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การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยพัฒนาแบบผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือ 1.) เพ่ือศึกษา
สถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกิดจากการขาดองค์ความรู้ ของ 
วิสาหกิจชุมชนบ้านในวง 2.) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน
บ้านในวงใต้ในการสร้างรายได้ และ 3.) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง การวิจัยเชิงคุณภาพโดย การ
สัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม กับ เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจรถเช่า มัคคุเทศก์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน นักท่องเที่ยว และ
หน่วยงานของภาครัฐ รวมเป็น 30 คน  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือยกร่าง
รูปแบบ การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก . เครือข่ายคลัสเตอร์การ
ท่องเที่ยว จำนวน 366 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
มากกว่า 0.7 ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบว่า 
วิถีท่องเที่ยวชุมชนของบ้านในวงไม่ใช่การแสวงหาผลกำไรแต่เป็นการถ่ายทอดรากเหง้าแห่ง

วิถีชุมชนในเชิงรุกสู่สังคมได้รับรู้ ประชาชนอยู่ร่วมกับทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การจัดการการ
ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวยังซาดความสามารถในการพัฒนา การท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านในวงจึงต้องการพัฒนาองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น 
การเร่งปรับตัวในเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือกับคลัสเตอร์ท่องเที่ยวจะช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นปึกแผ่น 
มีความเข้มแข็ง ลดช่องว่างทางความคิด ลดความขัดแย้ง ทั้งยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน ส่วนผลการประเมินรูปแบบ ทั้ ง 3 ด้านจากผู้ เชี่ยวชาญคือ โครงสร้างองค์ประกอบ 
กระบวนการพัฒนา และการนำรูปแบบไปใช้ มีความถูกต้อง เหมาะสม ยืดหยุ่น และความต้องการ
ของสังคม แต่จำเป็นที่จะต้องมีคนกลาง หรือ พันธมิตรช่วยขับเคลื่อนด้วยแนวคิดการทำงานแบบเป็น
หุ้นส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจจากชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้ทุกฝ่ายมี
ความสุข ย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพการท่องเที่ยว บรรยากาศ ความสัมพันธ์ การประสานงาน การ
ช่วยเหลือกัน การทำงานร่วมกันทีม่ีประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  



 

 

  ข้อเสนอแนะ 
1.ภาครัฐบาลต้องสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจการนำ

แนวความคิดการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วนมาประยุกต์ใช้ในระบบนิเวศของวิสาหกิจท่องเที่ยวจะช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง  โฮมสเตย์ 
และผู้ประกอบการกิจกรรมการท่องเที่ยวกับตัวแทนการท่องเที่ยว 

2. ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ท่องเที่ ยวอาจจะเพ่ิมกิจกรรมที่มีลั กษณะ win-win 
advantage ได้ผ่านการวางแผนการตลาดร่วมกัน (Market Collaborate strategic Plan) โดยอาจมี
ตัวแทนการ ท่องเที่ยว หรือ หน่วยงานดูแลและประซาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเป็นตัวกลางหรือเป็นผู้นำ
ในการวางแผน การตลาดและจัดกิจกรรมร่วมกัน 
          3. ส่งเสริมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ของหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย 
ที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ที่ดี เพ่ือขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง เป็นแนวปฏิบัติให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 4. ค้นหาจุดขายใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวกระแสใหม่สำหรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การอนุรักษ์ภูเขาหินปูนซึ่งเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ต่อยอด
สู่การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา (Faith-Based Tourism) ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ (Spiritual Tourism) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
Research Title : The Management Innovation of Local Economy to Enhance 

the Value Added of Creative and Experiential Community-
Based Agro-tourism: GI Durian in Ban Nai Wong District, Ranong 

Province 
Author            : Asst.Prof.Dr.Yananda Siraphatthada 

Year            : 2020 
 

 This Research and Development (R&D) research combined quantitative and 
qualitative methods in both data collection and analysis procedures. The purposes 
of the research were to 1)  study the situation and problems in tourism product 
development of Ban Nai Wong community enterprises. 2) To study tourism product 
development strategies of Ban Nai Wong Tai Community Enterprise for generating 
income.,  and 3)  develop a management model and develop tourism products to 
create and added value of Ban Nai Wong community enterprise. For qualitative data, 
in-depth interviews and focus-groups were conducted with 30 respondents including 
owners in the business of Tourism industry, and delegates from state agencies 
relevant to the business. Data gained were analyzed via content analysis and used as 
a basis for developing Tourism Cluster model.  For quantitative data, survey 
questionnaires were launched to 366 informants including owners in the business of 
Tourism industry and state agencies. They were stratified and chosen at multi-stage 
random. The random by using stratified sampling method was at a confidence level 
of 0.7. Data analysis included descriptive statistics frequency, percentage, average 
(Mean). The model was then evaluated and assessed by mentors.  
The research reported that: 
 Ban Nai Wong's way of community tourism is not for profit, but is about 
proactively conveying the roots of the community to society. People coexist with 
resources with appreciation. Tourism management and tourism activities are also 
capable of developing. Tourism by the Ban Nai Wong community therefore needs to 
develop a body of knowledge. Professionalism in product development, thus 
accelerating commercial adaptation. Partnerships with tourism clusters will help 



 

 

develop communities into solidarity. be strong narrowing the thought gap reduce 
conflict It also increases competitiveness. As for the results of the model assessment 
in 3 areas from the experts, they are composition structure development process 
and applying the pattern with accuracy, appropriateness, flexibility and social needs 
but it is necessary to have a middleman or partner to drive the concept of 
partnership, for cooperation unity from the community and all parties involved will 
result in all parties being happy It will have a positive effect on tourism quality, 
atmosphere, relationship, coordination, helping each other. High-performance 
collaboration enhances competitiveness. 
 Suggestions 
 1. Government sectors should support and promote knowledge, awareness, 
and understanding. The adoption of the concept of partnership in the tourism 
enterprise ecosystem will enhance competitiveness, i.e., coordination and exchange 
of information between homes. Stays and tour operators with travel agents 
 2. Entrepreneurs in a travel cluster may increase their win-win advantage 
through a Market Collaborate strategic Plan, where they may be mediated by a travel 
agent or a governing agency and tourism association; or lead the planning Marketing 
and organizing activities together 
 3. Promote meetings, workshops of agencies and network partners. Successful 
and well experienced to take the forum to exchange ideas to strengthen It is a 
practice guideline for community-based tourism  
 4. Find new selling points that meet the needs of tourists, new trends for 
community-based tourism, such as the conservation of limestone mountains, which 
are the centers of the minds of the community. Building on Faith-Based Tourism, 
which is one aspect of Spiritual Tourism. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  บทที่ 1 
 

บทนำ 

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

          การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้ํางสรรค์ ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ

ไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐อีกทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้

สอดคล้องกับหลักการ และแนวคิดสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 

- 2564) เป็นสำคัญ  แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศเริ่มฟ้ืนตัว

และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่ทว่าในด้านของความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศกลับยังไม่ดีพอ  

         ดังนั้น ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะแสวงหา แนวทางเปลี่ยนวิกฤติ
เป็นโอกาส โดยนำโอกาสและจุดแข็งของประเทศ ที่สะท้อนจากตัวนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมากำหนด เป็นแนวทางหลัก แนวทางการส่งเสริมการตลาด ต่างประเทศ เจาะกลุ่ม
คุณภาพ ‘5 Go’ Go Local การท่องเที่ยววิถีถิ่นเพื่อกระจายการเดินทางสู่ชุมชนทั้งเมืองหลักและ
เมืองรอง            
             จากสถานการณ์การท่องเที่ยวของเดือนธันวาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง
มาท่องเที่ยวรวมจํานวน 230,497 คน รวมระยะเวล า12 เดือน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน 
427,869 คน การท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.97 (Y-o-Y) ซึ่งเป็นการขยายตัว
ครั้งแรก ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศเดือนธันวาคม  2564 มี
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจํานวน 12.84 ล้านคน-ครั้งขยายตัวร้อยละ 4.97 
สร้างรายได้ 4.64 หมื่นล้านบาทลดลงร้อยละ 14.72 เมือ่เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่าน 
ากมาตรการการเปิดประเทศส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นแม้ว่า
จะมีการระบาดของโรค โควิด-19 จำนวนและรายได้สะสมเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2564 
มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 427,869 คน ส่วนนักท่องเที่ยวไทย
เที่ยวไทยมีจำนวน 53.03 ล้านคน ลดลงร้อยละ 41.44  สร้างรายได้ 2.16 แสนล้านบาท รถลงร้อยละ 
55.15  สัญชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดสามอันดับแรกของเดือนธันวาคม  พ.ศ. 



 

 

2564 คือ อังกฤษ  เยอรมนี และรัสเซีย ตามลำดับโดยจังหวัดที่มีจํานวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทยมากที่สุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานครชลบุรี และกาญจนบุรี ตามลําดับ (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2565) 
 

    
 

  ภาพที่: 1.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวจำนวนและอัตราการเปลี่ยนแปลง ปีพ.ศ2564 
               ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา. (2565) 

 
            ในภาพรวมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 ที่ปรับตัวดีขึ้อย่างชัดเจน โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ภาครัฐดําเนินการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการเดินทางภายในประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิ จและสังคมให้ สอดคล้อง 
ภาพรวมการท่องเที่ยวทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากอัตราการฉีดวัคซีนที่เพ่ิมขึ้น ประกอบ
กับการที่ประเทศส่วนใหญ่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความมั่นคงทาง
สาธารณสุขของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกกําลังเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ นอกเหนือจากการระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ยังประสบปัญหา
เงินเฟ้อโลกสูงอาจทําให้การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจมีอุปสรรคมากขึ้น ส่ วนหนึ่งเป็ นผลจากการระบาด
ของโรค COVID-19 สายพันธุ์  Omicron ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชะลอการเดินทาง 
ประกอบกับการยกระดับมาตรการการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชะลอรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติรายใหม่จากโครงการ Test & Go เป็นต้น (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2565) 
 

 



 

 

              
 
ภาพที่: 1.2 ระดับความสนใจการในการเดินทางมาประเทศไทยของชาวต่างชาติปี พ.ศ. 2564 
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา. (2565) 
 
          เดือนมกราคม 2565 มี นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยผ่าน 
โครงการ Test & Go1 ในรูปแบบไม่ต้องกักตัวรวม ถึง โครงการ Sandbox และ โครง การ
Alternative Quarantine มีจํานวน 133,903 คนขยายตัวร้อยละ 1,640.36 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเดินทางมาจากภูมิภาคยุโรปร้อยละ 70.3 ของจํานวน 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
ลดลงร้อยละ 96.39 ซึ่งเป็นช่วงที่โรค COVID-19 ยังไม่ระบาดในประเทศไทย จากการประชุม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียนประจําปี  2565 (ATF 2022) ทิศทางการท่องเที่ยวเริ่มมี ความ
ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมมากขึ้นโดยเป้าหมายที่สําคัญยังคงเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั้ง
การท่องเที่ยวภายในประเทศรวมถึงระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการอํานวยความสะดวกใน
การเดินทางผ่านบัตรรับรองการรับวัคซีนแบบดิจิทัล (Digital Vaccination Cards)ซึ่งรับรองและ
ใช้ร่วมกันภายใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ในฐานะที่ประเทศกัมพูชาเป็นประธานใน
อาเซียนได้ประกาศใช้ “Safe and Warm” ให้เป็นเครื่องหมายใหม่ของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนรองรับการฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวจากสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย เดือนมกราคม 2565 ดังภาพ 

 
 



 

 

 
 
ภาพที่: 1.3 สัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย เดือน   
                มกราคม 2565 
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา. (2565) 

             การพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวเพ่ือสรางรายไดเขาประเทศใหเติบโตอยางตอเนื่องถือ 
เปนเรื่องที่ดีในเชิงเศรษฐศาสตร แตสําหรับมุมมองแนวคิดของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
แลว กลับยิ่งทําใหตระหนักและเห็นความสําคัญของการทองเที่ยวกระแสรองมากยิ่งขึ้น เพราะการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ มีเปาหมายหลักเพ่ือยกระดับมาตรฐานชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น แตสถานการณความเปนจริงกลับตรงกันขาม ผูที่ไดรับผลประโย
ชนกลับเปนกลุมชนชั้นกลางและนายทุนเปนสวนใหญ การกระจายและความเหลื่อมล้ําของรายไดก็ยิ่ง
มีชองวางมากขึ้น อีกทั้งปัญหาต่างๆวิสาหกิจชุมชนไทย เช่นการเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐ/ราชการ 
แรงงาน การผลิต การเงิน เทคโนโลยี การตลาด 

  



 

 

   

               ภาพที ่1.4: ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทย 

            ตามที่ ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทอง
เที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. ให้ทรรศนะว่า “การท่องเที่ยวไทยจะยั่งยืน ไดตองมี
รากฐานดานสังคม ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดลอม ที่มีการพัฒนาควบคูกันไปอยางสมดุล 
สามารถแกปญหาความยากจนและการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูชุมชน (Pro-poor 
Tourism) ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนสรางความสุขใหแกคน
ในชุมชนดวย จึงจะถือไดวาการพัฒนาการทองเที่ยวนั้นเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง” การสื่อถึง ความ
เป็นตัวแทนของความสมดุลระหว่าง 2 องค์ประกอบหลัก คือ "ความสามัคคี" และ "ความยั่งยืน" 
ภายใต้เป้าหมายหลักที่จะผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการมุ่งมั่นพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  
และการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน 

          รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม แต่ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่าง ๆ ไม่มีความสุข ทำให้การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานราก ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร กอปรกับ รายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็น
กระแสหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ๆ 
กรุ๊ปทัวร์ ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน ดังนั้น จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า 
OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว สู่การเพ่ิมชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand 
Driven Local Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน (Strength within) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดย
ชุมชนสร้างประสบการณ์
รูปแบบใหม ่ที่มีเป้าหมาย
มากกว่าความสนุก สุขใจ แต่
ยังให้ความสำคญักับการแก้ไข
ปัญหา อนุรักษ์วิถีชีวิต และ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย 



 

 

 

                 
                       
                                ภาพที่: 1.5  การเปลี่ยนผ่านเพ่ือพัฒนาศรษฐกิจฐานราก 
           การพัฒนาโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการบริการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเพ่ิมขีด
ทางการแข่งขันและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว (Tourism Value Chain) รวมถึงการรองรับ
นักท่องเที่ยว (Tourist) ผู้มีบทบาทหลักในการทำหน้าที่เชื่อมโยงประสานกันภายในโซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยวทั้งในแนวดิ่ง (Vertical) และในแนวราบ (Horizontal) ตั้งแต่ต้นน้ำ (Upstream) จนถึง
ปลายน้ำ (Downstream) โซ่อุปทานการท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมและ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจนกระทั่งมีการส่งมอบบริการนั้นให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 
เพ่ือทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจโดยรวมสูงสุดจากการเดินทางท่องเที่ยว ประเทศไทยมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น ด้วยการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก  

            แผนพัฒนาจังหวัดระนอง พ.ศ.2566 – 2670 สอดคลองกับประเด็นพัฒนาสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ และเชื่อว่าจังหวัดระนองมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ 
เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนแหลงทองเชิงสุขภาพ แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติแหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร แตความนิยมมาเที่ยวจังหวัดระนองและการรูจักวาจังหวัดระนองเปนเมืองทอง
เที่ยวชั้นนําที่มีความโดดเดนเฉพาะตัวมีนอย เมื่อเทียบกับเมืองทองเที่ยวชั้นนํา อยางจังหวัดภูเก็ต 
หรือเกาะสมุย จังหวัดระนองมีรายไดจากการทองเที่ยวในป 2653 อยูที่ 1393.48 ลานบาทโดยสวน
ใหญเปนรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทย มูลคา 1284.99 ลานบาท และนักทองเที่ยวตางชาติอยูที่ 
108.49 ลานบาท ซึ่งรอยละของการเปลี่ยนแปลง (62 – 63) อยูที่ -68.79 เนื่องจากสถานการณการ



 

 

แพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหรัฐบาลมีมาตรการควบคุมการแพรระบาด และปดการ
เดินทางสัญจรเขาประเทศ สงผลใหรายไดการทองเที่ยวของจังหวัดลดลง (ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัด
ระนอง (พ.ศ.2566-2570)) จากการคาดการณ์จังหวัดระนองมีแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดี  แต
กลุมนักทองเที่ยวไมหลากหลาย นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีจํานวนนอย สาเหตุสําคัญเนื่องมาจาก
ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดการดานการตลาด และขาดการสงเสริมกิจกรรมการทอง
เที่ยวอยางตอเนื่อง ขาดความหลากหลายในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการบูรณาการ
ประกอบกับสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวไมเพียงพอตอความตองการ รูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ไม่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวมากเพียงพอ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ได้มาตรฐาน 
นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวบางประเภทของ ชยาภรณ์ ธีรเวชพลกุล (2562) ศีกษา
ปัญหาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองพบว่า การ
ดำเนินการของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพยังไม่สามารถประสานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นได้ เนื่องจากไม่มีองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
และประสานงานโดยเฉพาะทำให้การประสานงานล่าช้าและการกระจายข้อมูลไม่ทั่วถึง อีกทั้ง
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนมากเน้นการท่องเที่ยวทางทะเลมากกว่าการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นต้น  

           หากจะพิจารณาถึงเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของอุปทานการท่องเที่ยวด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ในทุกจังหวัด รวมถึงจังหวัดระนอง ต่างก็มีศักยภาพในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวประสบการณ์ท้องถิ่น แต่พบความไม่พร้อมในหลายประเด็น เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปรับเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง (DIY) บริษัททัวร์ท้องถิ่น 
นำเสนอเส้นทางประสบการณ์ท้องถิ่นใหม่ๆ พัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้ภาษาต่างประเทศ การให้
ข้อมูลการท่องเที่ยว – ใช้การเขียนบล็อกเป็นภาษาต่างประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และบล็อก
ด้านการท่องเที่ยว โดยเนื้อหาเน้นการเข้าถึงประสบการณ์ท้องถิ่น 
          
 
              
            การพัฒนาการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่มโยงกับโอกาสและศักยภาพของทุเรียนไทย ทุเรียน GI 
ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และมีรสชาติแตกต่างกันไป ให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
(Geographical Indicator) หรือทุเรียน GI เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่น 
ทุเรียนในวงระนอง จังหวัดระนอง - เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ผลทรงกลมรี มีร่องพูชัดเจนเปลือก
บาง หนามถี่สีเข้ม เนื้อหนาเนียนละเอียดสีเหลืองทอง เมล็ดลีบ รสชาติหวานหอม มัน กรอบ กลิ่นไม่
ฉุน ปลูกในเขตพ้ืนที่ตำบลในวงเหนือ และตำบลในวงใต้ ของอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่



 

 

ที่มีฝนตกชุกที่สุดในประเทศไทย ทำให้มีความชื้นสูง ส่งผลให้ทุเรียนมีความอุดมสมบูรณ์ เนื้อมีสี
เหลืองทอง มัน กรอบ เม็ดลีบ รสชาติหวานหอม ผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งชื่นชอบการบริโภคทุเรียนอย่าง
มาก และหลังโควิด-19 คลี่คลาย จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยในการ
ส่งออกทุเรียนสดและผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปไปยังจีน เนื่องจาก ระยะที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ที่ทำให้คนจีนไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ การได้สัมผัสประสบการณ์เมืองไทย
ผ่านอาหารหรือผลไม้ไทยที่คนจีนชื่นชอบ จะยิ่งกระตุ้นเพ่ิมยอดขายได้อย่างมาก 
            ในยุคดิจิทัล ผู้บริโภคเดินเข้าไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าน้อยลง กลยุทธ์
การค้าการลงทุนทางออนไลน์ จึงเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ต้องปรับตัว ยกตัวอย่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านจีน 
บอกว่า คนจีนทั่วไปไม่ได้คิดว่า ทุเรียนที่ดีที่สุดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ฯลฯ 
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                   ภาพที่ 1.6 ทุเรียนไทย ทุเรียน GI โอกาสทางการตลาดเชื่มโยงการท่องเที่ยว 

