒนา
ยกระดับทักษะเฉพาะในการขับเคลื่อนงานตามกลุ่มภูมิปัญญา เช่น การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ 
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและความหลากหลายในการบริการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

6. นโยบายและแผนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวกได้จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นตั้งแต่ปี 
2555 จนถึงปัจจุบันและได้ผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชมรมฯ เข้าสู่แผนการ
ท่องเที่ยวของ อบต.บ่อสวก เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา โดย อบต.บ่อสวกได้นําไปบรรจุไว้ในแผนการพัฒนาการท่องเที่ยเพื่อ
เตรียมงบประมาณไว้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตําบลบ่อสวกทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ)  
 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคข์้อที ่2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรพัยากรการท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ บทสรุปจากการสัมภาษณ ์

7. การพัฒนาส่งเสริมเยาวชนให้
ตระหนักถึงคุณค่ารักบ้านเกิด 

ชุมชนตําบลบ่อสวกร่วมกับภาคีเพื่อการพัฒนามีแนวคิดริเริ่มในการขยายองค์ความรู้ของกลุ่มภูมิปัญญาต่างๆ จึงได้
ทดลองดําเนินโครงการส่งเสริมเยาวชนให้รู้คุณค่าและตระหนักในความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเริ่มจากการ
ประสานไปยังโรงเรียนในตําบลบ่อสวกเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชนตาม
กลุ่มภูมิปัญญาต่างๆ สมัครร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ดูของจริง สร้างรายได้เสริมนอกเวลาเรียนตามความสนใจและความ
ถนัดของนักเรียน โดยชิ้นงานที่ได้ทําเสร็จชุมชนจะนําชิ้นงานมาวางจําหน่ายที่ศูนย์ของกลุ่มภูมิปัญญาและนํารายได้จาก
การขายได้กลับคืนให้เยาวชน  

8.การบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาใน
สถาบันการศึกษา 

ภายหลังจากการจัดทําโครงการส่งเสริมเยาวชนให้รู้คุณค่าและตระหนักในความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน
ตําบลบ่อสวกและโรงเรียนเห็นความสําคัญของการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้กับเยาวชน จึงได้
ร่วมกันผลักดันให้เกิดหลักสูตรภูมิปัญญาต่างๆขึ้นบรรจุเป็นหนึ่งในวิชาเรียนของนักเรียนที่ชุมชนตําบลบ่อสวก    

9. การเตรียมพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากขีดความสามารถ
ในการรอง รับ ใน กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ชุมชนตําบลบ่อสวกเริ่มมีประสบการณ์ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ทั้งเข้ามาเที่ยวเอง ประสานผ่านมาทางภาคี
เครือข่าย หรือติดต่อมาที่ชมรมฯโดยตรง  ทําให้มีประสบการณ์การบริหารจัดการในขั้นต้นบ้างแล้ว ซึ่งบางครั้งก็ราบรื่น 
บางครั้งก็ต้องการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้งานขับเคลื่อนต่อได้ โดยชุมชนจะใช้วิธีการคุยกันในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้มีคุณภาพและเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป 
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ภาพท่ี 4.2 ผลการศึกษา “ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน 

ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
 

จากตารางที่ 4.3 และ 4.4 สรุปจํานวนข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบกึ่ง
โครงสร้าง ดังน้ี 

การศึกษาพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญและให้ข้อมูลมากที่สุดอันดับ 1 คือ 
"การสร้างผู้นําและการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง" โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นความสําคัญของ
การขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่างๆ จําเป็นจะต้องอาศัยการเคลื่อนงานจาก “ผู้นํา” ที่ดีเข้ามาช่วย
หนุนเสริมการดําเนินการงานพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญรองลงมาอันดับ 2 คือ "การพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่ม
ภูมิปัญญาให้เกิดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่างๆ" โดยให้ความสําคัญกับการสืบทอดองค์
ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น พยายามหนุนเสริมให้เกิด “การเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
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แก่เยาวชน และอยากให้มีการปลูกฝังการเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นหลักสูตรวิชาเลือกให้เยาวชนได้เลือก
ศึกษาตามความชอบและความถนัด 

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญรองลงมาอันดับ 3 มี 2 ประเด็น คือ "การสร้างภาคี
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว" 
โดยมองว่าการมี “ภาคีเครือข่าย” จากภาคส่วนต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยหนุนเสริมหรือเป็นพ่ีเลี้ยงร่วม
ดําเนินงานกับชุมชนจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีทิศทางจากประสบการณ์ของภาคี
เครือข่ายที่เข้ามาช่วย และ "การพัฒนาส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่ารักบ้านเกิด" ให้
ความสําคัญกับเยาวชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่ารักบ้านเกิด เพ่ือให้เกิดการส่ง
ต่อไปยังคนรุ่นหลังอย่างย่ังยืน  