            ทำไม"จีน"ค้าขายทางออนไลน์ไปได้ทั่วโลก และส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมี
การสร้างแพลตฟอร์มรองรับอย่างรอบด้าน ทั้งการโอนเงิน การส่งสินค้า และการทำให้สินค้าเป็นที่
รู้จัก  เพราะระบบดิจิทัลที่เชื่อมโลกท้ังใบไว้ด้วยกัน อยู่ที่ว่าใครจะใช้สิ่งนี้เพ่ืออะไร ถ้าเป็นเรื่องการค้า
การลงทุน ความชาญฉลาดอาจอยู่ที่การให้ข้อมูล และนี่คือโอกาสทางการค้าที่ต้องเรียนรู้จากจีน  

สวนทุเรียนกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุเรียนในวงระนอง จังหวัดระนอง 

           “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังจะขึ้นมาเป็นกระแสหลักหลัง 
COVID-19 จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่มองว่า การท่องเที่ยวแบบนี้ตอบโจทย์ทั้งการ
หลีกหนีพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ได้ประสบการณ์กึ่งผจญภัย ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
โดยกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือจุดหมายที่น่าจะได้ประโยชน์จากเทรนด์นี้มากที่สุด 
South China Morning Post รายงานกระแสมาแรงของเทรนด์ท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นั่นคือเทรนด์ “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ที่ให้  และเป็นไปได้ว่าจะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นช่วง
หลัง COVID-19 สำหรับการ “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” มักจะให้ประสบการณ์แบบ “ฟาร์มสเตย์” มี
กิจกรรมให้ทำ เช่น ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผัก ดูแลปศุสัตว์ สำรวจฟาร์ม ไปจนถึงเข้าคลาสหัด
ทำอาหาร นอกจากจะได้ประสบการณ์ใหม่แล้วยังมีจุดเด่นที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้ผจญภัยด้วย “การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยชุมชนยากจน เพราะปกติชุมชนเหล่านี้มักจะ
พึ่งพิงเฉพาะการทำเกษตร แต่สิ่งนี้จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้พิเศษ”  สวนทุเรียนกับการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรทุเรียนในวงระนอง จังหวัดระนอง เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจ จากพ้ืนที่สวนทุเรียนทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีพ้ืนที่อยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออก 
และทั้ง 2 ภาค ผลผลิตออกไม่พร้อมกัน โดยจะเริ่มมีผลผลิตที่ภาคตะวันออกตั้งแต่เดือนเมษายน – 
มิถุนายน (สวนจันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี) และภาคใต้ ประมาณ มิถุนายน – สิงหาคม (สวน
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส) ดังนั้น ไทยจะมีผลผลิตทุเรียนออกมา
ประมาณ 5 เดือน แต่สำหรับทุเรียนในวงระนอง จังหวัดระนอง สามารถมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี จึง
เป็นความพิเศษของพื้นที่  ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านการจัด
แคมเปญเที่ยวสวนทุเรียน ซึ่งเริ่มมีกิจกรรมดังกล่าวขยายมากขึ้นในหลายพ้ืนที่ และในช่วงหลังโควิด-
19 คลี่คลาย ก็เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่จะเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศตามเส้นทางผลไม้
ในแต่ละจังหวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศให้พ้ืนตัว  ยังสามารถ
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าวไปยังต่างประเทศ เพื่อย้ำภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารและมีความปลอดภัยจากโควิด -19 ตามแนวโน้มเรื่อง
ความม่ันคงทางอาหารและความม่ันคงทางสาธารณสุข  ที่จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง  



 

 

          จากผลการสำรวจของ กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา กองเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและกีฬา ปี พ.ศ.2564 ปัจจัยที่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมให้เกิด
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยภายหลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ได้แก่มาตรฐานด้าน
ความสะอาดและสุขอนามัยภายในแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 41.24) การจำกัดคนเข้าออกในแหล่ง
ท่องเที่ยว (ร้อยละ 37.29) Social Distancing ในแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 20.27) ตามลำดับดังนั้น 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนายกระดับมาตรฐานทั้งด้านความสะอาด สุขอนามัยความปลอดภัย 
พร้อมทั้งควรเร่งพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ในทุกแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานระดับสากล เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการรองรับและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต อีกทั้ง พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในภาพรวมมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางพักผ่อนในวันหยุดเป็นส่วนใหญ่  (ร้อยละ 83.78) มี  
5 ปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกจังหวัดในการเดินทางท่องเที่ยว  ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว/
สถานที่ท่องเที่ยว (32.05) ภาพลักษณ์จังหวัด (ร้อยละ 13.46)ความสะดวกสบายในการเดินทาง (ร้อย
ละ 10.52) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว (ร้อยละ 10.30) และความหลากหลายในการจับจ่ายซื้อ
สินค้า (ร้อยละ 9.61) ตามลำดับสำหรับสื่อที่ใช้หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยหาข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย โดยมี 2 สื่อหลัก ๆ ที่เข้าถึงได้มาก คือ จากคำ
บอกเล่า/การแนะนำจากเพ่ือน (ร้อยละ 39.08) และเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว/สื่อสังคมออนไลน์ 
(ร้อยละ 25.51) ตามลำดับ แสดงถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต/สื่อ
สังคมออนไลน์ มีบทบาทสำคัญต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย (กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2565) 

           ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงมีข้อเสนอแนะ เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
สวนทุเรียนเชิงเกษตร โดยเฉพาะในช่วงหลังโควิด-19 ที่จำเป็นจะต้องเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนทุเรียน เริ่ม
ปรับตัวในเชิงพาณิชย์ โดยเมื่อถึงฤดูกาลทุเรียน จะมีการจัดแคมเปญบุฟเฟต์สวนทุเรียนเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จากสวนทุเรียนโดยตรงนอกจากนี้ยังส่งเสริมระบบตลาด
ออนไลน์ (e-Marketplace) ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นช่องทางการตลาดสำคัญสำหรับเกษตรกร
และผู้ประกอบการในท้องถิ่นในการระบายสินค้า โดยเฉพาะในช่องทาง Social Media ที่เป็น
ช่องทางที่ง่ายที่สุดสำหรับการทำการค้าออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ที่เกษตรกร
สามารถเข้ าถึ งและดำเนิ นการได้ ง่ายมากขึ้ น  อาทิ  แพลตฟอร์มของกระทรวงพาณิ ชย์  
(Thaitrade.com,kongdeetourthai.com, FB: GI Thailand) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ( 
DGTFarm.com) ไปรษณีย์ไทย (thailandpostmart.com) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
ก า ร เ ก ษ ต ร  (  AFarmmart. com)  เ อ ก ช น  ( Shopee, Lazada, JD Central, 



 

 

thaiorganicplatform.com) แ ละแพ ลตฟ อร์ม ที่ เป็ น ขอ ง  Startup คน ไท ย  (Farmto.com, 
mezfruit.com, Earth Organic) เป็นค้น 

            ดังนั้น การบูรณาการองค์ความรู้ของแผนงานวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพ่ิมบนอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่นด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงประสบการณ์เกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากบ้านในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวที่กำลัง
ได้รับความสนใจและร่วมสร้างสรรค์ บูรณาการด้วย “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” (“ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” 
เท รน ด์ ที่ ก ำลั งม าแ รง  เมื่ อค น เมื อ งอย ากสั ม ผั ส ชี วิ ต ชน บ ท  ห นี  COVID-19  ออน ไลน์  
https://positioningmag.com/ สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2563) จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายคน
ที่มองว่า การท่องเที่ยวลักษณะนี้ตอบโจทย์ทั้งการหลีกหนีพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ได้ประสบการณ์กึ่ง
ผจญภัย ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ
จุดหมายที่น่าจะได้ประโยชน์จากเทรนด์นี้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต้องการไปสัมผัส
ประสบการณ์ชนบทด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งขับเคลื่อนด้วยชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้หลีกหนีผู้คนมากมายในยุคหลัง COVID-19 หรือแม้กระทั่งช่วงที่เรายังต้อง
อดทนและรับมือกับ COVID-19 อยู่ก็ตาม อีกท้ัง farm-to-table จะยิ่งมาแรงขึ้นอีก ความเคลื่อนไหว
สำคัญของเทรนด์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรคือม้ืออาหารแบบ farm-to-table พ่วงด้วยคำว่า “ออร์แก
นิก” ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่เกิดกระแสสื่อสารวงกว้างทางออนไลน์ สื่อโชเชี่ยลมีเดียที่พูดถึงกันมาก ดี
มานด์ที่มีต่อวัตถุดิบอาหาร พืชผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษและยาฆ่าแมลงสดจากฟาร์มในชนบทพุ่งสูง
มากตั้งแต่ช่วงก่อน COVID-19 แล้ว แรงดึงดูดของกระแสนี้คือความรู้สึกสบายใจที่ได้รู้ว่าอาหาร
ของคุณมาจากไหน และการได้ตระหนักรู้ว่าที่มาของอาหารส่งผลดีต่อตัวคุณและโลกนี้มากกว่า
เดิม สิ่งที่คนตระหนักมากข้ึนจากเรื่องนี้คือการรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ชุมชน สุขภาพ และอนามัย ซึ่ง
นับได้ว่าสร้างความตื่นตกใจแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวและก็สร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกเป็นการเปลี่ยนวิธีคิด 
มุมมอง ประสบการณ์ใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

          จากความคิดเห็นของ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า งานวิจัยที่ บพท. สนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นงานวิจัยเพื่อสร้าง “พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน” หรือ Learning Platform 

          “งานวิจัยในรูปแบบนี้เป็นการพาชาวบ้านมาสร้างกลไกที่เรียกว่า “ประชาคมวัฒนธรรม” 
โดยสำรวจทุนทางศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ที่เป็นรากเหง้าของเขาด้วยรูปแบบใหม่เพ่ือให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น  พร้อมกับนำมูลค่าเพ่ิม มาอนุรักษ์และและสืบสานไปพร้อมกัน  โดยดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วม
กระบวนการ  ปรากฏว่าการทำงานรูปแบบนี้ทำให้ชาวบ้าน หรือประชาคม คนในชุมชน ลุกขึ้นมา
คิดและลงมือทำด้วยตัวเอง แล้วใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เอารากเหง้า
ออกมาถกเถียง แล้วก็มาเรียนรู้ เพ่ือที่จะปรับรูปแบบการดำรงชีวิต และสร้างเศรษฐกิจของชุมชนได้



 

 

จริงๆ  สุดท้ายก็กลายเป็นงานวิจัยที่กินได้ และที่สำคัญก็คือเราสร้างคนในชุมชน กลไกในชุมชน
เพื่อลุกขึ้นจัดการตรงนี้ด้วยตัวเอง ฉะนั้นต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เข้ามาได้ด้วยตัวของเขาเอง” 

ความจำเป็นที่ต้องทำวิจัยสำหรับโครงการนี้ 

         แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศเริ่มฟ้ืนตัวและเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  แต่ทว่าในด้านของความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศกลับ
ยังไม่ดีพอ รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม แต่ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่าง ๆ ไม่มีความสุข ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร จังหวัดระนองมีแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดี  แตกลุ
มนักทองเที่ยวไมหลากหลาย นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีจํานวนนอย ทั้งที่มีศักยภาพในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวประสบการณ์ท้องถิ่น แต่พบความไม่พร้อมในหลายประเด็น สาเหตุสําคัญเนื่องมาจาก
ขาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ การจัดการดานการตลาด ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่กำลังจะขึ้นมาเป็นกระแสหลักหลัง COVID-19 ตอบโจทย์ทั้งการหลีกหนีพื้นที่ชุมชน
หนาแน่น ได้ประสบการณ์กึ่งผจญภัย ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยชุมชนยากจน เพราะปกติชุมชนเหล่านี้มักจะพ่ึงพิงเฉพาะการทำเกษตร 
แต่สิ่งนี้จะช่วยให้ชุมชนมีรายได้พิเศษ สำหรับทุเรียนในวงระนอง จังหวัดระนอง สามารถมีผลผลิตได้
ตลอดทั้งปี ก็เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่จะเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ   เราทำงานวิจัย
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยทั้ง 7 โครงการวิจัยเป็นแบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างครบวงจร
ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันภายใต้กลไกท่ีเรียกว่า “ประชาคมวัฒนธรรม” ทำให้ชาวบ้าน หรือประชาคม 
คนในชุมชน ลุกขึ้นมาคิดและลงมือทำด้วยตัวเอง สุดท้ายก็กลายเป็นงานวิจัยท่ีกินได้ และที่สำคัญ
ก็คือเราสร้างคนในชุมชน กลไกในชุมชนเพ่ือลุกขึ้นจัดการตรงนี้ด้วยตัวเอง  

          โครงการวิจัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ คือ มีองค์ความรู้ใหม่ มีการนำบทความ
ตีพิมพ์เผยแผ่ มีการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม คือ  มีการสร้าง
นักนวัตกรชุมชน และสังคม การมีส่วนร่วม การแบ่งงานกันทำ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้และทรัพยากรระหว่างกัน. การเกิดการรับรู้รายได้ที่สูงข้ึน การ
กระจายงานระหว่างวิสาหกิจชุมชน และประโยชน์เชิงนโยบาย มีการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน
ในระดับจังหวัด และในระดับประเทศ ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้หลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำ ทุกชุมชนคือแหล่งท่องเที่ยวในตัวเอง มีของดีท่ีไม่ต้องหาจาก
ที่ไหน ถึงเวลาแล้วที่เราจะพลิกฟื้นโปรยหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความย่ังยืน และความร่วมมือในระยะ
ยาวกับชุมชนท้องถิ่นบนแผ่นดินไทย ช่วยเพ่ิมรายได้ ให้ความรู้แก่ชุมชนในการเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเที่ยว และพัฒนาชีวิตของชาวชุมชนให้ดีขึ้นตามไปด้วย เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 



 

 

ที่ มุ่ งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-driven economy) “คิดอย่างนวัตกรรม ทำอย่างชุมชน” การนำแนวคิด Inclusive 
Innovation เป็นแนวทางของนวัตกรรมแก้จน เพ่ือมวลชน เพ่ือชุมชน เพ่ือสังคมเป็นหน้าที่ของคน
ไทยทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน วิสาหกิจชุมชน บ้านในวงใต้ อ.ละอุ่น จังหวัดระนองเป็นแหล่งท่องเที่ยง
เชิงเกษตร มีความหลากหลายทางธรรมชาติสูง รวมทั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงนับเป็นเป็น
โอกาสทองของการกระจายรายได้สู่ชุมชน 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการวจิัย 

        โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักของแผนงานครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนี้ 
         1.เพ่ือศึกษาสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกิดจากการ
ขาดองค์ความรู้ของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ 
         2. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ในการ
สร้างรายได ้

         3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และ
คุณคา่เพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ 

1.3  ขอบเขตของแผนการวิจัย 

ในแผนการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 

           1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่  

                   อำเภอละอุ่น แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 ตำบล , 30 หมู่บ้าน ประกอบด้วยตำบล 

ละอุ่นใต ้, ละอุ่นเหนือ , บางพระใต้ , บางพระเหนือ , บางแก้ว , ในวงเหนือ , ในวงใต ้ 

                 ตำบลในวงใต้  แบ่งเขตการปกครอง เป็น 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้าน

ผาพิง , หมู่1 บ้านบุรีรัมย์ , หมู่2 บ้านเนินทอง , หมู่3 บ้านทับเหนือ มีจำนวนประชากร :1,526 คน 

จำนวนหลังคาเรือน : 409 หลังคาเรือน  

                 ตำบลในวงเหนือ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่2 

บ้านคอกช้าง , หมู่3 บ้านหมอลำ  มีจำนวนประชากร :1,065 คน จำนวนหลังคาเรือน : 341 หลังคา

เรือน   

                 สำหรับกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

จำนวน 750 หลังคาเรือน  6 หมู่บ้าน  



 

 

                 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวบ้านในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในมิติของการพัฒนาด้าน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่า  

                 ผู้ วิ จั ยมี ค วามสน ใจที่ จ ะศึ กษ า  บ้ าน ในวงใต้  อ ำเภอละ อุ่น  จั งห วัดระนอง                       

เนื่องจาก ไทยเป็นแหล่งผลิตอันดับ 1 ของโลก โดยพ้ืนที่ที่มีการปลูกทุเรียนมากท่ีสุด อยู่ในภาคใต้ แต่

สำหรับทุเรียนในวงระนอง จังหวัดระนอง สามารถมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นความพิเศษของพ้ืนที่ 

โอกาสและศักยภาพของทุเรียนไทย ทุเรียน GI กับโอกาสทางการตลาดในอนาคตจากการที่ไทยมี

ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้มีการส่งเสริมทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ที่มีเฉพาะใน

พ้ืนที่นั้น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และมีรสชาติแตกต่างกันไป ให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ (Geographical Indicator) หรือทุเรียน GI เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทุเรียนพันธุ์

ท้องถิ่น ทุเรียนในวงระนอง จังหวัดระนอง 

         โอกาสทองในการเริ่มปรับตัวในเชิงพาณิชย์ “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว

ที่กำลังจะขึ้นมาเป็นกระแสหลักหลัง COVID-19 ที่น่าจะได้ประโยชน์จากเทรนด์นี้มากท่ีสุด นอกจากนี้

ยังส่งเสริมระบบตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) นำการท่องเที่ยวเข้ามาเพ่ือดึงนักท่องเที่ยว การ

ท่องเที่ยวลักษณะนี้ตอบโจทย์ทั้งการหลีกหนีพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น ได้ประสบการณ์กึ่งผจญภัย ได้

เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

          จากความคิดเห็นของ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการบริหารและจัดการทุนด้านการ

พัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) กล่าวว่าสร้าง “พ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกัน” หรือ Learning Platform การ

ทำงานรูปแบบนี้ทำให้ชาวบ้าน หรือประชาคม คนในชุมชน ลุกขึ้นมาคิดและลงมือทำด้วยตัวเอง  

สุดท้ายก็กลายเป็นงานวิจัยที่กินได้ และที่สำคัญก็คือเราสร้างคนในชุมชน กลไกในชุมชนเพ่ือลุกขึ้น

จัดการตรงนี้ด้วยตัวเอง เพราะทุกชุมชนคือแหล่งท่องเที่ยวในตัวเอง มีของดีท่ีไม่ต้องหาจากที่ไหน         

จากภาพรวมที่ผ่านมาของปัญหา เช่น ความไม่สมดุลของการพัฒนา และส่งผลกระทบในหลายด้าน 

เข่น การสูญหายไปของวิถีขีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งถูกแทนที่ด้วยธุรกิจที่เน้นผลกำไรเป็นหล้

กการ การเกิดขึ้นของพฤติกรรมการแสวงหาโอกาสต่างๆ (เข่น การขายตัดราคา การไม่ซื่อสัตย์ต่อ

ลูกค้า ฯลฯ)  

 



 

 

                 
ภาพที่ 1.7  แสดงแผนที่อำเภอละอุ่น ระนอง 

            แผนงานวิจัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ คือ มีองค์ความรู้ใหม่ มีการนำบทความ

ตีพิมพ์เผยแผ่ มีการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม คือ มีการสร้างนักนวัต

กรชุมชน และสังคม การมีส่วนร่วม การแบ่งงานกันทำ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ องค์ความรู้และทรัพยากรระหว่างกัน. การเกิดการรับรู้รายได้ที่สูงขึ้น การกระจายงาน