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญรองลงมาอันดับ 4 มี 4 ประเด็น คือ "การอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติของชุมชน รวมไปถึงการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น" ชุมชนตําบลบ่อสวกเห็น
ความสําคัญของการรักษามรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ทําให้เกิดแนวคิดการก่อต้ังกลุ่มภูมิปัญญา
ด้ังเดิมต่างๆขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการส่งต่อสืบทอดรุ่นสู่รุ่นในชุมชน จนกระทั่งสามารถรักษาอัต
ลักษณ์ต่างๆอันทรงคุณค่าไว้ได้โดยมีกลุ่มเยาวชนตามกลุ่มภูมิปัญญาสืบทอดอยู่จนถึงปัจจุบัน "การ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว" ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์
และการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวจากการสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เชิญชุมชน
ร่วมนําเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับภาค โดยเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ “ของดี เด่น ดัง” ในชุมชนนําเสนอตามโปรแกรมท่องเที่ยวของชมรมฯ "การพัฒนา
อาหารท้องถิ่นและที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว" ชุมชนตําบลบ่อสวกเห็นความสําคัญในการเลือกใช้วัตถุดิบ
จากท้องถิ่นในการประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กับนักท่องเที่ยว หรือในกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือ
ลดการซื้อวัตถุดิบจากภายนอกและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น นอกจากน้ีจะได้รวมกลุ่มกันจัด
ที่พักตามมาตรฐานโฮมเสตย์ไว้รองรับนักท่องเท่ียวที่ต้องการมาพํานักที่ชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์บ้าน
บ่อสวก และ "การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน" เน่ืองจากโดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ทําการสัมภาษณ์มองว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนจริงๆ 
อย่างทั่วถึงน้ัน จะต้องเกิดจาก “การมีส่วนร่วม” ของคนในชุมชนที่เห็น “ประโยชน์ร่วมกัน” จึงจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาได้ 

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญรองลงมาอันดับ 5 คือ "การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว" เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างได้เริ่มขับเคลื่อนงานการพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนมาเป็นระยะเวลาหน่ึง ทําให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่งจะ
ถูกขับเคลื่อนจากการนําการพัฒนาของผู้นําที่เข้มแข็งเป็นสําคัญ ทําให้บุคคลากรท่ีมีลักษณะเป็นผู้นํา
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ที่ดีไม่เพียงพอในการประสานการงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้ ดังน้ันจึงให้ความสําคัญกับการ “สร้าง
ทีม” เพ่ือการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญรองลงมาอันดับ 6 มี 2 ประเด็น คือ "การจัดการองค์
ความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือการท่องเที่ยว" จากองค์ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่มรอยู่
หลากหลาย “การบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาในสถาบันการศึกษา” กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการ
สืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น พยายามหนุนเสริมให้เกิด “การเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” แก่เยาวชนและอยากให้มีการปลูกฝังการเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นหลักสูตรวิชาเลือกให้เยาวชน
ได้เลือกศึกษาตามความชอบและความถนัด 

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญรองลงมาอันดับ 7 คือ “นโยบายและแผนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว”  

ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญรองลงมาอันดับ 8 มี 2 ประเด็น คือ “การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน” และ “การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากขีดความสามารถในการ
รองรับในกิจกรรมการท่องเที่ยว” โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในอันดับที่ 7 และ 8 เป็น
ประเด็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มเข็ง จริงจังและต่อเน่ืองของหลายฝ่ายในการผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาตามความต้องการและความจําเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรวมถึงชุมชนตําบลบ่อสวก ซึ่ง
เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย 

การศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ทําให้ได้ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในชุมชนตําบลบ่อสวก และปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวใน
ชุมชน ตําบลบ่อสวก ทั้งหมด 14 ปัจจัย สู่ “แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคตต่อไป 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผู้จัยขอนําเสนอข้อมูลการประเมินศักยภาพ
ชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก จ.น่าน ประจําปี 2558 เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน และผลจากการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 เทียบเคียงข้อมูลเพ่ือการ
เสนอแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง 
จังหวัดน่าน ปรากฏตามตางรางดังน้ี 
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ตารางที่ 4.5 ข้อมูลเพ่ือการเสนอแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบล
บ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 
ข้อมูลการประเมินศักยภาพชุมชน
ตําบลบ่อสวก ปี 2558 เพื่อการ
พัฒนาการ ท่อง เที่ ย ว โดย ชุมชน 
“สิ่งท่ีทําได้ดี และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา” 

ผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 
“ปั จ จั ย ท่ี มี ค ว ามสํ า คัญต่ อ ก า ร
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
ชุมชน  
ตําบลบ่อสวก” 

ผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 
“ปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเ ท่ียวในชุมชน 
ตําบลบ่อสวก” 

สิ่งท่ีทําได้ด ี 
1. ระบบบริหารจดัการการท่องเท่ียว
โดยชมรมฯ ท้ังการแบ่งหน้าท่ี การมี
ส่วนรว่มของคนในชุมชนและภาคี 
2. การจดัการผลประโยชน์จากการ
ท่องเท่ียว กระจายรายได้สูก่ลุ่มต่างๆ 
3. การรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากร
ด้านวัฒนธรรมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ได้ด ี
4. การเน้นยํ้าข้อควรปฏิบัตสิําหรับ
นักท่องเท่ียวเป็นระยะ เพื่อให้เกิดการ
นํามาปฏิบัตจิริง 
5. ควรมีการเก็บข้อมูสถิตินักท่องเท่ียว
เพื่อใช้ในการวางแผนต่อไป 
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีเป็น
เอกลักษณ์อยู่แล้วให้เพิม่มูลค่า เช่น 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากให้
ข้อมูล 
7. อบรมนักสื่อความหมายให้มีข้อมลูท่ี
ถูกต้องตรงกัน 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
พร้อมพัฒนาป้ายสื่อความหมายท่ี
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
9. ควรมีศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนท่ี
ชัดเจน  

1. การอนุรกัษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ทางธรรมชาติของชุมชน รวมไปถงึการ
รักษาอัตลกัษณ์ท้องถ่ิน 
2. การจดัการองค์ความรูด้้านต่างๆ 
เพื่อการท่องเท่ียว 
3. การพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่มภูมิ
ปัญญา รวมไปถึงการผลักดันให้เกิด
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ต่างๆ 
4. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
เพื่อการท่องเท่ียว 
5. การพัฒนาอาหารท้องถ่ินและท่ีพกั 
เพื่อการท่องเท่ียว 
 
 

1. การมสี่วนรว่มในการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
2. การสร้างผู้นํา รวมไปถึงการตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในกลุ่ม 
3. การสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน รวมไปถึงการเช่ือมโยง
กิจกรรมตา่งๆ เพือ่การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 
4. การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
5. การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร
เพื่อการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
6. นโยบายและแผนการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินเพ่ือการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
7. การพัฒนาส่งเสริมเยาวชนให้
ตระหนักถึงคุณค่ารักบ้านเกิด 
8. การบรรจหุลักสูตรภูมปิัญญาต่างๆ 
ในสถาบันการศึกษา 
9. การเตรียมพร้อมรองรบัการ
เปลี่ยนแปลง การรู้ถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับตา่ง ในกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว รวมไปถึงการแกป้ัญหาต่างๆ 
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สรุปผลการศึกษา ได้ตามภาพที่ 4.3 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3  สรุปผลการศึกษา  
 

4.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อเสนอแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน  

 
จากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนําเสนอเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 
แนวทางในการพัฒนาเชิงรุก คือ สิ่งที่พบว่ายังมีข้ออ่อนและเห็นควรให้มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้เข้มแข็ง และแนวทางในการพัฒนาเชิงสนับสนุน คือ สิ่งที่ทําได้ดีอยู่แล้ว มีศักยภาพท่ีเข้มแข็งและ
เห็นควรให้มีการพัฒนาต่อเพ่ือเพ่ิมศักยภาพประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านระบบและ
การดําเนินงาน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก รวม 14 ปัจจัย ดังต่อไปน้ี   

 
4.3.1 แนวทางในการพัฒนาเชิงรุก 

1) ด้านบุคคลากร 
(1) ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ทางธรรมชาติของชุมชน รวมไปถึงการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกมีการรวมกลุ่มกันและจัดต้ังชมรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่แล้วน้ัน แต่ใน
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การขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นต่างๆ สมาชิกส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
ประเด็นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจํากัดอยู่ในวงแคบ เห็นควรสร้างการรับรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นการดําเนินงานต่างๆให้เกิดความเข้าใจตรงกันและขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ ย่ังยืน หรือ 
Sustainable Tourism Development ที่กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพ่ือ
ตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสุนทรียภาพ โดยใช้ทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาดสามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้นานที่สุด 
เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ได้ตลอดกาลยาวนานที่สุด (รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2545) 

(2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผู้นําและการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ผู้วิจัยพบว่า ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนถือเป็นเรื่องใหม่

สําหรับชุมชนตําบลบ่อสวก เพราะเร่ิมเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาไม่นานนักและมีประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนยังไม่มากนัก ทําให้การมีกลุ่มผู้นํานําทีมเพ่ือขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวมีความต่อเน่ือง และมีความสําคัญมากในระยะแรกของการเริ่มต้น เห็น
ควรให้ค้นหาและสร้างผู้นํากลุ่มเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและสามารถส่งผ่านการ
พัฒนาไปยังรุ่นต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างผู้นําหรือกลุ่มเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาต่าง มี
องค์ประกอบของความสําเร็จด้านการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 8 องค์ประกอบ ที่ให้ความสําคัญกับ 
แกนนํา ต้องมีความเอาจริงเอาจังและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม กลุ่ม ต้องมีการรวมกลุ่มเป็นองค์กร
ร่วมกันทํางาน กิจกรรม ที่ต้องมีอยู่อย่างต่อเน่ือง และมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง กองทุนต้องมี
กองกลางหรือมีกลุ่มออมทรัพย์ กัลยาณมิตร หาภาคีเครือข่ายการพัฒนา การบริหารจัดการ มีการ
สํารวจและการจัดทําฐานข้อมูลนํามาวางแผนการขับเคลื่อนงาน การสื่อสาร ต้องมีการเสวนาต่อเน่ือง
ในกลุ่ม และที่สําคัญต้องมีกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับชุมชนยึดถือในการปฏิบัติร่วมกัน (บัญชา พงษ์
พานิช, ม.ป.ป.) 

ดังน้ัน การสร้าง ค้นหา และการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรให้สามารถเป็นผู้นํา
กลุ่มนําให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการท่องเที่ยวได้น้ัน ภาครัฐควรให้ความสําคัญและพัฒนา
ศักยภาพคนกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นและมีความมั่นใจในการเป็นกลุ่มผู้นํา
ขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆ โดยการเป็นที่ปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการเสริมทักษะ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในด้านต่างๆตามประเด็นที่เหมาะสมให้กับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือให้สามารถ
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํารุ่นต่อๆ ไปในอนาคตได้อย่างย่ังยืน 

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ของชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในชุมชนบ่อสวก เช่น ประเพณีขึ้นดอยภูสะงืด 
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งานของดีบ่อสวก โดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีจากหลายภาค
ส่วนที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ทั้งงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การดูแลรักษาความปลอดภัย 
และการส่งเสริมช่องทางการตลาดจากภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งทําให้ชุมชนอ่ืนๆในจังหวัดน่านและ
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเดินทางเข้ามาร่วมเย่ียมชมเทศกาลและใช้จ่ายเงินในการซื้อของฝาก
ของที่ระลึกจากชุมชนในงานเทศกาลต่างๆ กลับไปในทุกคร้ังที่ชุมชนตําบลบ่อสวกจัดกิจกรรมขึ้น 
สอดคล้องกับ กัลยาณี สูงสมบัติ ได้กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การ
ที่เข้ามาร่วมกันทํางานในองค์การ ซึ่งคนเหล่าน้ีจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืนๆ เช่น เครื่องจักร 
อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่างๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจําหน่ายและ
ตอบสนองความพอใจให้กับสังคม (กัลยาณี สูงสมบัติ, ม.ป.ป.) 

โดยปัจจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ถือเป็นปัจจัยขับ
เคลื่อนที่สําคัญปัจจัยหน่ึง เพราะการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ และ
รับผิดชอบในการขับเคล่ือนงานต่างๆ ของคนในชุมชนจะส่งผลทําให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่าง
แท้จริง 

(4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ทํางานร่วมกับภาคีจากหน่วยงานต่างๆ และ

วางแผนการพัฒนาในประเด็นต่างๆอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลากรตามกลุ่มภูมิปัญญา ตามประเด็นที่ชุมชนต้องการเพ่ือพัฒนายกระดับทักษะเฉพาะในการ
ขับเคลื่อนงานตามกลุ่มภูมิปัญญา เช่น การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
น่าสนใจและความหลากหลายในการบริการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มภูมิปัญญาต่างๆจะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐานการบริการ
และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับ แนวคิดการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว จะส่งผลให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หน่ึงในการดําเนินงานด้านการพัฒนา (องค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) 

(5) ยกระดับแผนส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนในท้องถิ่นเห็นความสําคัญ
ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนตามกลุ่มภูมิปัญญา เพ่ือส่งต่อฐานการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ผู้วิจัยพบว่า การส่งเสริมให้เกิดการรัก หวงแหน และเห็นความสําคัญของคุณค่าใน
มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ันนับว่ามีความสําคัญมากในการปลูกฝังให้กับคนในชุมชนและเยาวชน 
จากการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาแบบย่ังยืน หรือ Sustainable 
Development เป็นการพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบกระเทือน
ความสามารถของคนรุ่นหลังในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง น่ันคือมรดกทางธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมในอนาคตจะต้องมีปริมาณและคุณภาพที่ไม่ด้อยกว่าในยุคปัจจุบันต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (นิศา ชัชกุล, 2554: 280-281) 

โดยชุมชนตําบลบ่อสวกเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนท้องถิ่นให้รักและ
หวงแหนมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชน จึงเร่ิมขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ
ดําเนินโครงการเยาวชนรักษ์บ้านเกิดขึ้นตามความสนใจเฉพาะของเยาวชนแบ่งตามกลุ่มภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนมีความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษามรดกท้องถิ่น ตลอดจนภาค
การศึกษาควรให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนแผนการบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาต่างๆในช่ัวโมงเรียน
และมีติดตามประเมินผล มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมจูงใจต่างๆ เช่น การจัดประกวดตามกลุ่มภูมิ
ปัญญาและมอบเกียรติบัตร เป็นต้น จะส่งผลให้เกิดการรักษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสืบทอดอย่าง
ย่ังยืนสู่คนรุ่นถัดไป 

2) ด้านระบบและการดําเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนให้ง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์

ได้ 
ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาที่หลากหลาย เช่น ภูมิ

ปัญญาการทอผ้า การทําเคร่ืองป้ันดินเผา การหีบอ้อยโบราณ การจักสาน การฟ้อนรําและการเล่น
ดนตรีพ้ืนเมือง ซึ่งทําให้ชุมชนตําบลบ่อสวกเป็นชุมชนที่ร่ํารวยทางภูมิปัญญาและมีเสน่ห์ที่แตกต่าง
จากที่อ่ืน  

ดังน้ันการสืบทอดและส่งต่อภูมิปัญญาเหล่าน้ันจึงมีคุณค่าและมีความสําคัญต่อชุมชน
มาก ซึ่งถ้าชุมชนมีการรวบรวมและสกัดองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ จากปราชญ์ชุมชนจะส่งผลให้เกิด
ชุดองค์ความรู้ที่เป็นระบบและคนในชุมชนรวมถึงบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาศึกษาองค์ความรู้ของ
ชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์ การลด 
การใช้ทรัพยากร การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น หรือการจัดการ
ต่างๆ อย่างย่ังยืน (รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2545) 

(2) ยกระดับการพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาด  
ผู้วิจัยพบว่า มีการสนับสนุนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพ่ือการ