ระหว่างวิสาหกิจชุมชน และประโยชน์เชิงนโยบาย มีการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 

และในระดับประเทศ ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางและ

ความเหลื่อมล้ำ ทุกชุมชนคือแหล่งท่องเที่ยวในตัวเอง มีของดีท่ีไม่ต้องหาจากที่ไหน ถึงเวลาแล้วที่เรา

จะพลิกฟ้ืนโปรยหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน และความร่วมมือในระยะยาวกับชุมชนท้องถิ่นบน

แผ่นดินไทย ช่วยเพ่ิมรายได้ ให้ความรู้แก่ชุมชนในการเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว และพัฒนาชีวิตของ

ชาวชุมชนให้ดีขึ้นตามไปด้วย เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven economy) “คิด

อย่างนวัตกรรม ทำอย่างชุมชน” การนำแนวคิด Inclusive Innovation เป็นแนวทางของนวัตกรรม

แก้จน เพ่ือมวลชน เพ่ือชุมชน เพ่ือสังคมเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน วิสาหกิจชุมชน 

บ้านในวงใต้ อ.ละอุ่น จังหวัดระนองเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร มีความหลากหลายทางธรรมชาติ

สูง รวมทัง้การท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงนับเป็นเป็นโอกาสทองของการกระจายรายได้สู่ชุมชน 



 

 

          อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

(Smart Archetype University of the Society)” เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษา

ระดับสูงของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมี

คุณสมบัติที่ดีพึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ แผนงานวิจัยนี้  จึง

มุ่งเน้นการวิจัยโดยยึดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการ

ลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความ

สงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด

สร้างสรรค์ อีกทั้งด้านการบริการทางวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบ

ผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

และสังคม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดระนอง  (พศ.2566-2570) ได้กำหนดแผนและตัวชี้วัด

ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา เป้าหมายที่  4 ประเทศไทยมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น  สู่การก้าวเข้าแนวโน้ม

ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไกที่เข้าสู่ยุคไทยแลน์  4.0 ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม (Value–Based Economy) สู่การก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สามารถเติบโต

ท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งยังคงมีจุดแข็งด้านความหลากหลาย

ของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่งในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโซ่อุปทานของ

อุตสาหกรรมการบริการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเพ่ิมขีดทางการแข่งขันและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า

การท่องเที่ยว (Tourism Value Chain) รวมถึงการรองรับนักทอ่งเที่ยว (Tourist) 

            1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

        ในการวิจัยเพ่ือศึกษานวัตกรรมกระบวนการการสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของการ

ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เกษตรสร้างสรรค์  ทุเรียน GI เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวงใต้ 

อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีขอบเขตด้านเนื้อหาครอบคลุม สถานการณ์ปัจจุบัน  ปัญหาและ

อุปสรรค การศึกษาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายชุดความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน สร้างมูลค่าเพ่ิม ของโซอุปทานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Base 

Tourism Supply Chain) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิม  

▪ สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค ความตระหนักของการดำเนินงานนมิติ

ของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิม การพัฒนา ร่วมคิด ร่วม



 

 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตัวเอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของประชาชนร่วมกับการใช้

เครือข่ายคลัสเตอร์วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา  

▪ การศึกษาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในบริบทของโซอุปทานอุตสาหกรรมการทอง

เที่ยวโดยชุมชน (Community-Base Tourism Supply Chain) ได้แก่ การบริหารจัดการและการ

สร้างเครือข่ายเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันของคลัสเตอร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ศักยภาพด้าน

การตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการท่องเที่ยว  เนนในบริบทของการทองเที่ยวใน

บ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

▪ การศึกษาระดับขีดความสามารถของ การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-

Base Tourism Supply Chain)   เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว ภาครัฐ (ส่วนราชการระดับ

จังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวระนอง องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหา

ซน) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทในการกำกับดูแลและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ตัวแทนท่องเที่ยวภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระนอง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดระนอง ภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจ

การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง นักการสื่อสารการ

ท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก   

ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/OTOP ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน   นักท่องเที่ยว    ด้าน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิม  

▪ เสริมสร้างชุดความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้าง

มูลค่าเพิ่ม ของโซอุปทานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Base Tourism 

Supply Chain) และความตองการของขอมูลที่จําเปน  (Data Requirement) ในบริบทของของ

ด้านการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการท่องเที่ยว ของการทองเที่ยวโดยชุมชนของ

บ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 

                  ระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการวิจัย เป็นช่วงเวลาตามปีงบประมาณ 2565 

(ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

1.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 



 

 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) หมายถึง การนำทรัพยากรไปใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าได้ สูงสุด มูลค่าทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้บริโภคพึงพอใจที่จะซื้อ

ผลิตภัณฑ์ และยิ่งถ้า ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางด้านต่างๆต่อผู้บริโภคมากขึ้น ในการ ตอบสนองความ

คาดหวังในอนาคต 

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้วิถี

เกษตรกรรมของชาว ชนบท การนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์

ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรม 

ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และตัวเกษตรกร นักท่องเที่ยวได้รับได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ ได้รับ

ความเพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตร และมีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม 

เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถ

พ่ึงตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็น

ระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นระบบเศรษฐกิจแนวราบที่ส่งผลและ

สร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผู้คนในชุมชนท้องถิ่น มิใช่เป็นเฉพาะเศรษฐกิจ

แนวดิ่งแบบปัจเจกแต่สามารถทำให้เกิดความร่วมมือ เกิดโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

เศรษฐกิจร่วมของชุมชนกับเศรษฐกิจของปัจเจก เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะความร่วมมือเป็น

หุ้นส่วนสร้างความสัมพันธ์ ทั้งในชุมชนท้องถิ่นและในระดับท่ีกว้างขวางอ่ืนๆ และภายนอก 

รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการมีส่วนในการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกและ SWOT 

กำหนดรูปแบบมาจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์เพ่ือจัดทำข้อสรุปให้ตรงตามวัตถุประสงค์

ของกลุ่ม ในงานวิจัยนี้จะหมายถึง ต้นแบบที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถอดบทเรียนจาก

สหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดีมาสังเคราะห์กับองค์ความรู้และ

กระบวนการวิจัย 

การจัดการ หมายถึง การนำนโยบาย แผนงาน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ การดำเนินงาน การ

ควบคุม ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ บุคลากร ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน 

เป็นระบบเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้ได้รับการปฏิบัติการอย่าง

ครบถ้วน สำหรับงานวิจัยนี้หมายถึงวิสาหกิจชุมชน และการดำเนินการของตามความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียคือโซอุปทานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Base Tourism 

Supply Chain) เนนในบริบทของการทองเที่ยวในจังหวัดระนอง  ผู้ประกอบการ เครือข่ายคลัสเตอร์



 

 

วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจบริการสาธารณะเพ่ือการขนส่ง

เดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ที่พัก จังหวัดระนองในอันที่จะร่วมผลักดันให้เกิดความเป็นปึกแผ่น 

พลังขับเคลื่อนต้นแบบการประกอบการ การบริหารจัดการที่ดเีพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive   Advantage) คือ ความได้เปรียบที่เหนือ

คู่แข่งในเชิงการตลาด ที่ทำให้สินค้าหรือบริการนั้นมีความแตกต่าง โดดเด่น มีคุณค่าเหนือกว่าสินค้า

หรือบริการอ่ืนๆ สิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษขององค์กรที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้  หรือคู่แข่ง

ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเองมากก่อนที่เลียบแบบความสามารถของเราได้ เช่น นวัตกรรม ระบบการ

จัดการภายในองค์กร ระบบการบริหารองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นต้น หรือความสามารถใน

การนำเสนอสินค้าหรือบริการด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า สำหรับงานวิจัยนี้หมายถึง วิธีคิด องค์ความรู้ 

กระบวนการจัดการเครือข่ายคลัสเตอร์วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความแตกต่างที่เป็นความ

ได้เปรียบที่เหนือในเชิงการตลาด 

การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา 

ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกึ่ยวข้องอย่างแข็งขันของ บุคคล แก้ไข

ปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและ

บุคคลที่เกึ่ยวข้อง ในงานวิจัยนี้จะหมายถึงการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาครัฐ

และภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้เสีย ในลักษณะของความร่วมมือที่ดีระหว่างกันประโยชน์ที่ได้รับจากการ

วิจัย 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community Base Tourism: CBT ) หมายถึง การท่องเที่ยวที่

คำนึงถึง ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย

ชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้

มาเยือน เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และ

มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ไม่เน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะให้

ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความเป็นชุมชน และวัฒนธรรม ชุมชนเป็นเจ้าของและบริหาร

จัดการโดยชุมชน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมและโปร่งใส อีกทั้งมีการกระจายผลประโยชน์ภายในชุมชน

อย่างเสมอภาค และส่งเสริมการพัฒนาสังคม ตลอดจนเสริมสร้างจิตสานึกแก่ทุกฝ่ายให้เกิดความ

ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น การเสียสละเพ่ือส่วนร่วม เคารพในความแตกต่างและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 



 

 

1.5 กรอบแนวความคิดการวิจัย  

ในเบื้องต้นของกรอบแนวคิดการวิจัย จากปัญหา ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจ ปัญหา

ด้านการให้ความร่วมมือ ทำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างหันมาให้ความสำคัญกับกลุมของ

การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง ตั้งแตธุรกิจตนน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมตัวกัน รวมมือ 

เกื้อหนุน เชื่อมโยงและสงเสริมซึ่งกันและกัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน จากที่กล่าวมานี้จะ

นำไปสู่รายละเอียดที่สามารถแสดงเป็นแผนผังของกรอบแนวคิดการวิจัยในเบื้องต้นบูรณาการสู่

แนวทางเพ่ือค้นหาวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง อำเภอละ

อุ่น จังหวัดระนองการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง ที่ยังมีรูปแบบของการให้บริการ หรือ แพ็คเกจที่

ไม่ชัดเจน อาจจะเกิดจากการขาดความเป็นมืออาชีพ ยังไม่คอยเข้าใจระบบการจัดโปรแกรมการ

ท่องเที่ยว ชาวบ้านที่จะเป็นผู้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวยังขาดความรู้  ความเข้าใจ ขาดทักษะและ

ความสามารถในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยว ให้เกิดทั้งคุณภาพ ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพ 

ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นคือความไม่พร้อมในเรื่องของบุคลากรและการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม แต่

ถึงอย่างไรบ้านในวงก็ถูกจัดว่าเป็นพ้ืนที่พิเศษ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เริ่มจากคนอีสานมาก่อร่างสร้างชุมชน มีมรดกทางภูมิปัญญาของ

ปราชญ์เกษตร และ เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและปลูกผลไม้ที่มีชื่อเสียงเช่น  ทุเรียน

และมังคุด ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย หากพ้ืนที่ที่ยังมีความบริสุทธิ์และอุดมสมบูรณ์แห่งนี้  การท่องเที่ยวยัง

เข้าไม่ถึง ถึงแม้ว่าชุมชนบ้านในวงยังขาดความพร้อมแต่สำหรับคลัสตอร์การท่องเที่ยวซึ่งประกอบไป

ด้วย ธุรกิจทัวร์  ธุรกิจบริการท่องเที่ยว  ธุรกิจรถเช่า  ธุรกิจที่พัก โรงแรม รีสอร์ท โฮมลอดจ์ ธุรกิจ

ร้านอาหาร อีกทั้ง ภาครัฐบาล เช่น การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง  กรมการท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระนอง  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 

ต่างมีความพร้อมและยินดีที่จะให้การสนับสนุนเพื่อร่วมพัฒนาให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง ให้

เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศเข้าถึง รวมถึงคนระนองเป็นกลุ่มแรกๆ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับและ

มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง 

ทั้งนี้การสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและชุมชนบ้านในวงเป็นสิ่งแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของ

การพัฒนา เพ่ือที่จะมองไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความเข้าใจและสารประโยชน์ให้กับชาวบ้านและ

ชุมชนบ้านในวง  ซึ่งเป็นขั้นตอนของการศึกษาถึงแรงจูงใจ ทัศนคติ วิธีคิด และความต้องการของคน



 

 

ในชุมชนบ้านในวงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก  การทำความเข้าใจนี้ต้องตอบคำถามให้กับชาวบ้านให้ได้

ว่า จากวัตถุประสงค์ของการริเริ่มพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นชาวบ้านจะได้รับผลดีอย่างไร จะ

เกิดสิ่งทีด่ีอย่างไรกับชุมชน  ดังนี้ 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1.8 : กรอบแนวคิดการวิจัย            

 
 
 
 
  
 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีความ
ตระหนักกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนน้อย 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมี
การขับเคลื่อนเป็นไปอยา่ง
ต่างคนต่างทำ ไร้ทิศทาง  

กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีขาดการ
ทำงานเป็นเครือข่าย ไม่มีกลไก
เชิงสถาบันในการสร้างเอกภาพ 

การจัดการ
ท่องเท่ียวโดย

ชุมชนสู่
เศรษฐกิจดิจิทลั
แบบมีส่วนร่วม  
จังหวัดพัทลุง 

ท่องเท่ียว นกัทอ้ง
เท่ียว องคก์รธุรกิจ 

นโยบายการท่องเท่ียวชุมชน 

บา้นในวง นกัทอ้งเท่ียว 
องคก์รธุรกิจ 

บา้นในวง นกัทอ้งเท่ียว 
องคก์รธุรกิจ 

ปัญหาวิสาหกิจชมุชน CBT 
ขาดความเข้าใจ เครือข่าย 

ฐานข้อมูล กลยุทธ์
การตลาด การสร้าง

มูลค่าเพ่ิม ขาดการบูรณา
การอย่างเป็นเอกภาพ ถูก
มองข้ามให้เป็นแค่เพียง
สวนเกษตร ไร้พลังการ
ขับเคลื่อนมายาวนาน 

 
 
 

 

รูปแบบการจัดการและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การท่องเท่ียวเพ่ือสร้าง
มูลค่า และคุณค่าเพ่ิม

ของวิสาหกิจ 

ชุมชนบ้านในวง 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า และ

คุณค่า 

โซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยวบ้านในวง 
นักท้องเที่ยว องค์กร

ธุรกิจ 

ส่วนราชการ องคก์ร หน่วยงาน
สนบัสนุนนโยบายการท่องเท่ียว

ชุมชน 



 

 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อ

สร้างมูลค่า และคุณค่าเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้าน

ในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง : ทุเรียน GI” ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้

เกิดการรับรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลกระทบ การบริหาร

จัดการ บริบท ค้นหาองค์ความรู้ด้านสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค การศึกษาศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมายชุดความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพ่ิม ของการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าของการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-

Base Tourism Supply Chain) ได้แก่ รูปแบบการตลาดของสินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ตองเกิดจากการรวมมือกันตั้งแตกิจกรรมตนน้ำจนถึง ปลายน้ำ และคลัสเตอร์ท่องเที่ยวที่

เกี่ยวของรวมถึงการสงเสริมสนับสนุนของภาครัฐที่ชัดเจน และจริงจัง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นำเสนอตามลำดับ ดังนี้   

 

ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

1.1 แนวคิดเก่ียวกับความสำเร็จในการดำเนินงาน 

1.2 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขัน 

1.4 ทฤษฎีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

1.5 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย 

         1.6 แนวคิดด้านการมีส่วนร่วม 

         1.7 แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

      1.8 การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบเชิงพาณิชย์ 

      1.9 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

      1.10 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทลั 



 

 

         1.11 แนวคิดเก่ียวกับความสามารถทางนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ 

         1.12 แนวคิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม (value added) 

         ตอนที่ 2   แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

          2.1 แนวคิดด้านการท่องเที่ยว 

          2.2 แนวคิดด้านการจัดการการท่องเที่ยว 

          2.3 แนวคิดด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

                2.3.1 แนวคิด 3 C เพ่ือการท่องเที่ยวโดยอย่างยั่งยืน 

                2.3.2 แนวคิดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 

                2.3.3 หัวใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

                2.3.4 แนวคิดการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

 ตอนที่ 3   แนวคิดเกี่ยวกับคลัสเตอร์ 

          3.1 แนวคิดด้านการท่องเที่ยว 

          3.2 การประยุกต์ใช้คลัสเตอร์ในการบริหารจัดการ CBT         

           ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

                         4.1 ความหมายของรูปแบบ 

 4.2 แนวคิดท่ีสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

           ตอนที่ 5 ข้อมูลจังหวัดระนอง 

 5.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระนอง 

 5.2 การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 

 5.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่: ด้านการท่องเที่ยว 

 5.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) จังหวัดระนอง 

          ตอนที่ 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

                       6.1 งานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยว 

                       6.2 งานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ 

     

 

ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนนิงาน 



 

 

                ความหมายของความสำเร็จในการดำเนินงาน จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีนักวิชาการ และนักวิจัยหลายท่านได้ให้คำนิยามและความหมายของความสำเร็จในการดำเนินงาน 
ไว้ดังนี้  

สุวเนตร ธงยศ (2549: บทคัดย่อ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลร่วมมือกันทำงานเพ่ือบรรลุความสำเร็จในเป้าหมายร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
บุคลากรในองค์กรด้วย 

มณีรัตน์ สกุลศิรจิตร (2548: บทคัดย่อ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

อาศยา โชติพานิช (2553 : 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสำเร็จขององค์กรหมายถึง ระดับ
ความสามารถขององค์กรในการที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ 

จากความหมายของความสำเร็จในการดำเนินงาน สรุปได้ว่า ความสำเร็จในการดำเนินงาน 
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการและสร้างความพึ งพอใจแก่
บุคลากรในองค์กร ทั้งนี้ในการวัดผลในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการให้ความสำคัญของตัววัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เงิน เท่าเทียมกับตัววัดทางด้านการเงินซึ่งในปี 2003 Garrison และ Noreen (ปพฤกษ์ อุสาหะวาณิช
กิจ. 2547: 444; อ้างอิงมาจาก Garrison and Noreen. 2003: 445-446) ได้นำเสนอให้องค์กรเห็น
ถึงความสำคัญในสิ่งต่างๆในการวัดผลให้เกิดการสมดุล โดยใช้เทคนิคการวัดผลที่เรียกว่า Balance 
Scorecard (BSC) โดยทาการวัดผลใน 4 มุมมอง ได้แก่ 1 มุมมองทางด้านการเงิน (Financial 
Perspective) 2 มุมมองทางด้านลูกค้า (Customer Perspective) .3 มุมมองทางด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) 4 มุมมองทางด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and 
Growth Perspective) 

จากมุมมองทั้ ง 4 ด้านตามแนวคิดของการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพจะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงเหตุและผล โดยเริ่มต้นจากมุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเติบโต
จะส่งผลไปยังการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของมุมมองด้านกระบวนการภายใน และเมื่อกระบวนการ
ภายในเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกับกิจการมากขึ้น จะ
นำไปสู่ผลการดำเนินงานทางการเงินที่กิจการต้องการในระยะยาว 

1.2 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

              การบริหารจัดการเครือข่ายพหุภาคี หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมรูปแบบหนึ่งจาก
การวิเคราะห์ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของนักวิชาการต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

   ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 



 

 

     สมยศ นาวีการ (2522, หน้า 1) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมคือ
กระบวนการให้บุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ เป็นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน
ของบุคคลที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของการบริหารอยู่บนพ้ืนฐาน
ของแนวความคิดของการกระจายอำนาจ 

    ธรรมรส โชติกุญชร (2558) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารที่
เป็นการระดมกำลังความคิด จิตใจให้เกิดพลังทางการบริหาร และเป็นการบริหารที่จัดกิจกรรมให้ผู้
ปฏิบัติร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ตั้งแต่กลุ่มเล็ก ๆ จนเป็นกลุ่มใหญ่  นอกจากนี้แล้ วยัง หมายถึง 
กระบวนการให้ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือใช้ความคิดสร้างสรรค์และความ
เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาในลักษณะของการแบ่งอำนาจหน้าที่เพ่ือตัดสินใจในปัญหาที่สำคัญของ
องค์การ 

   เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538, หน้า 327-334) กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า
หมายถึง รูปแบบความเกี่ยวข้องผูกพันร่วมกัน ( involvement) ของสมาชิกในการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือการตัดสินใจ และควบคุมการทำงานร่วมกัน 

  การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชากระจายอำนาจในการตัดสินใจ 
หรือยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยให้มีการแสดงออกทาง
ความคิด ประชุม อภิปรายกันอย่างมีอิสระ เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือประโยชน์ของสถาบันเป็นหลัก 
(Robbins, 1990; Cota, 1993; เอกชัย กี่สุขพันธ์, 2530; สมยศ นาวีการ, 2545) 

  การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของผู้ร่วมงานให้เข้าไป
เกี่ยวข้อง (involvement) การช่วยเหลือ (contribution) และร่วมรับผิดชอบ (responsibility) 

  การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการ หรือกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม อภิปราย ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีอิสระเพ่ือร่วม
ตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายขององค์การ วางแผน ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ แก้ไข
ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงขององค์การเพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ของ
องค์การ (Stogdill, 1974; Anthony, 1978; Sashkin, 1984;กิติมา ปรีดีดิลก, 2529; เกษม สุวรรณ
กุล, 2530; ธงชัย สันติวงษ์, 2536) 

   โดยสรุป การบริหารเครือข่ายพหุภาคี หมายถึง วิธีการบริหารของผู้บริหารที่แสดงพฤติ
กรรมการบริหาร และหรือรูปแบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ และ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในภาระงาน และหน้าที่บริหาร โดยเข้ามามีส่วนร่วมใน 4 
ขั้นตอน คือ (1) การตัดสินใจ (2) ดำเนินการ หรือปฏิบัติ (3) ร่วมรักษาผลประโยชน์ หรือร่วม
รับผิดชอบประเมินผล และ (4) การติดตามประเมินผล 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม แนวคิดของ Cohen and Uhoff (1977) แบ่งขั้นตอนการมีส่วน
ร่วม 4 ขั้นตอน คือ 



 

 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) เป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นการส่วน
ร่วม ซึ่งจะต้องมีการกำหนดระดับของการมีส่วนร่วม กำหนดวิธีการได้เข้ามีส่วนร่วม และตัวบุคคลที่
จะเข้ามามีส่วนร่วม ในขั้นตอนการตัดสินใจนี้ ถือได้ว่าเป็นการร่วมตัดสินใจ หรือการกำหนด
รายละเอียดของสิ่งที่จะดำเนินการ ประกอบด้วย การริเริ่ม การตัดสินใจ และตัดสิน ใจปฏิบัติการ 

 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (implementation) เป็นขั้นตอนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยการร่วมแรง ร่วมสมทบค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบวัสดุ
อุปกรณ์ และร่วมให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น ตลอดจนถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ หรือร่วมในการบริหารงานหรือการประสานงาน เป็นต้น 
ประกอบด้วย 
                 2.1 การสนับสนุนด้านทรัพยากร 

       2.2 การสนับสนุนด้านการบริหาร 
                 2.3 การสนับสนุนการประสานความร่วมมือ 

  3. การมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์ (benefits) เป็นขั้นตอนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และรับผิดชอบผลของการดำเนินการที่องค์การได้ดำเนินการทั้งหมด 

  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) เป็นขั้นตอนของผู้ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
มากน้อยเพียงใด เพ่ือนำผลที่ได้รับมาทำการปรับปรุง หรือพัฒนาเพ่ือช่วยให้เข้าใจขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น จึงขอนำเสนอวงจรของการมีส่วนร่วมในภาพต่อไปนี้ 

  

 
 
          ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 



 

 

Note. From “Development Participation: Concept and Measure for Project 

Design Implementation and Evaluation,” by Cohen, J. M. & Uphoff, N. R., 1977, New 

York: Cornell 

1.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขัน 

     จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ไว้ดังนี้ 
          รุ่งนภา เกษา (2553 : 36) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน หมายถึง 
การสร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันและมีความโดดเด่นจาก
คู่แข่งขันในสายตาผู้บริโภคแต่ในขณะเดียวกันคู่แข่งขันก็ไม่สามารถลอกเลียนดำเนินการทางกลยุทธ์
แบบเดียวกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน 
         ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 140) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน หมายถึง ความสัมพันธ์ของจุดมงุ่ หมาย (เป้าหมาย) ซงึ่ ธุรกิจใช้อยู่และวิธีการแสวงหา
เป้าหมายสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเป็นคุณค่าที่เหนือกว่าในการแข่งขันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มากกว่าคู่แข่งขัน 
        วารุณี ผณินทรารักษ์ (2548 : 131) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
หมายถึง ความสามารถเฉพาะตัวและความถนัดที่มีอยู่ในตัวของผู้จัดการ ผู้นำ หรือทำหน้าที่ผู้บริหาร
นำมาปรับใช้ในกระบวนการบริหารองค์กร มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การวางแผนการกำหนด
แนวทางปฏิบัติ การติดต่อสื่อสาร และการให้ความร่วมมือกับจากความหมายของความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันข้างต้น สรุปได้ว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หน่วยงานต่างๆ หมายถึง การสร้าง
ความสามารถที่แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขันและส่งผลให้องค์กรมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือ
คู่แข่งอ่ืนในตลาด โดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองอย่างรวดเร็ว  (Quick Response) การสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation Advantage) และการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus) ซึ่งจะส่งผล
ให้ลูกค้าได้รบัความพึงพอใจสูงสุดที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน  
            แนวคิดของโซ่แห่งคุณค่าที่ได้เสนอแนะ โดย Porter (1985, p.269) ในการส่งเสริมการใช้ 
กลยุทธ์อันหลากหลายที่สามารถสนับสนุนให้ต้นทุนต่ำการสร้างกลยุทธ์ความแตกต่างหรือการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว องค์การสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกลยุทธ์
ทั้งสามอย่างที่จะส่งเสริมการแข่งขันเบื้องต้น (เช่น การขนส่งภายในประเทศการตลาดหรือกิจกรรม
สนับสนุนอ่ืน ๆ การพัฒนาเทคโนโลยี) Porter ได้เสนอ 3 แนวทางของกลยุทธ์การแข่งขัน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน ได้แก่ คือ ต้นทุนที่ต่ำ (low-cost) 
การสร้างความแตกต่าง (differentiation) และมุ่งเน้นเฉพาะ (focus) ธุรกิจขนาดเล็กจะดำเนินการ
สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพ่ือสร้างความเป็นพิเศษของตัวสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและความมี
ประสิทธิภาพขององค์การนั้น ๆ (porter, 1980, p.270) ในกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา องค์การต้อง



 

 

มีประสิทธิภาพในการควบคุมการจัดซื้อ และควบคุมต้นทุนการผลิตต้นทุนด้านแรงงานและต้นทุน
ช่องทางการจำหน่ายและการใช่ประโยชน์จากเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพ (Chandler & Hanks, 
1994, p.331) รูปแบบของผู้นำที่สำคัญที่ได้ริเริ่มโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยนำทิศทางไป
ข้างหน้าและการควบคุมราคาอย่างเคร่งครัด ในทางตรงข้ามกลยุทธ์ในการแข่งขันเกี่ยวกับความ
แตกต่างของตัวสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีคุณภาพนวัตกรรมใหม่  ๆ และในการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการบริการลูกค้าตลาดสินค้าแนวใหม่การออกแบบของนวัตกรรมใหม่  ๆ 
และสินค้าตามข้อกำหนดของลูกค้ากลยุทธ์ของผู้นำในด้านราคาที่เสนอให้กับผู้ซื้อในการแข่งขันด้าน
ราคาที่ต่ำกว่าจะต้องไม่ลดคุณภาพและบริการ เพราะกลยุทธ์นี้ต้องการราคาที่ต่ำที่สุดและความ
เป็นไปได้ในการลงทุนและจำเป็นต้องมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงความหลากหลายของตัวสินค้าเน้น
การเอาใจใส่ในเรื่องราคา 
  นอกจากนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญได้นำกลยุทธ์ทั้งสามมารวมกัน เพ่ือให้ดำเนินการเป็นประโยชน์กับ
บริษัท (Porter, 1980, p.270; Wright, 1987, p.93) ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะต้องพิจารณา
เลือกกลยุทธ์การที่จะใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำราคาต่ำและสร้างความแตกต่างจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบ
ของบริษัทใหญ่ ๆ เช่น วัตถุดับการเข้าถึงเทคโนโลยีสัดส่วนของกำไรและช่องทางการกระจายสินค้า
และการขยายตัวของสัดส่วนการตลาดถึงแม้ว่าบริษัทขนาดเล็ก ๆ จะมีสินค้าที่มีนวัตกรรมที่ดีการ
ออกแบบสินค้าที่แตกต่างหรือสินค้าที่มีคุณภาพดีอาจจะปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็วและยังคงติดต่อลูกค้า
อย่างใกล้ชิดฉะนั้นการรวมเอากลยุทธ์ผู้นำด้านราคาที่ต่ำของบริษัทเล็กเป็นการยาก เพราะไม่สามารถ
ที่จะทำกำไรได้มากและด้วยเหตุนี้ราคาที่ขายไม่สามารถที่จะต่ำกว่าคู่แข่งขันได้ (Ibrahim, 1993, 
p.13) และจะไม่พบบ่อยนักในการใช้กลยุทธ์ในด้านราคาท่ีต่ำในบริษัทเล็ก ๆ  
  1.ต้นทุนที่ต่ำ (Low cost) ผู้นำต้นทุนต่ำจะประสบความสำเร็จด้านการดำเนินงานด้าน
การเงิน โดยมีผลของโครงสร้างด้านต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ
ของความเป็นผู้นำต้นทุนต่ำจำเป็นต้องมีการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวดมีการควบคุมการเงินผ่านการทำ
งบประมาณและมีการตั้งเป้าหมายด้านปริมาณ  (Grant, 1991 , p.67; Porter, 1980, p.272) 
ความสามารถดังกล่าวแล้วนี้ปกติมักพบในตัวผู้นำ ซึ่งได้รับการศึกษาหรือการอบรมในด้านการบัญชี
และมีประสบการณ์อันสำคัญด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวการให้ความสำคัญเรื่องต้นทุนที่ต่ำจะ
มุ่งความสนใจไปที่การดำเนินงานขององค์การ โดยทั่ว ๆ ไปการพยายามที่จะลดต้นทุน (เช่น ลดขนาด
ขององค์การ) มีความจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การแต่ความพยายามที่จะลดต้นทุน
จะต้องทำอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของการลดต้นทุนจะต้องเพ่ิมผลผลิตหรือลดปัจจัยนำเข้า 
(ค่าแรงงานและวัตถุดิบ) และเพ่ิมผลผลิตที่เป็นปัจจัยนำออกให้เกิดการสูญเสียในระหว่างการผลิตให้
น้อยที่สุดและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตชิ้นส่วน ซ่ึงจะนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป
ตลอดไปจนถึงขบวนการในการผลิตสินค้าอ่ืน ๆ (Roland, Christine,  & Dickson, 2002, p.8)  
ดังนั้นจากการศึกษานี้ทำให้ทราบว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารองค์การที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี  ซึ่ง



 

 

เน้นให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้วยต้นทุน โดยรวมที่ต่ำกว่าบริษัทอ่ืน ๆ ในตลาด
เดียวกันมักได้รับการคาดหวังว่าจะมีผลการดำเนินงานที่มีปริมาณมากกว่า 
  2.การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเป็นที่ยอมรับความ
แตกต่างของตัวสินค้าและบริการมุมมองของผู้ซื้อตลาดที่แตกต่างกันระหว่างตัวสินค้าและบริการของ
บริษัทกับบริษัทคู่แข่งขันกลยุทธ์ของการทำสินค้าพิเศษ “การสร้างความแตกต่างของตัวสินค้าและ
ความต้องการที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันจะเป็นอุปสรรคป้องกันไม่ให้คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดได้การ
สร้างความแตกต่างนี้จะเป็นผลของความแตกต่างด้านราคาต้นทุนของตัวสินค้าและราคาขายที่เพ่ิมขึ้น 
โดยเหตุนี้การเปรียบเทียบราคาสินค้าของผู้บริโภคและการอ่อนไหวต่อราคาสินค้านั้นจะลดลงสุดท้าย
บริษัทที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ดีก็จะประสบความสำเร็จพร้อมทั้งการสร้างความจงรักภักดีของ
ลูกค้าและจะเป็นกำแพงป้องกันการเผชิญหน้าด้านธุรกิจของคู่แข่งขัน” (Porter, 1980, p.37; 1985, 
p.14) ซึ่ง ผู้วิจัยมีความเห็นพ้องว่าบริษัทจะประสบผลสำเร็จในการสร้างความแตกต่างของตัวสินค้า
จำเป็นจะต้องมีลักษณะเฉพาะของตัวสินค้าและขายได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้าปกติทั่วไปนั้นถือเป็น
เรื่องท่ีสำคัญมากและจากการศึกษา พบว่า มีการจำแนกกลยุทธ์สร้างความแตกต่างดังนี้ 
   2.1การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม (innovation differentiation) นัก
นวัตกรรม เช่น Intel หรือ 3M ได้คิดค้นและทำการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งผู้บริโภคสังเกต
แยกแยะได้เกิดความภาคภูมิใจในตัวสินค้าการออกแบบ เพ่ือประโยชน์ใช้สอยหรือการใช้งานที่เหนือ
ชั้นกว่าคู่แข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
การมองการณ์ไกลและความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงในส่วนของผู้บริหาร ซึ่งกำกับองค์การเหล่านั้น
บุคลิกหรือพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวมีส่วนทำให้บุคคลที่คลุกคลีอยู่กับการวิจัยผลิตภัณฑ์และพัฒนา
สินค้าขึ้นมาใหม่ โดยสั่งสมประสบการณ์สำคัญ ๆ ในการสร้างสรรค์อันนำมาใช้งานได้ เพราะฉะนั้น
ผู้บริหารขององค์การที่มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาจะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์การให้ทำการวิจัย
และพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่และมักจะถูกคาดหวังว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ผลงาน
ระดับท่ีด ี(Beal & Yasai-Ardekani, 2000, p.734)  
   2.2 การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด  (marketing differentiation) เช่น 
Coca-Colaได้สร้างภาพลักษณ์ในจิตใจของลูกค้าปัจจุบันหรืออนาคตว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า
คู่แข่งแม้ว่าการสร้างความแตกต่างอาจเป็นเพียงการแตกต่างภายนอกความสามารถและทักษะในการ
สร้างแรงจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าบางทีก็ไม่มีความแตกต่างในแง่ของผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์
ของสินค้าที่ลูกค้ามองเห็น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความชอบเป็นการส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาใน
แง่ของการใช้เทคนิคการทำตลาดและการส่งเสริมการขายข่าวสารที่ลูกค้าได้รับจะถูกถ่ายทอดผ่าน
โฆษณาและการส่งเสริมการขายที่พบเห็น โดยทั่วไปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากนักการตลาดผู้ชาญฉลาด 
ดังนั้นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารขององค์การที่มีประสบการณ์ในด้านการตลาดจะมุ่งเน้นไปที่แหล่ง
ทรัพยากรของบริษัท โดยสร้างภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น  ๆ พร้อม



 

 

บริการที่บริษัทของตนเสนอขาย โดยจะถูกคาดหวังว่าจะมีผลการดำเนินงานในระดับที่ดีกว่า (Beal & 
Yasai-Ardekani, 2000, p.735)  
   2.3 การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (Quality differentiation) Dean and 
Evens (1994, p.302) และGarvin (1984, p.25) เสนอแนะว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีมิติด้าน
คุณภาพอย่างน้อย 8 ประการ  คือ มีความสวยงามเชื่อถือได้ตรงกับคำโฆษณาสามารถให้บริการหลัง
การขายมีความทนทานใช้งานได้ดีมีลูกเล่นมาก และมีคุณภาพดีมิติดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วมักมุ่งเน้นไป
ที่การออกแบบของผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบบนพ้ืนฐานของวิศวกรผู้ออกแบบ 
(Dean & Evans, 1994, 302) ยิ่งกว่านั้นการวางมาตรฐานด้านคุณภาพและการพัฒนาตัวสินค้าพร้อม
ทั้งกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นและคุณภาพของสินค้านั้น  ๆ จะอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของทีมงานวิศวกร เช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารขององค์การที่มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม 
ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะมุ่งเน้นบุคลากรในด้านการควบคุมคุณภาพมักมีแนวโน้มที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่ากว่าผู้บริหารของบริษัทคู่แข่งที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมและมักจะประสบ
ผลสำเร็จในการดำเนินงานเหนือกว่าคู่แข่งของตนด้วย 
  3. การมุ่งเน้นเฉพาะ (focus) กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะแตกต่างจากกลยุทธ์การลดต้นทุนและ
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (differentiation) กล่าว คือ ผู้ที่จะมุ่งเน้นเฉพาะจะเลือกทำบางส่วน
หรือกลุ่มของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยเฉพาะการปรับแต่งกลยุทธ์ เพ่ือให้เหมาะสมกับตัว
ของสินค้าและบริการส่วนนั้น ๆ จะสร้างความแตกต่างออกไปจากสินค้าอ่ืน ๆ ในตลาดสิ่งที่สำคัญของ
การมุ่งเน้นเฉพาะ ได้แก่ เป้าหมายของผู้บริโภคกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งจะแตกต่างไปจากการผลิตสินค้าจำนวน
มาก ๆ ถ้ากลุ่มเป้าหมายของการมุ่งเน้นเฉพาะไม่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะก็จะ
ไม่ประสบผลสำเร็จผู้ที่ใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะจะแสวงหาความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยกลยุทธ์การมุ่ งเน้นเฉพาะตัวแปรสองตัว  ได้แก่  การมุ่ งเน้นตัวสินค้าใน
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหาประโยชน์ความเป็นพิเศษของผู้บริโภคบางส่วนและมุ่งเน้นเฉพาะสามารถ
ประสบผลสำเร็จในความได้เปรียบในด้านกลยุทธ์การแข่งขันกับคู่แข่งท่ีมีเป้าหมายลูกค้ากลุ่มเดียวกัน 
      การมุ่งเน้นเฉพาะเป็นกลยุทธ์ข้อสุดท้าย ซึ่งผู้บริหารจะนำมาใช้กับเป้าหมายเฉพาะของ
ตลาด ซึ่งเป็นเรื่องของตลาดเฉพาะมุ่งสู่ตลาดที่แคบมุ่งผลิตสินค้า เพ่ือขายในตลาดที่จำกัดเป็นของ
ตลาดที่มีศักยภาพในการทำกำไรได้สูงมีความต้องการความเป็นพิเศษเฉพาะอย่างที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองเพียงพอจากผู้ผลิตรายอ่ืนและสามารถใช้เป็นฐานในการขยายต่อสินค้าตัวอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 
โดยการทำตลาดสินค้าเฉพาะเป็นตลาดแบบจำกัดเฉพาะกลุ่มหรือค้นหากลุ่มที่เป็นไปได้สูงที่สนใจที่จะ
ซื้อสินค้าหรือบริการ (David Frey) ซึ่งมีลักษณะ (1) มีการผลิตและการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตออกมา
เฉพาะกลุ่ม (2) มีเป้าหมายของส่วนการตลาดของสินค้าเฉพาะกลุ่ม (3) มีการรักษาส่วนแบ่งการตลาด
ของสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Porter, 1985, p.17)  
  4. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) การตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นระบบ
การผลิตแบบ JIT ซึ่งได้พัฒนาขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ



 

 

ผู้บริโภค (Sulliva & Kang, 1999, p.10) และเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Bower & Hout 
1988, p.110) ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในโลกาภิวัตน์การบริหารไม่เพียงแต่จะทำให้ผลิต
สินค้าที่ดีที่สุดหรือสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นผู้นำในด้านต้นทุนที่ต่ำเท่านั้นแต่จะต้องมีการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดตัวอย่าง  เช่น ในปี
ค.ศ.1985 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายได้ใช้กลยุทธ์หลายอย่างรวมกัน ได้แก่ การลดระดับสินค้าคง
คลังการปรับปรุงคุณภาพสินค้าการเพ่ิมผลผลิตของพนักงานเพ่ิมการหมุนเวียนของสินค้าการลดราคา
ของสินค้าและการลดต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Kurt Salmon Associates, 1990, p.416) เป็นต้น  
  การตอบสนองตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ อุปสรรคในการนำเข้าการแข่งขันระหว่างคู่
แข่งขันที่ยังคงอยู่การเพ่ิมอำนาจการต่อรองปัจจุบันเป็นการลำบากสำหรับการทำธุรกิจในทุก ๆ 
อุตสาหกรรม เพราะการแข่งขันกับต่างประเทศมีความรุนแรงมากผู้ผลิตเสื้อผ้าในสหรัฐฯพบกับการท้า
ทายเหล่านี้หนึ่งในวิธีการที่บริษัทเหล่านี้ใช้ คือ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (QC) หมายถึง “การมีกล
ยุทธ์สมัยใหม่ทางธุรกิจมีความสัมพันธ์และวิธีการเคลื่อนตัวของข่าวสารอย่างรวดเร็วและการค้าปลีก 
เช่น โรงงานผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ” (Voluntary Inter industry Communication Standards, 
1989, p.8) การตอบสนองอย่างรวดเร็วที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องรวมตัวทำงานอย่าง
ใกล้ชิดของหุ้นส่วนในโรงงานผลิตการจำหน่ายและการนำเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาใช้ (เช่น การใช้
บาร์โค้ด)  
  5. ฐานทรัพยากร (Resource-based Theory)  
               ความสำคัญของทรัพยากรและความสามารถขององค์กร ซึ่ง Barney (1991) และ Grant 
(1991) มีความเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันและเป็นปัจจัยที่นำไปสู่
ความได้เปรียบด้านผลการดำเนินงานขององค์กร (Achtenhagen & Naldi, 2004, p.1) ในงานวิจัยนี้
ได้จัดประเภททรัพยากรเป็น 5ประเภท คือ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรด้าน
การเงิน ทรัพยากรด้านการตลาด และทรัพยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้
จะศึกษาทรัพยากรเป็น 5ประเภทด้วยกัน 
              ความหมายของทรัพยากรจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความหมายของทรัพยากร
ตามแนวความคิดของทฤษฎีฐานทรัพยากร คือ ปัจจัยที่องก์กรมีอยู่ โดยองค์กรเป็นเจ้าของหรือ
สามารถบังคับบัญชาหรือควบคุมปัจจัยเหล่านั้นได้ (Amit & Schoemaker, 1993, p.35) ปัจจัย
เหล่านั้น ได้แก่ สินทรัพย์ความรู้ความสามารถและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรที่องค์กรใช้ใน
การพัฒนากลยุทธ์และสามารถนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
(Barney, 2002 , p.155 ; Ray, Barney & Muhanna, 2004 , p.25) Huang, Ou, Chen & Lin 
(2006, p.985) ได้ให้ความหมายทรัพยากรว่า หมายถึง สินทรัพย์ความรู้ความสามารถขององค์กร
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรCollis (1994, p.145) และ Fahy and Smithee (1999, p.7) 
กล่าวว่า ทรัพยากร หมายถึง สินทรัพย์ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่องค์กรครอบครองส่วน Johnson, 
Melin & Whittington (2003, p.4) และ Mathews (2002, p.32) ให้ความหมายว่าทรัพยากร 



 

 

หมายถึง สินทรัพย์ที่สร้างผลผลิตให้เเก่องค์กรหรือสินทรัพย์ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
ธุรกิจ 
              นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่มีมุมมองแตกต่างออกไปในการให้ความหมายของทรัพยากร 
เช่น ทรัพยากร หมายถึง เทคโนโลยีด้านข้อมูล (Mata, Fuerst &  Barney, 1995, pp.491-492; 
Powell & Dent-Micallef, 1997 , p.382) ทรัพยากร หมายถึง แนวทางการรบริหารองค์กร 
(Powell & Dent-Micallef, 1997, p.384) ทรัพยากร หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Lado 
& Wilson, 1994 , pp.708 -709 ; Wright & McMahan, 1992 , p.301) ทรัพยากร หมายถึ ง 
วัฒนธรรมองค์กร (Fiol, 1991, p.192; Oliver, 1997, p.710) ทรัพยากร หมายถึง ทักษะการบริหาร
องศ์กร (Powell, 1993, p.710) และทักษะของผู้บริหารระดับสูง (Castanias & Helfat, 2001, 
p.661)  
     จากความหมายที่หลากหลายข้างต้น พบว่า Collis (1994) ; Grant (1991) ใช้คำว่า
ทรัพยากรและสินทรัพย์ในความหมายเดียวกันอีกทั้ง พบว่า มีประเด็นที่เป็นความหมายร่วมกัน คือ 
สินทรัพย์ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่องค์กรครอบครองและความสามารถขององค์กร ซึ่งรวมถึง
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรฉะนั้นในงานวิจัยนี้จึงจัดประเด็นในการศึกษา คือ ทรัพยากรหรือ
สินทรัพย์และความสามารถขององค์กรจึงสรุปความหมายของทรัพยากรที่ใช้ไนงานวิจัยครั้งนี้  คือ 
ทรัพยากร หมายถึง สินทรัพย์ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่องค์กรครอบครอง (Collis, 1994, p.145; 
Galbreath, 2005, p.980) และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ (Mathews, 2002, 
p.30)  
           การจัดประเภททรัพยากร 
           แนวคิดการจัดประเภททรัพยากรเป็นทรัพยากรที่มีตัวตนและทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนหรือจัด
ประเภทตามลักษณะรายละเอียดของทรัพยากร เช่น ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทางกายภาพส่วน
ทรัพยากรที่มีตัวตน ได้แก่ โรงงาน เครื่องจักร ที่ดิน สินค้าคงคลัง ลูกหนี้ เงินฝากธนาคาร (Fahy & 
Smithee, 1999, p.7) เงินทุนบุคลากร (Grant, 1991, p.119)  
ทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า (Hall, 
1992, p.136) วัฒนธรรมองค์กร (Barney, 1986a, p.656) ความน่าเชื่อถือขององค์กร (Fahy & 
Smithee, 1999, p.7; Roberts & Dowling, 2002 p.1142)  
             นอกจากการจัดประเภททรัพยากรเป็นทรัพยากรที่มีตัวตนและทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน
ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีการจัดประเภททรัพยากรตามลักษณะรายละเอียดของทรัพยากร เช่น  Grant 
(1991, p.119) จัดทรัพยากรเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ
ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ซื่อเสียงขององค์กร และทรัพยากรองค์กรส่วน 
Barney จัดประเภททรัพยากรเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทางกายภาพและ
ทรัพยากรองค์กร โดยรวมทรัพยากรด้านเทคโนโลยีไว้ในทรัพยากรทางกายภาพ (Barney, 1991, 
p.101; 2002, p.156)  ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยนั้นได้กำหนดไว้ 7 ประเภท คือ 



 

 

สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์และภูมิปัญูญูาท้องถิ่นไทย (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2548)  
              การจัดประเภทของทรัพยากรดังที่กล่าวมานี้มีความชัดเจนมากกว่าการแบ่งเป็นทรัพยากร
ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนจึงมีนักวิชาการอีกหลายท่านนำมาใช้และอ้างอิง เช่น  Kaleka (2002) ได้ใซ้
ทรัพยากรทางกายภาพและทวัพยากรด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของประเภททรัพยากรประเภท
ทรัพยากรถูกจัดออกเป็น 5 ประเภท คือ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรด้าน
การเงิน ทรัพยากรด้านการตลาด และทรัพยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีความหมายดังนี้ 
  ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ความรู้ประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กรทั้งระดับผู้บริหาร 
(Alvarez & Busenizt, 2001, pp.756, 761; Barney, 1991, p.101; Fahy, 2000, p.96; Hall, 
1992, p.139; Mosakowski, 1998b, p.1169) และระดับปฏิบัติการ (Barney, 1991; p.101)  
  ทรัพยากรทางกายภาพ หมายถึง ทำเลที่ตั้งเทคโนโลยี (Barney, 1991, p.101) โรงงาน
เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต (Barney, 1991, p.101; Hofer & Schendel, 1978, p.145)  
  ทรัพยากรด้านการเงิน หมายถึง เงินทุน (Forsman, 2004, p.29) และการมีสภาพคล่อง 
(Hofer & Schendel, 1978, p.145)  
  ทรัพยากรด้านการตลาด หมายถึง สินทรัพย์ที่อำนวยประโยชน์ทางการตลาดให้แก่องค์การ 
ได้แก่ ตราสินค้า (Forsman, 2004, p.31; QuicMBA, 2005) เครื่องหมายรับรองคุณภาพ (Aaker, 
1989, pp.95-96) เช่น  Thailand's Brand เอกสารรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า เช่น ใบรับรอง
มาตรฐาน GMP, HACCP สัมพันธภาพกับลูกค้า (Kaleka, 2002, p.273) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร (Fahy, 2000, p.95; Forman, 2004, p.117; Galbreath, 2005, p.983; Grant, 1991, 
p.119)  
  ทรัพยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับสูตรส่วนผสมเทคนิควิธีการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพที่องค์กรใช้  เพ่ือประโยชน์ในการ
ดำเนินธุรกิจ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2548; Fahy, 2000, p.95; Galbreath,' 2005, p.983; 
QuickWBA, 2005; Shapiro, 1999, p.296)  
  ประเภทของทรัพยากรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมแต่ไม่ปรากฏในการจัดประเภทข้างต้น
นั้นไม่ได้ถูกละเลยในการศึกษาครั้งนี้  เช่น ทรัพยากรด้านความสามารถในการประกอบการอัน 
หมายถึง ความรู้ความสามารถของตัวผู้ประกอบการ ซึ่งได้รวมศึกษาในทรัพยากรมนุษย์ส่วน
ทรัพยากรด้านกฎหมายได้รวมศึกษาในทรัพยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทใน
ประเทศไทยและทรัพยากรองก์การได้รวมศึกษาในเรื่องความสามารถขององค์การ 
 

1.4  ทฤษฎีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Strategic Management) 



 

 

      Michael Porter ได้เสนอ 3 กลยุทธ์ที่บริษัทสามารถก้าวข้ามแรงกดดันทั้งห้าประการ

และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยแต่ละกลยุทธ์จะทำให้บริษัทอยู่เหนือกว่าคู่แข่งอ่ืนๆใน 

อุตสาหกรรมของตน มีทั้งหมด 3 กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 

ผู้นำทางด้านต้นทุน (Overall Cost Leadership) 

กลยุทธ์แรกในการสร้างความได้เปรียบคือ ผู้นำทางด้านต้นทุนทั้งหมด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่

รวมชั้นเชิงทั้งหมดเข้าด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วย 

1. โครงสร้างเก่ียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสร้างข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยอาศัยจากประสบการณ์ตรง 

3. การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในกิจการต่าง ๆ อย่างเข้มงวด 

4. ลดต้นทุนกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการพัฒนา

ค่าโฆษณาสินค้า เป็นต้น 

 แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่อง ห่วงโซ่คุณค่า ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยการอาศัย

ประสบการณ์ตรงของการเรียนรู้ และเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมซึ่งเป็นจุดสำคัญ 

ของกลยุทธ์ ผู้นำทางด้านต้นทุน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ผู้นำทางด้านต้นทุน มี“ประสบการณ์” ซึ่ง

หมายถึงวิธีการดำเนินธุรกิจ ให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จได้อีกด้วย  ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็นผลสืบ

เนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์จากการผลิต ถ้าต้นทุนการผลิตลดลง จะทำให้การส่งออกใน

อุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

กลยุทธ์ผู้นำทำงด้านต้นทุน ที่จะทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและมีการทำงานที่เหนือกว่า

ธุรกิจอ่ืน ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทที่มีต้นทุนโดยรวมทั้งหมดจะต้องมีความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า

บนพื้นฐานของความแตกต่างทางการค้าท่ีสัมพันธ์กับสถานประกอบการนั้น ๆอีกด้วย กล่าวได้อีกแบบ

คือการจะทำธุรกิจนั้น จะทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จได้ ผู้ลงทุนจะต้องมีกลยุทธ์ที่เหนือกว่าบริษัท

คู่แข่งเดียวกันหรือถ้าผู้ลงทุนอยู่ในระดับเดียวกัน ผู้ลงทุนจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันบนพ้ืนฐานของความแตกต่าง ผู้นำหรือผู้ลงทุนที่สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในธุรกิจ จะทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงและสามารถทำกำไรให้สูงขึ้นเมื่อเทียบ

กับคู่แข่งในระดับเดียวกัน 

ธุรกิจที่มุ่งเน้นความได้เปรียบทางด้านการลงทุนนั้นจะต้องวิเคราะห์จากวิธีการที่เหมาะสม

และตรงประเด็นเพ่ือให้ได้ต้นทุนที่แท้จริง ขั้นตอนที่สามารถทำให้ได้เปรียบด้านการลงทุนให้สัมพันธ์



 

 

กับคู่แข่งขันในระดับเดียวกัน โดยปกติจะสามารถทำได้โดยการจัดให้บริการในแบบที่เรียบง่ายและไม่

มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็นเพ่ือให้การทำงานและการทำ

ธุรกิจเกิดความหลากหลายทั้งในด้านเป้าหมายทางการตลาด และการซื้อขายสินค้า โดยใช้มาตรฐาน

เดียวกัน กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของขนาดธุรกิจทางการค้าและประสบการณ์

การเรียนรู้ของผู้ลงทุนนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการใช้กลยุทธ์อาจเกิดความล้มเหลวหากทางบริษัทหรือ

เจ้าของธุรกิจไม่สามารถที่จะบริหารธุรกิจให้บรรลุตามเกณฑ์ที่กำหนดและประสบผลสำเร็จถึง

เป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น มุ่งความสนใจไปที่ราคาของสินค้าแต่ไม่คำนึงถึงกำลังซื้อจากผู้บริโภค และ

การเปรียบเทียบราคาสินค้ากับผู้แข่งขันธุรกิจด้วยกัน เป็นต้น 

ผู้นำทำงด้านต้นทุน จะต้องมีการปรับปรุงธุรกิจและมีความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ อีก

ทั้งยังมีการบังคับให้มีการลงทุนในระดับต่ำ โดยจะช่วยให้บริษัทและธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่

ในทางกลับกันแม้ว่าจะมีการแข่งขันที่ยากต่อการคาดเดา ยังเป็นการช่วยปกป้องบริษัทด้านการ

แข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งได้อีกด้วย เนื่องจากต้นทุนที่ต่ำกว่ายังจะช่วยป้องกันการแข่งขันจากบริษัท

อ่ืน ๆ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกันและจากกำลังซื้อของผู้บริโภค ผู้บริโภคควรออก

แรงผลักดันเพื่อให้ได้ราคาสินค้ำท่ีถูกลง และเลือกผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการซื้อสินค้าในแต่

ละครั้งและครั้งต่อ ๆ ไป นอกจากนี้การใช้ต้นทุนในระดับต่ำจะช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ

รับมือกับการต่อรองจากผู้ผลิตสินค้า สำหรับข้อมูลในการลดต้นทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การ

ได้เปรียบในการลงทุนทำธุรกิจต่าง ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นของต้นทุน

โดยรวมซึ่งอาจจะเป็นการบริการที่เพ่ิมมากขึ้นก็เป็นอุปสรรคในการผลิตและยังส่งผลถึงขนาดของ

ธุรกิจจนทำให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงในการลงทุนทำธุรกิจ 

และประการสุดท้ายของการได้เปรียบทางด้านการลงทุนทำธุรกิจก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบริษัทหรือ

ธุรกิจที่ลงทุนว่ามีตำแหน่งที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจนั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการ

ใช้ต้นทุนในระดับต่ำที่จะทำให้ธุรกจิประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง(Differentiation Strategy) 

กลยุทธ์กำรสร้างความแตกต่างเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์และสินค้า

ต่าง ๆ และการให้บริการโดยมีการเสนอจากผู้รับบริการหรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธุรกิจนั้น ๆ กล

ยุทธ์การสร้างความแตกต่างนี้ยังเป็นการป้องกันการแข่งขันที่รุนแรงกับบริษัทคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันได้

อีกด้วย เนื่องจากลูกค้ามีความม่ันใจในยี่ห้อหรือการใช้สินค้าที่เคยใช้มาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นการ



 

 

จะสร้างความแตกต่างของสินค้าต้องคำนึงถึงหลาย ๆ อย่างดังเช่น ยี่ห้อสินค้า การตั้งราคาสินค้า 

เทคโนโลยีของสินค้าแต่ละชนิดว่ามีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ลักษณะของสินค้า การ

ให้บริการลูกค้า รวมถึงผู้จำหน่ายและผู้ติดต่อขายสินค้าอีกด้วย การยกระดับการปรับเปลี่ยนกำร

ตัดสินใจของลูกค้าในกำรตัดสินใจซื้อสินค้า โดยการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสร้างความแตกต่างของบริษัท

ที่ผลิตสินค้าแต่ละชนิด นอกจากนี้การสร้างความแตกต่างไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่มีต้นทุนต่ำ แต่ถ้า

สินค้ามีราคาสูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดอุปสรรคได้เนื่องจากความจงรักภักดีของลูกค้าในสินค้าที่ตนเองเคย

ใช้และความมั่นคงของบริษัทซึ่งแต่ละบริษัทจะมีความสามารถในการให้บริการที่มีเอกลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของตนเอง การสร้างความแตกต่างยังทำให้บริษัทสามารถรับมือกับอำนาจ

การต่อรองของผู้ผลิตสินค้า และเป็นการลดการต่อรองจากผู้ซื้อได้อีกด้วย เนื่องจำกสินค้ามีความ

แปลกใหม่และทันสมัยทำให้ผู้ซื้อพอใจที่จะซื้อสินค้า  

ดังนั้นจึงต้องมีกลยุทธ์การลดราคาสินค้าเดิมซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในการสร้าง

ความแตกต่างของสินค้า นอกจากนั้นเมื่อการต่อรองของผู้ผลิตสินค้าลดลงซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ชื่อเสียงของผู้ให้บริการเพ่ือที่บริษัทผู้ผลิตจะได้รับการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และมีการ

บริการที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน ในทางกลับกันกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างนี้ยังส่งผลดีในธุรกิจ

การค้า คือเพ่ิมความจงรักภักดีของลูกค้าในการบริโภคสินค้าและใช้บริการในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งช่วยลด

ปัญหาการคุกคามจากการทดแทนของการผลิตสินค้าใหม่และการบริการในธุรกิจใหม่ได้อีกด้วย 

กลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus Strategy) 

กลยุทธ์การมุ่งเน้นขึ้นอยู่กับทางเลือกเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าเก่าคือการเลือกกลุ่ม

ลูกค้าและจำเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการตลาดนั้นนั้นกลยุทธ์จุดสำคัญมี 2 อย่า งคือ ราคาสินค้า

และความแตกต่างของสินค้าคือเป้าหมายที่สำคัญทางการตลาด ซึ่งทั้งสองอย่างเป็นสิ่งสำคัญที่บอกถึง