ท่องเที่ยวของชุมชนตําบลบ่อสวกจากภาคีต่างๆ อยู่ในระดับต้น โดยภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาการตลาดและการพัฒนาผลักดันให้เกิดช่องทางในการนําเสนอประชาสัมพันธ์เพ่ือ
การท่องเที่ยว ควรเข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว เช่น การต้ัง
ราคา การคิดราคาต้นทุน กําไร หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพเกิดการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมและได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เป็นต้น 
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นอกจากน้ี ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนควรเข้ามาหนุนเสริมชุมชนท่องเท่ียวโดยการ
เช่ือมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวกระแสหลักหรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงบรรจุในโปรแกรมท่ีนําเสนอให้กับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงแหล่งท่องท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับนักท่องเท่ียวเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและความน่าสนใจในการตัดสินใจเลือกโปรแกรมท่องเที่ยว จะ
ส่งผลให้เกิดช่องทางทางการตลาดเพ่ิมขึ้นและเกิดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างมากข้ึน สอดคล้องกับ 
ภารกิจบทบาทและหน้าที่ขององค์กรภาคเอกชนต่อการท่องเท่ียว โดยทําหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในด้านการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างภาคส่วนต่างๆ ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างระบบมาตรฐานประกันคุณภาพ สนับสนุน 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมกิจการด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
รวมไปถึงการศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดําเนินการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมี
จรรยาบรรณ (สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2536) 

(3) การบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาในสถาบันการศึกษา 
ผู้วิจัยพบว่า ภายหลังจากการจัดทําโครงการส่งเสริมเยาวชนให้รู้คุณค่าและ

ตระหนักในความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนตําบลบ่อสวกและโรงเรียนเห็นความสําคัญของ
การเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้กับเยาวชน จึงได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดหลักสูตร
ภูมิปัญญาต่างๆขึ้นบรรจุเป็นหน่ึงในวิชาเรียนของนักเรียนของชุมชนตําบลบ่อสวก ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการปลูกฝังซึมซับการเรียนรู้และฝึกทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่นจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
เยาวชน เกิดสํานึกรักบ้านเกิดและหวงแหนรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนสืบไปอย่างย่ังยืน 

สอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวชกุล (2550: 6) กล่าวถึง หลักในการพัฒนาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในการมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้พ่ึงตนเอง ทรงใช้
คําว่า “ระเบิดจากข้างใน” น่ันคือ การทําให้ชุมชน หมู่บ้าน มีความเข้มแข็งก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่
สังคมภายนอก ด้วยหลัก 3 ประการตามรอยพระยุคลบาทท่ีจะทําให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและ
นําไปสู่ความย่ังยืนของการพัฒนาในที่สุด คือ การเข้าใจ เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล
พ้ืนฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของ
โครงการพระราชดําริทั่วประเทศ การเข้าถึง เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่ง
สื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด และการพัฒนา เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน สร้างทีมพ่ีเลี้ยง การออกแบบ หลักสูตรเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้ทีมพ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําในชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผล   
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3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 
ผู้วิจัยพบว่า การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่างๆ ร่วมถึงการพัฒนาการท่องเท่ียว

โดยชุมชนน้ัน เป็นปัจจัยหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างหน่ึง แต่
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามความเหมาะสมก็มีความสําคัญด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแล
สถานที่ที่ใช้รองรับนักท่องเที่ยวให้สวยงามและมีมาตรฐาน การมีห้องนํ้าไว้รองรับนักท่องเท่ียว
เพียงพอ การปรับปรุงถนนหรือทางเข้าแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนให้สะอาดปลอดภัยในบางสถานที่มี
ความจําเป็น หรือการปรับปรุงอาคารที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ของชุมชน เป็นต้น 
สอดคล้องกับหลักของ ทฤษฎีพัฒนาที่เน้นความต้องการพ้ืนฐาน (จินดา ขลิบทอง, 2553: 35) ซึ่งเช่ือ
ว่าความเติบโตด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนได้ 
แนวทางการพัฒนาจําเป็นต้องเน้นการพัฒนาไปท่ีตัวตนโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนเป็นหลัก โดย
คํานึงถึงหลักการในเรื่องของการสนองตอบต่อความจําเป็นพ้ืนฐานในชีวิต ซึ่งประกอบด้วยส่วนสําคัญ
สองส่วน คือ ความต้องการระดับครอบครัวและความต้องการระดับชุมชน 

เห็นควรให้ชุมชนตําบลบ่อสวกพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในแบบที่ชุมชนสามารถ
ร่วมกันทําได้ในเบื้องต้นก่อน และประสานภาคีเข้ามาเติมเต็มในบางจุดที่จําเป็นและต้องการพัฒนา
เร่งด่วนต่อไปเพ่ือมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต 

 
4.3.2 แนวทางในการพัฒนาเชิงสนับสนุน 

1) ด้านบุคลากร 
(1) ยกระดับการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการเช่ือมโยง

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ผู้วิจัยพบว่า ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน นอกจาก

การขับเคลื่อนภายในกลุ่มชุมชนท่องเท่ียวแล้วน้ัน การประสานบูรณาการความร่วมมือต่างๆจากภาคี
เครือข่ายน้ันมีความสําคัญมากในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนากลุ่ม
อาชีพตามกลุ่มภูมิปัญญา หรือการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวบ่อ
สวกควรมีการทํางานร่วมกับภาคีเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่การร่วมคิด การวางแผน การ
ดําเนินงาน หรือการสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพตรง
ตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  