การบริการที่ดีกว่าผู้แข่งขันรายอ่ืนๆ หากกล่าวถึงราคาสินค้าเป้าหมายของราคาสินค้าจะถูกแยก

ออกเป็นส่วนส่วนเพ่ือให้สินค้านั้นนั้นขายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ถ้าหากกล่าวถึงความแตกต่าง

ของสินค้าจะคำนึงถึงผู้ซื้อเป็นส่วนสำคัญที่สุดโดยที่เจ้าของกิจการใช้ต้นทุนในระดับต่ำลดต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆและมีการสร้างความแตกต่างโดยการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีเอกลักษณ์

ซึ่งจะทำให้ลูกค้ายินดีที่จะซื้อสินค้าและบริการ และสุดท้ายกลยุทธ์นี้ยังมุ่งเน้นไปยังจุดสนใจซึ่งจะเน้น

เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มผู้ซื้อโดยตรงอีกท้ังมีการกำหนดเป้าหมายที่แน่นอนและชัดเจน 

1.5 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย 



 

 

                ฟรีแมน (Freeman, 1984 อ้างถึงใน Kraisom suthasinee, 2008 : 53) ให้คำจำกัด

ความของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ว่าหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีผลหรือได้รับผลจาก 

การดำเนินการขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย จึงหมายถึง พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน นักลงทุน คู่ค้า 

พนักงานในห่วงโซ่อุปทาน (Employees in the Supply Chain) องค์กร พนักงานเอกชน รัฐบาล  

 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร หากพิจารณาตามความเกี่ยวข้องกับองค์กร สามารถแบ่งผู้มีส่วนได้เสีย

ออกเป็น 3 ลำดับชั้น ได้แก่ 

     1 ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน 

      2 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (สังคมใกล้) ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของ 

พนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อม 

     3 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (สังคมไกล) ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจประชาชนทั่วไป 

ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแบ่งออกเป็น 3 ลำดับชั้น สามารถแสดงเป็นภาพได้ดังภาพที่ 2.2 

 

                      
 

ภาพที่ 2.2 ลำดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

ที่มา: พิพัฒน์ และคณะ, 2555 

 แนวคิดเรื่องความรับชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นแนวคิดที่มุ่งนิยามว่าอะไรคือความ

รับผิดชอบต่อสังคมที่ธุรกิจควรทำให้สำเร็จ เราสามารถกล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็

เป็นแนวคิดที่มุ่งเสนอประเด็นว่าธุรกิจต้อง หรือควรรับผิดชอบต่อคนกลุ่มใด กล่าวอีกในหนึ่ง คือ 

แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวคิดที่จะเป็นเหตุ ให้บริษัทต่างๆ ต้องบูรณาการความ

ห่วงใยที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไปกับการดำเนินงานของธุรกิจและบูรณาการเข้าไปกับ



 

 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดสองเรื่องนี้มีปฎิสัมพันธ์ต่อ

กัน (Nada et al.,2005:289) ดังที่ Carroll (1991:43) แสดงความเห็นไว้ว่า” แนวคิดเรื่อง ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) กับ เรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ องค์การเป็นสองแนวคิดที่เข้า

กันได้เป็นอย่างดี” นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่าง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

(CSR) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิชาการ 

 ด้วยเหตุนี้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผู้วิจัยจะนำมาใช้ใน

การศึกษา คือ ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะแบ่งการนำเสนอหัวข้องนี้ออกเป็นสองหัวข้อ 1) 

วิวัฒนาการของแนวคิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 2) เนื้อหาของทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 1.วิวัฒนาการของแนวคิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

              1.1) ยุคแนวคิดดั้งเดิม 

             แนวคิดเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นแนวคิดที่มีรากฐานที่ปรากฏมานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อเราสำรวจเรื่องนี้ผ่านแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งเป็นแนวความคิดที่

เกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษแล้ว ตัวอย่างเช่น ในยุคกรีก ที่คาดหวังให้ธุรกิจรับใช้สังคมในวงกว้าง 

หรือ ในยุคกลาง ที่เห็นว่านักธุรกิจที่ดีจะต้องมีความซื่อสัตย์ ทั้งในแง่แรงจูงใจและการกระทำ รวมทั้ง

ธุรกิจต้องนำกำไรไปใช้อย่างมีความรับผิดต่อสังคมด้วย นอกจากนั้นในช่วงทศวรรษ 1930 ก็พบว่ามี

ผู้นำธุรกิจ และนักวิชาการจำนวนมาก ที่ได้แสดงออกแนวคิดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กรณี

ของบริษัท GEC ที่ระบุว่าบริษัทต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่สี่กลุ่มเดียวกัน คือ ผู้ถือหุ้น พนักงานของ

บริษัท ลูค้า และ สังคมทั่วไป (general public) (Dodd,1932)หรือ กรณีของนักเขียนชื่อ Barnard 

ผู้เขียนหนังสือเรื่อง หน้าที่ของผู้บริหาร (The Functions of the Executive) เมื่อปี 1938 ที่เสนอ

แนวคิดว่าเป้าหมายของบริษัทคือการรับใช้สังคม ไม่ใช่เป้าหมายเพียงเพ่ือตัวบริษัทเอง และต่อมา

ในช่วงทศวรรษที่ 1950 Bowen ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น”บิดาแห่งแนวคิดเรื่อง ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมขององค์กร (CSR)”ก็เสนอความเห็นไว้ในทำนองเดียวกันว่า ผู้นำทางธุรกิจเป็น”ผู้รับใช้

สังคม”และกล่าวว่า”การจัดการที่ให้ประโยชน์เฉพาะกับผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นเป้าหมายแห่งหน้าที่เพียง

เป้าหมายเดียวของผู้นำทางธุรกิจ”(Bowen,1953:44 อ้างใน Jones et al.,2002:22) จากที่กล่าวมา 

จึงสรุปได้ว่าแนวคิดเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับจุดเริ่มต้นของเรื่อ งความ

รับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กร แม้ว่าจะยังไม่มีการใช้คำว่า” ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” อย่างชัดเจน ก็ตาม

(Jones et al.,2002:21) 



 

 

 กำเนิดของคำว่า”ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1963 ในเอกสารวิจัยของ

สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด(Stanford Research Institute) (Freeman 1984 อ้างใน Elias,2000:43)

ในเอกสารดังกล่าว ได้นิยามคำว่า”ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ว่าหมายถึง “กลุ่มคนซึ่งหากบริษัทไม่ได้รับ

การสนับสนุนจากพวกเขาแล้วจะทำให้บริษัทต้องปิดกิจการลง”Elias ตั้งข้อสังเกตว่าแนวคิดหลักของ

คำดังกล่าวคือเรื่อง”ความอยู่รอด” ขององค์การ ซึ่งปราศจากการสนับสนุนของกลุ่มคนสำคัญเหล่านี้ 

องค์การจะไม่สามารถอยู่รอดได้ (Elias,2000:43) 

 นับจากจุดเริ่มต้นของการใช้คำดังกล่าว ในเวลาต่อมา ก็ได้มีนักวิชาการสองคน คือ Eric 

Rhenman และ Bengt Stymne ที่นำเสนอแนวคิด และทฤษฎีที่พวกเขาเรียกว่า ”ทฤษฎีผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย” (Kakabadse,2005:290) ซึ่งหลังจากท่ีงานของพวกเขาได้เผยแพร่ออกไปในวงกว้างแนวคิด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้รับการยอมรับทั้งในสาขาวิชาการจัดการที่สอนอยู่ตามมหาวิทยาลัย ในการวิจัย

เชิงวิชาการและในการวางแผนปฏิบัติการของบริษัท 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เราพบว่าแนวคิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ถือกำเนิดจากมโนทัศน์ว่า

ด้วย”ความอยู่รอด” ของบริษัท นั้น ได้ถูกนำเข้าไปรวมไว้ในสาขาด้วยกันดังนี้ สาขาแรกคือสาขาการ

วางแผนบริษัท เช่น งานของ King and Cleland(1978) ที่ พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการจัดการโครงการ และงานของ Hussey Langham (1978)ที่พัฒนาแบบจำลองขององค์การและ

สิ่งแวดล้อมขององค์การที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้แบบจำลองดังกล่าวในกระบวนการ

วางแผนของบริษัท (Elias,2000:43) สาขาที่สอง คือทฤษฎี ระบบ เช่น งานของ Ackoff (1974) ที่

พัฒนาระบบวิธีในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบองค์การ โดยเขากล่าวว่าการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบระบบ ตลอดจนการสนับสนุนและการปฎิ

สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนสียจะช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมหลายอย่าง สาขาที่สาม คือ ทฤษฎีองค์การ 

เช่น งานของ Rhenman (1968) ที่ใช้คำว่า”ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” อย่างเปิดเผยเพ่ือเรียกขานกลุ่มคนที่

พ่ึงพาบริษัทเพ่ือบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและขณะเดียวกันบริษัทก็พ่ึงพากลุ่มคนเหล่านี้ และงานของ 

Pfeffer and Salancik (1978) ที่สร้างแบบจำลองที่แสดงปฎิสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม 

และอ้างว่าประสิทธิผลขององค์การได้มาจากการจัดการกับความต้องการ โดย เฉพาะความต้องการ

ของกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ 

 2. เนื้อหาของทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นทฤษฎีใหม่ของทฤษฎีกิจการ (Theory of the firm) ที่มา

แทนทฤษฎีเก่า ซึ่งวาดภาพโลกของผู้จัดการไว้อย่างเรียบง่ายคือเป็นโลกที่เก่ียวข้องเฉพาะกับพนักงาน 



 

 

ผู้ผลิตวัตถุดิบและลูกค้าเท่านั้น หรือท่ีอ้างอิงว่าธุรกิจดำรงอยู่เพ่ือการสร้างกำไรและรับใช้ผลประโยชน์

ของคนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น นั้นคือ ผู้ถือหุ้น (Jones et al.,2002:19) ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นำเสนองกรอบความคิดใหม่ว่า ธุรกิจยังเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนอ่ืนๆด้วยได้แก่ รัฐบาลกลุ่มการเมือง

สมาคมการค้า ชุมชนและบริษัทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และสังคมในภาพใหญ่ (Public at large) โดยที่

บ้างครั้งยังต้องนับคู่แข่งทางธุรกิจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 

 Phillips et al. (2003) จึงกล่าวว่า ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการ

องค์การและว่าด้วยจริยธรรม ความโดดเด่นของทฤษฎี นี้ก็คือ การนำเรื่องคุณค่า และศีลธรรมมาพูด

ถึงอย่างเปิดเผย ในฐานะที่เป็นลักษณะสำคัญของการจัดการองค์การนอกจากนั้นยังเป็นทฤษฎี ที่มี

การพิจารณาเป้าหมายต่างๆ ของกิจกรรม ของบริษัท และวิธีการต่างๆ ที่ ทำให้บรรลุเป้าหมาย

เหล่านั้น ด้วยการวิเคราะห์ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีหลายทฤษฎี ที่ว่าด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

(Phillips et.,2003:481)  

 สำหรับเนื้อหาของทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมในประเด็น

สำคัญ สามเรื่อง คือ 1.สาระสำคัญของทฤษฎี 2.ความหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. การจัดประเภท

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 1.สาระสำคัญของทฤษฎี 

    จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผู้กล่าวถึงสาระสำคัญของทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้

ต่างๆดังนี ้

    1. Donaldson and preston (1995) กล่าวว่าแกนกลางของทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นแนวคิดเชิงปทัสถาน ซึ่งตั้งอยู่บนความคิดหลักสองประการคือ ประการการแรก ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย คือบุคคลต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ ที่มีผลประโยชน์อันชอบธรรม ในกระบวนการหรือแง่มุมของ

กิจกรรมของบริษัท   และประเภทที่สอง ผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายเป็นสิ่งที่มี

มูลค่าภายในตัวมันเอง นั่นคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มควรได้รับการพิจารณาสำหรับ

ผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่ม ดังนั้นตามทฤษฎีแล้ว บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงต้องให้ความ

สนใจกับผล ประโยชน์อันชอบธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมทั้งหมด และบริษัทต้องสร้าง

ความสมดุลระหว่างผลประโยชน์จำนวนหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(Donaldson and preston,1995:65อ้างใน Garriga,2004:60) 

 2. Jones และ Wicks (1999) กล่าวว่าทฤษฎีนี้มีสาระสำคัญสี่ประการ คือ 

 (1) บริษัทมีความสำพันธ์กับประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 



 

 

 (2) กระบวนการและผลลัพธ์ที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของผลประโยชน์ 

 (3) ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความชอบธรรม เป็นสิ่งที่มีมูลค่า 

 (4) จุดสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือเรื่องการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดการ (Jones & 

Wicks,1999 อ้างใน Kakabadse,2005:289) 

        3. Jones at al., (2002) กล่าวว่า นักทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอข้อคิดเห็น ว่าเพ่ือเป็น

การปฏิบัติที่ดี ผู้จัดการจำเป็นต้องให้ความสนใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กว้างขวางและ ผู้จัดการมี

พันธะผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวม และครอบคลุมไปไกลกว่าผู้ถือหุ้น (Jones,et al.,2002:20) 

 4. Phillips et al.(2003) กล่าวว่า ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอว่าบริษัทมีข้อผูกพันที่ต้อง

ให้ความสนใจกับผลประโยชน์ และความอยู่ดีมีสุขของคนกลุ่มอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเป็นข้อผูกพันที่

มากกว่าการเป็นวัตถุประสงค์เชิงเครื่องมือ เพ่ือการแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เพราะว่า

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีทั้งกลุ่มที่ความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและยังมีกลุ่มอ่ืนๆ ที่มี

ความชอบธรรมที่บรษัทควรคำนึงถึงด้วย(Phillips et.al.,2003:481) 

 5. Pesquex and Ayadi (2005) กล่าวว่าทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อสมมติฐานสำคัญ 

(postuiation) คือ 

 (1) องค์การจะรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆ ที่มีผลหรือได้รับผลจากการตัดสินใจของ

องค์การ 

 (2) ทฤษฎีจะศึกษาลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าว เพราะวิธีการที่กระบวนการเข้าไป

เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ที่ได้รับจะมีผลกระทบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 (3) ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณค่าภายในตัวเอง และไม่มีผลประโยชน์ของใคร

คนใดคนหนึ่งที่เหนือกว่าผลประโยชน์ของคนอ่ืนๆ ที่เหลือ 

 (4) ทฤษฎีนี้สนใจในการตัดสินใจของการจัดการ (Pesqueux & Ayadi,2005:8) 

 

      กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นพร้อมกับทัศนะที่ว่าองค์การมี

กลุ่มประชาชนที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งองค์การต้องพ่ึงพากลุ่มคนเหล่านี้เพ่ือบรรลุความสำเร็จ

ขององค์การ ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นทฤษฎีที่ให้ความสนใจกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง

บริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ของกระบวนการและผลลัพธ์ที่มีต่อบริษัทและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของบริษัทเองจนเกินไป และต้องหลีกเลี่ยงความคลุมเครือที่อ าจทำให้ เกิดการตีความผิดๆ 

(Kakabadse,2005:293) 



 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Mitchell and Wood(1997) 

จึงเสนอคุณสมบัติสำคัญสามประการที่ใช้พิจารณา หรือใช้ระบุตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทควรให้

ความสำคัญก่อนเป็นลำดับแรกๆ คุณสมบัติดังกล่าว ได้แก่ มิติเรื่องอำนาจ มิติเรื่องความเร่งด่วน และ

มิติเรื่องความชอบธรรม จากนั้น Mitchell and Wood(1997) ได้เสนอสมมติฐานไว้สามข้อว่า ข้อ

แรก ผู้จัดการที่ต้องการบรรลุเป้าหมายจะให้ความสำคัญเป็นการเฉพาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภท

ต่างๆ ข้อสอง การรับรู้ของผู้จัดการจะระบุตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ และข้อสาม ประเภทของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถระบุได้จากคุณสมบัติเรื่องอำนาจ ความเร่งด่วนและความชอบธรรม โดยผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียคือผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงข้อใดข้องหนึ่ง หรือมีคุณสมบัติ สองข้อ หรือมีคุณสมบัติครบทุก

ข้อ (Mitchell & Wood,1997:872) ทั้งนี้ Mitchell and Wood(1997) ได้นำคุณสมบัติทั้งสามข้อ 

มาแสดงเป็นภาพวงกลมที่ซ้อนกัน ดังภาพที่ 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 2.3 ประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ที่มา: Mitchell Agle & Wood 1997 

 

 ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่านิยามของ World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD,2003) ได้ระบุให้การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน เป็นมิติหนึ่งใน



 

 

ความหมายของคำว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ดังที่นิยามว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัทหมายถึง” ความมุ่งมั่นหรือพันธะสัญญาที่ธุรกิจมีอยู่ต่อเนื่องในการที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างมี

จริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน 

ตลอดจนครอบครัวของเขา เหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชน 

ท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง” 

 

       1.6 แนวคิดด้านการมีส่วนร่วม 
                   1.6.1ความหมายของการมีส่วนร่วม 

                     การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นคำหลักที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ทั้งในวง

วิชาการและวง ราชการ โดยถูกนำมาใช่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 

(2525-2529) เป็นต้นมา นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ความหมายและตีกรอบแตกต่างกัน ตาม

ความหมายในเชิงจิตวิทยาการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งใน

สถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทำการให้บรรลุจุดหมายของ

กลุ่มนั้น ทั้งทำให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย (อโนท้ย, 2540 : 23) 

 ปัจจุบันหลายฝ่ายยอมรับว่า การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการพัฒนา เพราะหมายถึง การที่ 

สมาชิกของชุมชนมีการกระทำออกมาในลักษณะของการทำงานร่วมกัน มีความร่วมมือร่วมใจในการที่  

จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม และดำเนินการร่วมกันในการเพ่ิมอำนาจการต่อ 

รองทางการเมืองและเศรษฐกิจ เพ่ือปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในชุมชน หรือเป็นกระบวนการที่ 

ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ปัญหาที่ตนประสบอยู่ และร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมนั้นให้ลุล่วง 

ไปเพ่ือประโยชน์ของชุมชน ช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ ทำให้การดำเนิน 

โครงการต่างๆที่วางไว้ดำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวได้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการพัฒนา 

ใดๆ ก็ตาม หากประชาชนมีความรู้สึกว่าไม่ไต้เป็นเจ้าของและไม่ไต้ลงมือท่ากิจกรรมของตนเองแล้ว 

กิจกรรมนั้นก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่หากว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมก็จะมองเห็น 

ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีผลให้ประชาชนสามารถ 

ช่วยตนเองได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องพ่ึงพาภาครัฐหรือภาคเอกชนต่อ ไป (นำชัย,2540 ; นิรันดร์, 

2527) 

 ทวีทอง (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาความลามารถของ ประชาชนในชุมชน

ในการใช้ประโยชน์และกระจายทรัพยากร รวมถึงการทำให้มีปัจจัยในการผลิตในชุมชน เพื่อก่อให้เกิด 



 

 

ประโยชน์ในการดำรงชีพด้านเศรษฐกิจและสังคมตามความลามารถและตามความจำเป็นและในฐานะ

ที่ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การมีส่วนร่วมนี้เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการเปีดโอกาสให้ประชาชนสามารถพัฒนาการรับรู้และความสามารถใน

การ ตัดสินใจกำหนดรูปแบบในการดำเนินชีวิตของตนตาม ความจำเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี ในฐานะ

สมาชิก ของสังคมในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกมาใน

รูปแบบ การตัดสินใจในการกำหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง การมีส่วนร่วมต้องยึดแนวทาง