ในส่วนของภาครัฐควรเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือในระดับต่างๆ ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในวงกว้าง เป็นการสร้างโอกาสในการยกระดับการขับเคลื่อนการ
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พัฒนาในประเด็นต่างๆ ที่ชุมชนต้องการโดยมีหน่วยงานเข้ามาเติมเต็ม เพ่ิมจุดแข็งในการพัฒนาอย่าง
เต็มรูปแบบ สอดคล้องกับ การจัดแบ่งบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาการท่องเท่ียว ให้สามารถ
ดําเนินภารกิจและความร่วมมือให้สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ ในส่วนขององค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว จําแนกหน้าที่และบทบาท 3 ระดับ
ดังน้ี ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการระดับภูมิภาค และส่วนราชการระดับท้องถิ่น (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2554: 45) 

นอกจากน้ีภาคีเครือข่ายภาคเอกชนควรเข้ามาหนุนเสริมชุมชนท่องเที่ยวโดยการ
เช่ือมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวกระแสหลักหรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง โดยบรรจุกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในชุมชนลงไปในโปรแกรมท่ีนําเสนอให้กับนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย การเช่ือมโยงแหล่งท่อง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับนักท่องเท่ียวเป็นอีกทางเลือกหน่ึงเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและความ
น่าสนใจในการตัดสินใจเลือกโปรแกรมท่องเที่ยว จะส่งผลให้เกิดช่องทางทางการตลาดเพ่ิมขึ้นและเกิด
การประชาสัมพันธ์ในวงกว้างมากข้ึน 

(2) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่มภูมิปัญญา รวมไปถึงการผลักดันให้เกิด
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่างๆ 

ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกมีความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัต
ลักษณ์ และมีการรวมกลุ่มกันตามกลุ่มภูมิปัญญาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งระดับกลุ่มภูมิปัญญาและ
ระดับตําบล ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก ตาม
โครงสร้างการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวกอยู่แล้ว ซึ่งภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยองค์ความรู้ดังกล่าวจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืนแล้วน้ัน แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการประเด็นเฉพาะ
ต่างๆ เช่น การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น ตามประเด็นที่เหมาะสม
กับชุมชน เพ่ือต่อยอดและผลักดันให้เกิดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนากิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียว จะสามารถช่วยเพ่ิมมูลค่าอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์ตามกลุ่มภูมิปัญญาของ
ชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการเพ่ิมช่องทางการนําเสนอผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย
และน่าสนใจมากขึ้น 

โดยผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา Campbell (2010) ได้ศึกษา
เรื่อง What is Creative Tourism พบว่า คนทั่วไปมีความสนใจและต้องการใช้เวลาที่มากขึ้นไป
กิจกรรม รวมท้ังความต้องการท่ีอยากจะมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนในชุมชนที่ได้มีโอกาสเข้าไป
ท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งความต้องการในลักษณะน้ีสอดรับกับลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง
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เป็นการท่องเที่ยวที่มีลักษณะของการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านและ
นักท่องเที่ยว จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

2) ด้านระบบและการดําเนินงาน 
(1) กําหนดเป้าหมายในการขับเคล่ือนแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ผู้วิจัยพบว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนท่องเที่ยว

ตําบลบ่อสวกน้ัน จะเกิดความต่อเน่ืองในการพัฒนาควรมีการทํางานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดทิศทางในการขับเคลื่อนที่สอดคล้องและส่งเสริมกันในประเด็นการพัฒนาต่างๆ 
เช่น การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่ารักบ้านเกิด การบรรจุหลักสูตรภูมิ
ปัญญาต่างๆ ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วย
เป้าหมายเดียวกัน 

นอกจากน้ี ภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ควร
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในประเด็นต่างๆ ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่น มีแผนพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน การพัฒนายกระดับการให้บริการเพ่ือการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งควรมี
การประเมินผลและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาหนุนเสริมในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเน่ือง สอดคล้องกับ บทบาทการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ 5 ประการ ได้แก่ แผนพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว แผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนพัฒนาบริการการท่องเที่ยว 
และแผนส่งเสริมการการตลาด (เทิดชาย ช่วยบํารุง, 2552: 78) 

(2) ศึกษาแนวทางการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากขีดความสามารถ
ในการรองรับในกิจกรรมการท่องเที่ยว  

ผู้วิจัยพบว่า ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ มากน้อยต่างกันตามประเด็นของการพัฒนา ดังน้ันการมีความรู้ ความ
เข้าใจการขับเคล่ือนงานตามวัตถุประสงค์มีความสําคัญ เช่น การรู้ถึงขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว การนําเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาอาหารท้องถิ่นและที่พัก 
เพ่ือการท่องเที่ยว รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเท่ียวมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เน่ืองจากทรัพยากรการท่องเท่ียวกับทรัพยากรที่
ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องจิต
วิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและการสัมพันธ์กับภายนอก ควรจะเช่ือมโยง



128 

ให้เห็นการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.)  

โดยผลของการพัฒนาอาจจะส่งผลให้เกิด “การเปล่ียนแปลง” แต่จะต้องอยู่บน
ฐานอัตลักษณ์เดิมที่ “ไม่เปลี่ยนไป” จึงจะส่งผลให้การดําเนินงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเกิดความย่ังยืนได้ 

3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(1) ยกระดับการพัฒนาอาหารท้องถิ่นและที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว 
ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนตําบลบ่อสวกได้ส่งเสริมให้กลุ่มใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในการ

ประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กับนักท่องเท่ียว เน้นผักปลอดสารพิษและนําเสนอเมนูอาหารตาม
ฤดูกาลเพ่ือลดการซื้อวัตถุดิบจากภายนอกและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังเน้นอาหาร
ที่ปลอดสารพิษนําเสนอให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานตลอดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ชุมชนบ่อสวก 
นอกจากน้ีจะได้รวมกลุ่มกันจัดที่พักตามมาตรฐานโฮมเสตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการพํานักที่ชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์บ้านบ่อสวก โดยภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริม
การให้องค์ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือประสานภาคีเข้ามาช่วยพัฒนาในประเด็นเฉพาะด้านใน
การจัดการด้านอาหารท้องถิ่นและที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวให้เกิดมาตรฐานและความปลอดภัย เป็นที่
ยอมรับแก่นักท่องเที่ยวตามมาตรฐานระดับประเทศ เพ่ือเป็นการยกระดับการให้บริการและเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมั่นใจบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น สอดคล้องกับ หลักใน
การจัดการการท่องเที่ยวเป็นระบบ เช่ือมต่อความคิด เช่ือมโยงผลท่ีจะเกิดจากการจัดการ ซึ่งเป็นการ
นําเสนอสิ่งที่มี โดยต้องเป็นกิจกรรมที่จะสร้างสรรค์ และมาจากการค้นหาของดีที่มีในชุมชน ค้นหา
ของดีและของแท้ (จุฑามาศ วิศาลสิงห์, 2556: 2-3) 

นอกจากน้ี ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์และมีองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวนําเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปอยู่แล้ว ควรเข้ามาช่วย
หนุนเสริมการพัฒนาจัดการในด้านการบริการ การจัดการที่พัก การจัดการด้านอาหารที่จะนําเสนอ
กับนักท่องเที่ยว หรือการเช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพที่เหมาะสมก่อน
ชุมชนท่องเที่ยวนําเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 4.6 ตารางสรุปประเด็นการนําเสนอการพัฒนาตามกลยุทธ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการใช้การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 
กลยุทธเ์ชิงรุก กลยุทธเ์ชิงรับ 

ด้านบคุลากร 
1. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติ
ของชุมชน รวมไปถึงการรักษาอัตลักษณ์ทอ้งถิ่น  

1. ยกระดับการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน รวมไปถึงการเช่ือมโยงกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผู้นําและการตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

2. ยกระดับการพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่มภูมิ
ปัญญา รวมไปถึงการผลักดันให้เกิดแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาต่างๆ 3. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน  
4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
5. ยกระดับแผนส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้
เยาวชนในท้องถิ่นเห็นความสําคัญในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนตามกลุ่มภูมิปัญญา เพ่ือส่ง
ต่อฐานการพัฒนาการท่องเท่ียว 

 

กลยุทธเ์ชิงรุก กลยุทธเ์ชิงรับ 
ด้านระบบและการดําเนนิงาน 

1. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ของชุมชน
ให้ง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

1. กําหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2. ยกระดับการพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์
และการตลาด  
3. การบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาใน
สถาบันการศึกษา 

2. ศึกษาแนวทางการเตรียมพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากขีดความสามารถในการรองรับ
ในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 

1. ยกระดับการพัฒนาอาหารท้องถิ่นและที่พัก
เพ่ือการท่องเที่ยว 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อ
สวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 2) ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
และ 3) เสนอแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอ
เมือง จังหวัดน่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง รวมท้ังศึกษารวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3 กลุ่ม จํานวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key Information) คือ ภาคชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ดังที่ได้
กล่าวไปแล้วในตอนต้น สามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อ
สวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปน้ี 
 

5.1.1 ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ตําบลบ่อ
สวก  

1) การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติของชุมชน รวมไปถึงการรักษาอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น 

2) การจัดการองค์ความรู้ด้านต่างๆเพ่ือการท่องเที่ยว 
3) การพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่มภูมิปัญญาให้เกิดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา

ต่างๆ 
4) การประชาสัมพันธ์และการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว 
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5) การพัฒนาอาหารท้องถิ่นและที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว  
 

5.1.2 ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชน ตําบลบ่อสวก     
1) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2) การสร้างผู้นําและการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
3) การสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
6) นโยบายและแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
7) การพัฒนาส่งเสริมเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่ารักบ้านเกิด 
8) การบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาในสถาบันการศึกษา 
9) การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากขีดความสามารถในการรองรับใน

กิจกรรมการทอ่งเที่ยว  
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอนําเสนอข้อเสนอแนะเป็น “แนวทางในการใช้การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” โดยนําเสนอเป็น 2 แนวทาง 
ได้แก่ แนวทางในการพัฒนาเชิงรุก และแนวทางในการพัฒนาเชิงสนับสนุน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 
ด้านบุคลากร ด้านระบบและการดําเนินงาน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก รวม 14 ปัจจัย ดังต่อไปน้ี   

 
5.2.1 แนวทางในการพัฒนาเชิงรุก  

1) ด้านบุคลากร 
(1) ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

ทางธรรมชาติของชุมชน รวมไปถึงการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
(2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผู้นําและการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
(4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
(5) ยกระดับแผนส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนในท้องถิ่นเห็นความสําคัญ

ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนตามกลุ่มภูมิปัญญา เพ่ือส่งต่อฐานการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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2) ด้านระบบและการดําเนินงาน 
(1) พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนให้ง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์

ได้ 
(2) ยกระดับการพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาด  
(3) การบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาในสถาบันการศึกษา 

3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 

 
5.2.2 แนวทางในการพัฒนาเชิงสนับสนุน 

1) ด้านบุคลากร 
(1) ยกระดับการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการเช่ือมโยง

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว 
(2) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอาชีพตามกลุ่มภูมิปัญญา รวมไปถึงการผลักดันให้เกิด

แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่างๆ 
2) ด้านระบบและการดําเนินงาน 

(1) กําหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

(2) ศึกษาแนวทางการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจากขีดความสามารถ
ในการรองรับในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(1) ยกระดับการพัฒนาอาหารท้องถิ่นและที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว 

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเน้นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการศึกษา

ผ่านประเด็นคําถาม เช่น การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่อยากเห็น เป็นต้น โดยศึกษาเฉพาะใน
ชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เน้นการศึกษาแนวทางการใช้การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนตําบลบ่อสวก ซึ่งไม่คลอบคลุมในส่วนของมาตรฐานการตลาดและ
บริการที่เหมาะสมระหว่างเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว (ชุมชนตําบลบ่อสวก) และตัวแทนกลุ่มบริษัทนํา
เที่ยวต่างๆ (ผู้นําเสนอขายนักท่องเที่ยวมายังชุมชน) ในกรณีที่ชุมชนเริ่มดําเนินงานร่วมกับเอกชนมาก
ขึ้นในระยะถัดไป ซี่งนับเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการตลาดที่เหมาะสมตรงตามความต้องการ
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ของทั้งสองฝ่าย (ผู้ซื้อและผู้ขาย) อันจะเป็นช่องทางทางการตลาดท่ีดีอีกช่องทางหน่ึงจากภาคีกลุ่ม
ดังกล่าว 

ดังน้ันในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรพิจารณาในประเด็นของ “มาตรฐานการตลาดและบริการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยว” เพ่ือนํามาประยุกต์ใน
การออกแบบแนวทางทางการตลาดเฉพาะกลุ่มของชุมชนท่องเท่ียวตําบลบ่อสวกได้อย่างตรงความ
ต้องการ 
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ภาคผนวก ก 
 

ประเด็นสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง  
เรื่อง แนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน 

ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

ประเด็น 
สัมภาษณ ์

สําหรับ ประชาชนในชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน  

คําชี้แจง ประเด็นสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน 
ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ควรเป็นอย่างไร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน 
ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
3. เพ่ือเสนอแนวทางการใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน ตําบลบ่อ
สวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ข้อมูล
ทั่วไปของ 
ผู้ให้ข้อมูล 

ช่ือ-
สกุล………………………………………………………………………………………………………………. 
ตําแหน่งชุมชน / 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์…………………………….. E-
mail…………………………………………………………… 
ที่
อยู่……………………………………………………………………………………..................................... 
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คําชี้แจง   ให้ตอบคําถามตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
 การมีส่วนร่วม 

1. ประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาทรัพยากรการท่องเทีย่วในชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ประเด็นบทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการมีส่วนรว่มกับการพัฒนาทรพัยากรการท่องเที่ยว
ในชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ประเด็นบทบาทชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ความรู้ ความเข้าใจ 

 
5. ประเด็นการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ประเด็นความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ประเด็นความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ความคาดหวังในการพัฒนา 
 

8. ประเด็นประสบการณ์ในการนําเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ประเด็นสภาพปัญหาที่พบจากการขาดการพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ประเด็นปัจจัยสําคัญที่ทาํให้ชุมชนของท่านควรพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวในชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ประเด็นปัจจัยสําคัญที่ทาํให้ชุมชนของท่านควรพัฒนาการทอ่งเท่ียวโดยชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ประเด็นปัจจัยสําคัญที่ทาํให้ชุมชนของท่านควรพัฒนาต่อยอดการนาํเอาวิถีชิวัติ ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ินสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 อ่ืนๆ 

13. ประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืนๆ / คําถามอ่ืนๆเพ่ือประโยชน์ประกอบการเก็บข้อมูล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
 

ภาพการลงพื้นที่ศึกษาวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
 

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ ์
 

กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ ์ วันที่สัมภาษณ์ 

ชุมชน*  

ชุมชนคนที่ 1 – คนที่ 14 2-12 มีนาคม 2559 

ภาครัฐ**  

ภาครัฐคนที่ 1 – คนที่ 4 3-4 มีนาคม 2559 

ภาคเอกชน***  

ภาคเอกชนคนที่ 1 – คนที่ 2 12 มีนาคม 2559 

 
หมายเหตุ: * ชุมชน หมายถึง ประธานชุมชนท่องเที่ยว สมาชิกชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน 

ตําบลบ่อสวกอําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
** ภาครัฐ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน 
สํานักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเก่าน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 
*** ภาคเอกชน หมายถึง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ กลุ่มผู้ประกอบการ
บริษัทนําเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน 
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