ปฏิบัติ ตังนี้ 

1.6.1.1 ประชาชนเป็นหลักในการแก้ปัญหาของเขาเอง รัฐและองค์กรเป็นตัวกระตุ้น 

ส่งเสริมหรือสนับสนุนเท่านั้น 

1.6.1.2 กิจกรรมต้องเริ่มจากพ้ืนฐานของชุมชนวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ในชุมชนการยัดเขียด 

กิจกรรมจากภายนอกจะไม่นำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เป็นการทำลายศักยภาพ ขาดความ

มั่นใจใน ตนเอง 

1.6.1.3 การกระจายและสื่อสารข้อมูลเพ่ือพัฒนาการรับรู้ เพื่อเพ่ิมขีดความลามารถใน การ

แก้ปัญหา การดำเนินการตังกล่าวต้องอยู่บนฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ระบบความคิด 

ค่านิยมของชุมชน ตลอดจนมาตรฐานพฤติกรรมที่แตกต่างกันระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง 

  ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

คือ ลักษณะแรก การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถเข้ามามีส่ วนร่วมใน โครงการทุก

ขั้นตอนตั้งแต่ร่วมทำการศึกษาค้นคว้าปัญหา การร่วมคิดและหาวิธีแก้ไขปัญหา ร่วมวางนโยบาย ร่วม

วางแผนงาน หรือโครงการ ร่วมตัดสินใจ ร่วมคิดหาวิธีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นประโยชน์

ต่อชุมชน ร่วม ปฏิบตตามนโยบายหรือแผนงานให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ และร่วมควบคุม ติดตาม 

และประเมินผล ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เตรียมไว้ และลักษณะที่สอง การมีส่วนร่วมไม่แท้จริง คือ 

ประชาชนมีส่วนร่วม เพียงบางส่วนเท่านั้นโดยเฉพาะการเข้าร่วมเพ่ือปฏิบัติตามโครงการที่ได้กำหนด

ไว้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ ปัจจุบันจะเป็นการเข้าร่วมในลักษณะนี้มากกว่า 

 

                    1.6.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

                          แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย4 ขั้นตอน (นำชัย,2529 : 

118-119) คือ 



 

 

                          1.6.2.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการระบุปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหา ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะถ้าประชาชนไม่มีบทบาทในการระบุปัญหาและ

ความต้องการของเขา โครงการต่าง ๆ ที่ออกมาก็จะไร้ประโยชน์ เพราะโครงการที่วางออกมามิไต้

ตอบสนองความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน อีกทั้งประชาชนจะมองไม่เห็นความสำคัญของ

กิจกรรมและการดำเนินกิจกรรมก็จะไม่ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การมีส่วน

ร่วมของ ประชาชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง 

โครงการที่วางไว้ก็จะสามารถดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายได้ง่าย เพราะประชาชนเกิดความรู้สึกที่เป็น

เจ้าของโครงการ ซึ่งลามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของพวกเขาเอง 

                        1.6.2.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม เมื่อประชาชนในชุมชนได้

มีส่วนร่วม เข้ามามีบทบาทในการระบุปัญหาแล้ว ขั้นต่อไป คือ การร่วมกันวางแผนโครงการดำเนิน

กิจกรรมเพ่ือ ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของพวกเขาด้วยตัวเขาเอง แต่อย่างไรก็ตาม

นักพัฒนาหรือผู้มี ความรู้ในการวางแผนควรมีส่วนเข้าไปร่วมในการวางแผนด้วย เพ่ือคอยให้

คำแนะนำประชาชนในการ วางแผนกำหนดทางเลือกในการแก้ใขปัญหา แต่ไม่ใช่ว่านักพัฒนาเหล่านี้

จะไปเป็นผู้วางแผนกำหนด แนวทางแก้ปัญหา เพราะผลเสียที่ตามมาคือ ประชาชนจะไม่สามารถ

ดำเนินการช่วยตัวเองได้ในโอกาส ต่อ ๆ ไป การที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแรงร่วมใจใน

การตัดสินใจหาแนวทางแก้ปัญหาและ แนวทางดำเนินกิจกรรมนี้ จะมีผลทำให้พวกเขาเหล่านี้ มี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of belonging) กิจกรรมนี้นและจะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจกัน

ดำเนินกิจกรรมที่วางไว้ 

                         1.6.2.3  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ดังที่กล่าวมาแล้วว่า

เมื่อประชาชนมี ความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมแล้ว ผลที่ตามมาคือ การมีส่วนร่วมในการดำเนิน

กิจกรรมที่วางไว้ นอกจากนั้นแล้วนักพัฒนาควรจะกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน

ในรูปของ ทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนในชุมชนมีอยู่ตามกำลังความสามารถของประชาชน แทนที่

จะใช้ ทรัพยากรหรือปัจจัยจากภายนอกของชุมชนเสียทั้งหมด การดำเนินกิจกรรมร่วมกันนั้นจะเป็น

การ เสริมสร้าง'ให้ประชาชนรู้จักการทำงานร่วมกัน 

                            1.6.2.4  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในขั้นนี้ จะทำให้ประชาชนมีการประเมินว่า ผลงานที่ตัวเองดำเนินไปนั้นได้รับผลดีหรือ

ได้รับผลประโยชน์มาก น้อยเพียงไร และอุปสรรคต่างๆ ที่ได้รับจากการดำเนินการนั้น การที่



 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน การประเมินผลนี้จะทำให้ประชาชนรู้แจ้งเห็นจริงว่า กิจกรรมที่พวกเขาทำไป

นั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร ซึ่งพวกเขาจะนำไปใช้วางแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อ ๆ ไปได้ 

 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีด 

ความสามารถของตนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือลามารถใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์ 

จากการจัดการนั้นๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยการเข้ามามีส่วน

ร่วม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการวางแผนการลงทุน

ขั้นตอน การปฏิบดตามแผน และข้ันตอนการติดตามประเมินผล 

         1.6.3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ลักษณะทางสังคมกับ

ผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมาส่งผลให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท่องเที่ยวในบางส่วน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วม

อย่างแท้จริง โดยถือว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ทิศทางและแนวทางใน

การมีส่วนร่วมของชุมชนจะต้องเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ

รองรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตาม กรอบและลักษณะการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับแผนและระดับปฏิบัติ 

 ภราเดช (2542) กล่าวว่า ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและส่งเลริมการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศนั้นจำเป็นที่สุด คือ การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เสริมสร้างในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม องค์

ความรู้ต่างๆ เพ่ือเป็นการลดช่องว่างความอ่อนด้อย ถ้าชุมชนไม่แข็งแรงก็จะท่าให้การพัฒนา การ

ท่องเที่ยวเป็นไปอย่างไม่ยั่นคงและก้าวหน้า นอกจากนั้นธุรกิจการท่องเที่ยวต้องนำรายไต้กลับคืน แก่

ชุมชนท้องถิ่นเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น จึงจะเกิดความยั่งยืน ใน

การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว 

 บุญเลิศ (2542) ได้เสนอรูปแบบ วิธีการ และแนวคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

           1.6.3.1 รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

                  รูปแบบที่ 1 ชักชวนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน รูปแบบนี้รัฐบาลเป็นผู้วางนโยบายและวางแผนโครงการการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน และจัดท่าโครงการ 

ท่องเที่ยวเลย แต่จะถูก ชักชวนจากรัฐบาลให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนการดำเนินโครงการท่องเที่ยว 



 

 

                  รูปแบบที่  2 การให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรอง 

สำหรับวางแผน พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรูปแบบนี้ รัฐบาลและตัวแทนขององค์กรชุมชน

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แม้ว่าในความจริงการวิเริ่ม

โครงการท่องเที่ยวจะมาจากรัฐบาลกลางก็ตาม แต่องค์กรชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าร่วม ตัดสินใจ

เจรจาต่อรองผลประโยชน์กับรัฐบาลได้ เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบนี้ องค์กรชุมชนท้องถิ่นจะต้องมีศักยภาพสูงและมีความตื่นตัวในการรักษา

ผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นตนเองให้มากที่สุด 

                  รูปแบบที่ 3 การให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย

ตนเอง รูปแบบนี้ชุมชนท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดการควบคุมและวางแผนพัฒนาการใช้ ทรัพยากรท่องเที่ยว

ด้วย ตนเองเองอย่างสิ้นเชิง นับเป็นรูปแบบของการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนอย่าง

แท้จริง โดยไม่อาศัยความคิดริเริ่ม และชักจูงจากบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล ประชาชนหรือองค์กร

ชุมชน ท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับประชาชนหรือองค์กร ชุมชนท้องถิ่น ลามารถ

วิเคราะห์ และตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ตลอดจนเปิด โอกาสอย่างเต็มที่แก่ชุมชนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ แต่ละ

ชุมชนท้องถิ่นต้องมีความพร้อมและประสิทธิภาพสูง 

          1.6.3.2 วิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน  

                     วิธีการที่ 1 การร่วมประชุมวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการร่วมถก

ปัญหาของ การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือสอบถาม

ความคิดเห็น ของประชาชนชุมชนท้องถิ่นในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

                  วิธีการที่ 2 การให้คำปรึกษาในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการ

ให้ประชาชน ในชุมชนหรือในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการ

ท่องเที่ยวเพ่ือให้ ความยั่นใจว่ามีเสียงของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และร่วมใน

การตัดสินใจวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

                  วิธีการที่ 3 การสำรวจความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นโดยให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มี

โอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 

                  วิธีการที่ 4 การประสานงานร่วมกันในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เป็นการให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วม ตั้งแต่การคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเข้าไปร่วมงานบริหาร



 

 

หรือการจัดการ หรือร่วมในคณะกรรมการที่ปรึกษาจากฝ่ายประชาชนในการวางแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

                  วิธีการที่ 5 การไต่สวนสาธารณะในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็น

การไต่สวนข้อมูลจากประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เข้า

รว่มแสดงความคิดเห็น ก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 

                  วิธีการที่ 6 การออกเสียงประชามติโดยตรงในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน เป็นการตอบคำถามรัฐบาล โดยให้ประชาชนทุกคนในสังคมออกความคิดเห็นโดยตรงต่อรัฐบาล 

และให้ทุกคนในสังคมเป็นผู้ตัดสินใจแทนรัฐบาลในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเริ่มมีได้ตั้งแต่การให้ข้อมูลของท้องถิ่น การเตรียมการจัดการ 

การควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการได้ประโยชน์จากการบริการ 

โดย ชุมชนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ 

และใช้ ประโยชน์จะต้องไม่เป็นการเบียดบังทำลายสิ่งแวดล้อม ตังนั้นองค์กรชุมชนจึงมีความสำคัญใน 

กระบวนการมีส่วนร่วม องค์กรของชุมชนอาจเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในชุมชน 

เป็นองค์กรภายใต้กฎหมายที่กำหนดบทบาทของปัจเจกบุคคล ฉะนั้นจึงควรผลักตันให้องค์กรตังกล่าว 

เป็นองค์กรของประชาชนที่แท้จริง เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท่องเที่ยวดังกล่าว ตังนั้นการมี 

ส่วนร่วมที่ดีต้องให้ความสำคัญแก่กลุ่มบุคคลมากกว่าลักษณะปัจเจกบุคคล 

 รูปแบบของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยว อาจมีหลายรูปแบบ เมื่อพิจารณาจากพ้ืนฐาน 

วัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนไทย รูปแบบที่ 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับปฏิบดควรมีรูปแบบเป็นองค์กรกึ่งอิสระไม่เป็นทางการเกินไป 

ไม่อิสระเกินไป โดยมีระบบการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันเป็นครรลองผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรได้รับ 

มีอาท ิ

 ก) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดแก่คนในชุมชนส่วนใหญ่ให้มีงานท่า มีสภาพ

ความเป็นอยู่ที่ด้ข้ึน 

 ข) ผลประโยชน์ทางสังคม คือ มีสวัสดิการที่ดี  สังคมมีความมั่นคงและสามารถดำรง

เอกลักษณท์างสังคมของตนไว่ได้ 

 ค) ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจการอนุรักษ์ 

และร่วมมือพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

 ง) ความภาคภูมิใจ มีความสุขในการเป็นอยู่ มีความร่วมมือในชุมชน เกิดความรักและหวง

แหน พร้อมจะอนุรักษ์หรือพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 



 

 

 อนึ่ง หากชุมชนมีส่วนร่วมมากหรือมีอำนาจเพียงพอในการร่วมควบคุมการท่องเที่ยว จะช่วย

ให้ เกิดการพัฒนาคนเป็นอย่างดี อีกทั้งลามารถจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการ

กระจาย รายได้สู่ชุมชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การให้ชุมชนมีส่วนร่วมสิ่งสำคัญที่จำเป็น คือ การให้

ความรู้ ความ เข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเพ่ิมทักษะใน

การจัดการและ ประสานงานกับภายนอก 

    การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นจำเป็นต้องมีส่วน

ร่วม ตลอดกระบวนการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น (Local Benefit) ซึ่งหมายถึงการกระจาย

รายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การได้รับผลตอบแทนมาบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว และท้ายที่สุด

ชุมชน สามารถควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ มีการรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืน สังคม

พัฒนา อย่างเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาการของชุมชนเอง 

          1.7 แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

               สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (2546) ได้กล่าวว่า “ทุนทางสังคม” ในบริบทของ

สังคมไทยน่าจะหมายถึง “ผลรวมของสิ่งดีงามต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม ทั้งในส่วนที่ได้จากการสั่งสมและ

การต่อยอดรวมถึงการรวมตัวของคนที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม บนพ้ืนฐานของความ

ไว้เนื้อเชื่อใจ สายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงาม” ซึ่งหากนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์

อย่างเหมาะสมแล้วจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้สมดุลและยั่งยืน 

               ทุนทางสังคม หมายถึง ทุนอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในชุมชน เป็นลักษณะความเข้มแข็งของ

ชุมชน เป็นพลังทางสังคมในการนำมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นผลมาจากการ

สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ สติปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนเมื่อนำมารวมกันสามารถนำไปประยุกตใ์ช้ในการ

พัฒนาชุมชนของตนได้ (ประเวศ, 2542; อเนก, 2545; อัมมาร, 2544) ซึ่งองค์ประกอบของทุนทาง

สังคม ประกอบด้วย 1) ทุนมนุษย์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีสติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย 

และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม 2) ทุนที่เป็นสถาบัน 

ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้งองค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กร

พัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ และ 3) ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึง

ระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตสำนึกสาธารณะ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ (ปิยะ 

บุญพิทักษ2563) 



 

 

            ทุนวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Pierre Bourdieu (บรู์ดิเยอร์, ม.ป.ป. อ้างถึงใน เลหล้า

,2557) ได้กล่าวว่า ทุนวัฒนธรรมคือกระแสสังคมที่ตั้งอยู่บนความรู้ ความคุ้นเคย และรู้สึกกับสิ่งที่

เกิดขึ้นและวิถีของวัฒนธรรมที่ครอบง าหรือมีอ านาจในสังคมนั้น เป็นเรื่องธรรมดา ทุนวัฒนธรรม

รวมไปถึงภูมิหลังของครอบครัว สถานภาพทางสังคม การลงทุนและความผูกพันกับการศึกษา และ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จด้านวิชาการ โดยแบ่งรูปแบบของทุนทางวัฒนธรรมเป็นสาม

กลุ่ม ได้แก่ 1) ขั้นเป็นรูปเป็นร่าง (embodied state) ทุนวัฒนธรรมในขั้นเป็นรูปเป็นร่างจะเพ่ิมขึ้นได้

ด้วยการลงทุนลงเวลาในการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ เมื่อทุนในขั้นเป็นรูปเป็นร่างนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของบุคคลแล้ว จะกลายเป็นนิสัยและไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดออกมาหรือจะถ่ายทอดให้คนอ่ืนได้รับรู้

ได้ในพริบตาไม่ได้ 2) ขั้นเป็นชิ้นเป็นอัน (objectified State) ทุนวัฒนธรรมจะถูกสื่อผ่านสินค้า

วัฒนธรรม เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นวัตถุจับต้องได้ เช่น หนังสือ ภาพเขียน อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง

เครื่องจักรที่นำมาผลิตสินค้า 3) ขั้นเป็นสถาบัน (institutionalized State) ในส่วนนี้ได้ให้ความ

น่าเชื่อถือทางวิชาการและแสดงคุณสมบัติที่สร้าง “ใบรับรองทางความสันทัดทางวัฒนธรรม

(certificate of cultural competence) ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถือได้รับประกันอำนาจตามธรรมเนียม

ตามศรัทธา และตามกฎหมาย” คุณสมบัติทางวิชาการเหล่านี้สามารถน าไปใช้เพ่ือการแลกเปลี่ยน

ระหว่างทุนวัฒนธรรมกับทุนทางเศรษฐกิจได้ (Storey, 1999) อานันท์ กาญจนพันธุ์ มองทุน

วัฒนธรรม/ทุนทางสังคม เป็นเรื่องของพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม พ้ืนที่ทางอำนาจเพ่ือเป็นเวทีให้ชุมชนมีวิถี

ชีวิตและการด ารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างพลัง

ของประชาสังคมและ การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และเสรี (2544) ได้ให้ความหมายของ 

             คำว่า “ทุนทางสังคม” ว่าเป็นสิ่งที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคม ประกอบไป

ด้วย ทุนทางวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคนที่ประสานสอดคล้องกับสิงแวดล้อม ทุนทาง

ศีลธรรมหมายถึง ความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่น ความเอ้ือออาทรต่อกัน ความเชื่อถือ ความ

ไว้วางใจกันความสุจริต ความเสียสละ ทุนทางทรัพยากร เช่น ดิน น้ำ ป่า อากาศ ไร่นา วัวควาย ที่มี

การอนุรักษ์ มีการใช้อย่างยั่งยืน ทุนทางปัญญา ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและนำเอา

ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน และความรู้จากภายนอกชุมชนมาสังเคราะห์เป็นปัญญาและการจัดการเพ่ือให้

การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และระหว่างชุมชนกับภายนอกชุมชน เป็นไปอย่าง

รักษาความสมดุลไว้ได้ ส่วนิยะ บุญพิทักษ (2563) ได้กล่าวว่า “ทุนทางสังคม” คือความสัมพันธ์ทาง

สังคมในแนวราบและแนวตั้ง ระหว่างบุคคล สถาบัน/องค์กร ทั้งในรูปปัจเจก กลุ่มและรูปเครือข่าย 

รวมทั้งค่านิยม บรรทัดฐานที่สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน 



 

 

และประชาสังคมในขณะที่ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ในความหมายของ เทิดชาย (2553) หมายถึง 

ทุนที่เป็นนามธรรม แต่ก็มีความสำคัญต่อการเป็นชุมชนและความเป็นปึกแผ่นของชุมชน ทุนทางสังคม 

จะเน้นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทรต่อกัน 

เกิดความไว้วางใจกันและเกิดความร่วมมือกันในลักษณะของกลุ่มหรือเครือข่ายซึ่งเป็นรูปแบบ

ความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ (norm) แบบเดียวกัน ส่วนทุนทางวัฒนธรรม เน้นการใช้

ความรู้ ภูมิปัญญาและเน้นค่านิยมท้องถิ่น ตลอดจนเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีดีงามของชุมชนไว้ 

                 การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมและวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมี

ความสัมพันธ์กันอย่างมาก กล่าวคือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างมากต่อการ

ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน หากมองใน

เรื่องของกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นิยมการท่องเที่ยวแบบโหยหาอดีต (nostalgia) กลับไปหา

ความเป็นชุมชนดั้งเดิม ต้องการสัมผัสวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี ความเชื่อแบบเดิม ซึ่งสิ่ง

ต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นคือทุนทางสังคมและวัฒนธรรม สิ่งจำเป็นของการพัฒนาคือ ทำอย่างไรให้

สามารถบริหารจัดการทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน หนึ่งในแนวทางการพัฒนา

คือการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจ ร่วมในการพัฒนาบนฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ ยวโดยชุมชนที่จะ

สามารถคงอยู่ต่อไปได ้

   1.8 การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบเชิงพาณิชย ์

                พจนา สวนศรี และคณะ (2560) ได้ระบุว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่

นำไปสู่การปราบความสำเร็จในด้านการตลาดนั้น ต้องอาศัยการทำความเข้าใจตลาดต้ังแต่เริ่มต้นใน

กระบวนการค้นหาความต้องการในการฝึกอบรมการตลาด เพ่ือสร้างหลักสูตรให้มีความน่าสนและเป็น

นวัตกรรมใหม่ ๆ จากกระบวนการ วิจัยจนได้หัวข้อที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ตลาด ความรู้

และทักษะที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งชุมชนและบริษัทนำเที่ยว ทางทีม

วิจัยได้ระดมความคิดจนออกมาเป็นคำว่า “SPECIAL” ซึ่งเป็นคำย่อของอักษรแต่ละตัวในคำสำคัญ

ของหัวข้อที่ผ่านกระบวนการศึกษาความต้องการในการฝึกอบรม ได้แก่  

  S = Segment คือการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และการประยุกต์

ประสบการณ์ในการเข้าถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  



 

 

  P = Place เป็นตัวแทนของคำว่า “Sense of place” คือการสร้างสภาพแวดล้อม

ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว การให้ความสำคัญเรื่องเวลาและสถานที่ ๆ สามารถทาให้นักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายเกิดความอยากและความต้องการที่จะไปเที่ยว  

  E = Experience เป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวผ่ำนกำรลงมือทำ 

หรือสร้ำงควำมทรงจำที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว  

  C = Communication การสื่อสารประสบการณ์และสิ่งที่ชุมชนได้ประโยชน์จาก

การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นได้ประโยชน์อะไรจากการท่องเที่ยว 

และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อะไรจากการท่องเที่ยวแบบ CBT  

  I = Information technology การใช้ เทคโนโลยี เพ่ือการสื่อสาร และเข้าถึ ง

นักท่องเที่ยว  

  A = Access การเข้าถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายผ่านกลุ่มคนที่หลากหลายและมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจของตลาดกลุ่มเป้าหมาย  

  L= Linkages การทำงานร่วมกันกับพันธมิตรทางตลาดเป็นกระบวนการที่จะเกิด

การทำงานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรเพื่อหาคนที่ใช่และชุมชนชอบ โดยการแนะนำ CBT กับกลุ่มคน

ที่สนใจ ที่มีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ หรือนำ CBT ไปบอกต่อ หรือไปทำการตลาดต่อ ซึ่งชุมชน

จะต้องรู้ว่ากำลังจะนำเสนอกับใคร และกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคือใคร บริษัทนำเที่ยวเป็นผู้มี

บทบาทที่จะช่วยขาย หรือทำการตลาดให้กับชุมชน ทำให้บริษัทนำเที่ยวสนใจ และอยากทำงาน

ร่วมกับชาวบ้าน อยากพำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชน 

การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวทางข้างต้น จะทำให้ชุมชนสามารถปรับ

กระบวนการทำงานของชุมขนให้มีแนวคิดทางการตลาดที่เหมาะสม สนองตอบความต้องการของ

นักท่องเที่ยวและการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นพันธมิตรทางการตลาด ทำให้การ

เข้าถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นไปตามระบบและกลไกตลาดได้ชัดเจน นำไปสู่การปรับการบริหาร

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม หากได้นำแนวคิดการประกอบกิจการท่องเที่ยว

รูปแบบเชิงพาณิชย์ จะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปตามความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม  

 การนำแนวคิดการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบเชิงพาณิชย์ ที่ชุมชนและ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้มีความเข้ำใจในการบริหารจัดการร่วมกัน จะทำให้การเข้าถึงตลาด

ท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างความม่ันใจในการใช้บริการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้เป็นอย่างด ี

             1.9 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 



 

 

                 ปัจจุบันกระแสของประสบการณ์เสมือน หรือ Virtual Experience ปี พ.ศ. 2562 

เป็นปีที่มีการเติบโตของเทคโนโลยีประเภทการสร้างประสบการณ์เหนือจินตนาการที่เรียกว่า 

Extended Reality (XR) และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ AR และ VR ที่จะ

พัฒนามากขึ้น และขยายเป็นวงกว้าง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว. 2563) จากการวิเคราะห์เท

รนด์ผู้บริโภคชั้นนำของโลกได้คาดการณ์ว่า  Virtual Experience Economy หรือยุคของ

ประสบการณ์เสมือนจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นผ่านการพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างโลกความเป็น

จริงกับโลกเสมือน เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ใช้งาน มีการนำนวัตกรรมที่นำ

เทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้กับธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการอัพเดตให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีที่ใช้ในการขับเคลื่อนตลาดการท่องเที่ยว และการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างประสบการณ์ให้

ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้คือ  

 

 
 

ภาพที่ 2.4 ยุคสมัยแห่งภาพเสมือน: เทคโนโลยีใหม่เพ่ือการท่องเที่ยว 

ที่มา : TAT Review Magazine ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2563) 

  ประเภทของเทคโนโลยีสำหรับการท่องเที่ยว 

                   1) Virtual Reality (VR) เป็นการจำลองภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศา ซึ่งต้องใช้

ควบคู่กับอุปกรณ์แว่น VR ซึ่งออกแบบมาเพ่ือรองรับการจำลองภาพ ระบบเสียง หรือแม้กระทั่งกลิ่น 

ให้สัมผัสเหมือนกับว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ ตามคำนิยามขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) Virtual Reality (VR) เป็นการจำลองภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศา ซึ่งต้องใช้



 

 

ควบคู่กับอุปกรณ์แว่น VR ซึ่งออกแบบมาเพ่ือรองรับการจำลองภาพ ระบบเสียง หรือแม้กระทั่งกลิ่น 

ให้สัมผัสเหมือนกับว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ โดยผู้ใช้สามารถตอบโต้กับภาพเสมือนนั้นได้ 

เหมือนกับการตัดขาดออกจากโลกแห่งความเป็นจริง แล้วเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนอย่างเต็มรูปแบบ 

ดังนั้น VR คือการสร้างโลกเสมือนข้ึนมาทั้งใบ 

   2) Augmented Reality (AR) เป็นการนำเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความ

เป็นจริงและซ้อนโลกเสมือนเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ซ้อน

ข้อมูลหรือภาพกราฟิกบางอย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งต้องอาศัยกล้องหรือสมาร์ทโฟน  

                  3) Mixed Reality (MR) ก็คือการยกระดับ AR ให้เหนือชั้นขึ้นมา ใน MR วัตถุของ

ทั้งโลกจริงและโลกเสมือนจะมาบรรจบในโลกเดียวกัน โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับวัตถุนั้นๆ ได้ด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 การจำลองภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศา: เทคโนโลยีใหม่เพ่ือการท่องเที่ยว 

ที่มา : TAT Review Magazine ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2563) 

 

                  4) หุ่นยนต์ท่องเที่ยวแทนมนุษย์   newme  นักพัฒนานวัตกรรมได้เล็งเห็นถึง

อุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ newme ทำหน้าที่เป็น

ตัวแทนให้คนเหล่านี้ได้สัมผัสกับสถานที่ห่างไกลโดยไม่ต้องเดินทางด้วยตนเอง หุ่นยนต์ท่องเที่ยวแทน



 

 

มนุ ษย์   ถู กคิดค้นและพัฒ นาโดย  OhmniLabs จาก Combined Exhibition of Advanced 

Technologies (CEATEC) สามารถส่งวิดีโอความละเอียดสูง 2K ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นและมี

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวของหุ่นยนต์ได้แบบเรียลไทม์ สายการบิน All Nippon Airways (ANA) 

ของญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ 

newme ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้คนเหล่านี้ได้ สัมผัสกับสถานที่ห่างไกลโดยไม่ต้องเดินทางด้วยตนเอง

หุ่นยนต์ ‘newme’ นอกจากนี้ newme ยังช่วยให้ได้ติดต่อกับพ่อแม่หรือญาติพ่ีน้องที่อยู่ห่างไกล ไป

จนถึงผู้ที่มีตารางงานที่แน่นจนไม่สามารถหาโอกาสไปเที่ยวได้ หรือแม้แต่ การพาไปชอปปิง หรือการ

พาไปรับชมการแข่งขันกีฬาจากอีกฟากหนึ่งของโลก 

 

 
 

ภาพที่ 2.6 หุ่นยนต์ท่องเที่ยวแทนมนุษย์ newme : เทคโนโลยีใหม่เพ่ือการท่องเที่ยว 

ที่มา : TAT Review Magazine ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2563) 

 

               1.10 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 

                     เทคโนโลยีทุกด้านที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy) ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 

กันยายน 2557 ว่า “ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม



 

 

ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันใน

โลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงและการใช้ดิจิทัลรองรับ

การให้บริการของภาคธุรกิจ การเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง 

ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ดังนั้น

ทาให้เราต้องตระหนักในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน

และการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

 เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คืออะไร มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้

ความหมายไว้ หลายท่าน ดังนี้ 

 1. Don Tapscott ให้ความหมายไว้ว่า 

 “เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) คือเศรษฐกิจและสังคมที่ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกสำคัญ

ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตการดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การ

สาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน” 

 2. ETDA หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการวางกรอบนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ความหมายว่า 

 “เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดย

การนำเอา ไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เราแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ยุคปัจจุบันที่การใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารกันผ่าน

เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า PC มาก  

ทำให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งในคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ซึ่ง  

ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากมายในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดย

การนำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เราแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ยุคปัจจุบันที่การใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ติดต่อสื่อสารกันผ่าน

เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า PC มาก ทำ



 

 

ให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งในคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งทำให้

เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ มากมายในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ  (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์. 2563). 

 

 เศรษฐกิจดิจิทั ล (Digital Economy) สามารถอธิบายได้หลายมุมมอง ดังนี้  

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2558) 

 - เศรษฐกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เพ่ือการขับเคลื่อนทุกมิติ

ของเป้าหมายของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การผลิต และการบริการ 

 - เศรษฐกิจภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ที่มีรากฐานและการขับเคลื่อน/ผลักดันจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 

 - เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการ รวมทั้งการเงินและกระบวนการ

บริหารการจัดการภายใต้มาตรฐานและกระบวนการจัดการที่ดีเป็นสากล 

 - เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการบริหารแบบบูรณาการในลักษณะ Integrated Single 

Framework ที่เชื่อมโยงทุกเป้าประสงค์ของรัฐ และเอกชน ที่มีกระบวนการบริหารในแบบบูรณาการ 

(Integrated Management) 

 - เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้าน

เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ผลักดันให้ประเทศ รัฐบาล และเอกชน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มี

มาตรฐานจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายทุกมิติ 

 แนวคิดในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับยุค Digital Economy 

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

 1. Digital Commerce ตลาดการค้าดิจิทัลได้แตกแขนงไปสู่ mobile-commerce 

และ Social Commerce ที่ขายของผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือการค้าบนระบบดิจิทัลที่กระตุ้นการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

 2. Digital Transformation การนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้

เกิดมูลค่าทางธุรกิจ 

 3. Digital Consumption การนำเทคโน โลยีมาใช้ เป็ นช่องทางการซื้ อขาย

แลกเปลี่ยนสินค้าและการใช้เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ 

ต่าง ๆ 

 Digital Economy มีประโยชน์ดังนี้ 



 

 

 1. การลดต้นทุนในการประกอบการไม่ว่าในด้านการผลิต ด้านการขาย 

 2. อำนวยให้เกิดการต่อยอดในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาดเพ่ือสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค 

 3. การขยายตัวอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นของ E-commerce 

 4. ขยายการจ้างงานและสร้างการจ้างงานในลักษณะใหม่ ๆ เช่น นักโฆษณาสินค้า

ทาง Social Media 

 5. อำนวยให้เกิดการลงทุนธุรกิจข้ามพรมแดน 

 6. สนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน เช่น สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต (E-learning) 

 นอกจากนี้ Digital Economy ยังทำให้ผู้คนต้องเข้าไปเรียนรู้การให้บริการการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือก้าวให้ทันกับยุคไอทีมีการส่งข้อมูลทาให้สามารถเข้าถึงและลด

ความซ้ำซ้อนในการสร้างเครือข่าย ทั้งการใช้งาน  Facebook, Smartphone และ Tablet โดย

สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการรับมือกับภาวะภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

ในการทำธุรกรรมออนไลน์ เมื่อเข้าสู่ระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ต่อไป 

        1.11 แนวคิดความสามารถทางนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ 

             นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทาสิ่งใหม่

ขึ้นมาความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือ

การจัดการ มาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ ซึ่งตอบสนองความ

ต้องการของตลาด ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนาแนวความคิดใหม่หรือการ

ใช้ประโยชน์ จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพ่ือทาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ 

การนาเทคโนโลยีต่างๆ มาก่อให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เพ่ิมมูลค่า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นนิยามของ 

นวัตกรรม คือ เป็นของใหม่ และ มีประโยชน์  Drucker (2002) ให้ความหมายคาว่า "นวัตกรรม" ไว้

ว่า "Innovation is The act of introducing something new" เป็นการสร้างสิ่งใหม่ หรือการทาให้

แตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็นโอกาส และต้องมีความชัดเจน และ

มุ่งเน้นถึงการพัฒนา และที่สำคัญคือ ต้องมีการลงมือกระทำนวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้น สำนักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (2547) ได้ให้ความหมายว่าคือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิด

สร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม Smith (2006) ได้แบ่งรูปแบบของนวัตกรรมเป็น  



 

 

3 ประเภทคือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  (product innovation) ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้  

(tangible product) นวัตกรรมด้านบริการ (services innovation) ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

(intangible product) และ นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) นอกจากนี้  สมนึก  

เอ้ีอจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2553) ได้จาแนกนวัตกรรมเป็น 3 ลักษณะ 6 ประเภท ได้แก่ 1) การ

จาแนกตามเป้าหมายของนวัตกรรม แบ่งเป็น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) และ 

นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) 2) การจำแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง 

แบ่งเป็น นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (radical innovation) และ นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็น

ค่อยไป (incremental innovation) และ 3) การจำแนกตามขอบเขตของผลกระทบ แบ่งเป็น 

น วั ต กรรมท างเท ค โน โลยี  ( technological innovation) และน วั ต ก รรมท างก ารบ ริ ห าร 

(administrative innovation)  

         ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าความสามารถทางนวัตกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ  นอกจากนี้  Armstrong & Kotler (2003) ได้แนะนำว่าในการกำหนดกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ ต้องคำนึงถึงปัจ จัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และข้อได้เปรียบ 

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และ ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์รวมถึงสายผลิตภัณฑ์  ซึ่งเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือ

ความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภค ที่สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Amstrong 

and Kotler, 2009) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา 

คุณภาพ ตราสินค้า บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล

หรือความคิด ผลิตภัณฑ์จะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด 

สถานที่ องค์การหรือบุคคล ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่า ในสายตาของลูกค้า จึง

จะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ (Etzel, Bruce & William, 2004) 

        1.12 แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added)  

             การสร้างมูลค่าเพ่ิม (value added) หมายถึง การนำทรัพยากรไปใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าได้สูงสุด Argandona (2011) ได้อธิบายว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น

ได้ เมื่อผู้บริโภคพึงพอใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ และยิ่งถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางด้านต่างๆต่อผู้บริโภคมาก

ขึ้น ในการตอบสนองความคาดหวังในอนาคต ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะใช้จ่ายเพ่ือผลิตภัณฑ์นั้น และหาก

ได้มีโครงสร้างองค์การที่ตอบสนอง ต่อการดำเนินการทางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการบริหาร

จัดการที่ดีในกระบวนการรวมถึงการบริหาร ผู้มีส่วนร่วมส่วน เกี่ยวข้องในห่วงโซ่แห่งคุณค่า ก็จะทำให้

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงประสิทธิผลที่สูงสุด ตลอดทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่านั้น Freeman (1984) 



 

 

กล่าวว่า การสร้างคุณค่าที่ดีจะเกิดได้เมื่อ มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นคุณค่าที่สาคัญร่วมกันในกลุ่มผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 

          Smith & Colgate (2007) ได้นำเสนอกรอบแนวคิดด้านการส่งมอบมูลค่าเพ่ิมไปสู่ผู้บริโภค 

ว่า ความต้องการพ้ืนฐานที่ผู้บริโภคต้องการ จะสามารถตอบสนอง ได้ด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมผ่าน

คุณค่าของผลิตภัณฑ์ใน 4 ด้านหลักคือ 1) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย ที่ตอบสนองต่อการใช้งานได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพสมรรถนะที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 2) คุณค่าด้านความ

ต้องการภายใน ที่เกี่ยวข้องเชิงสัญลักษณ์ เช่น กลุ่มความนิยม สถานภาพทางสังคม ความเชื่อ  

3) คุณค่าด้านประสบการณ์ท่ีประทับใจ จากการได้บริโภค ใช้งาน หรือใช้บริการ การรับรู้เรื่องราว ซึ่ง

เป็นการตอบสนองทางอารมณ์ความคิด 4) คุณค่าด้านความคุ้มค่า ที่มีต่อการเลือกใช้ การใช้งาน การ

รับประกัน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมไปถึงความเสี่ยงต่างๆที่เก่ียวข้อง 

          ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ามูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และบริการ มาจากปัจจัยด้าน คุณค่าด้าน

ประโยชน์ใช้สอย คุณค่าด้านความต้องการภายใน คุณค่าด้านประสบการณ์ที่ประทับใจ และ คุณค่า

ด้านความคุ้มค่า 

ตอนที่ 2   แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

          2.1 แนวคิดด้านการท่องเที่ยว 

              2.1.1 ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว นักวิชาการหลายท่านได้ ให้

ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) โดยสรุปว่าหมายถึง “การเดินทางออกจากที่พักเป็นการ

ชั่วคราว เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมญาติ หรือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ไม่ใช่ เพ่ือการประกอบอาชีพหรือ

หารายได้ เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลาย ความเครียดในยามว่าง หรือเมื่อ

เวลาที่ต้องการจะพักผ่อน ซึ่งอาจเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ และ ประสบการณ์จากการเดินทาง

ท่องเที่ยวอีกด้วย (วิไลลักษณ์ และคณะ, 2550) 

     ปัจจุบันถือได้ว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับ 

ประเทศที่ไม่มีอุตลาหกรรมหนักเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวนื้นประกอบไปด้วยธุรกิจ 

โดยตรงและธุรกิจทางอ้อม หรือการสนับสนุนการบริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแก่นักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติถือได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ไม่ลามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ (Invisible Export) เป็น 

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยการขายสินค้าคือ บริการต่าง ๆซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่ใน

ประเทศเพราะก่อให้เกิดอาชีพหลายแขนง นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังเป็นการพักผ่อนคลายความตึง

เครียด และได้รับความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม และยังเป็นการนำทรัพยากรของประเทศมาใช่ให้เกิด



 

 

ประโยชน์ อย่างกว้างขวาง โดยความสำคัญของการท่องเที่ยว (สุพัตรา, 2545) มีดังนี ้

  1) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้โดยนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศชาติ 

เช่นเดียวกับการส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ คือ ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว (Tourism 

Expenditure) ที่ใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งสามารถคำนวณ

รายได้จาก นักท่องเที่ยว คือ จำนวนนักท่องเที่ยว X วันพักเฉลี่ย X ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/วัน/คน 

  2) การท่องเที่ยวเป็นการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าและตุลการช่าระเงินของ

ประเทศ กล่าวคือ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกำลังพัฒนาและประสบปัญหาสภาวะการขาดดุลการค้า 

และ ดุลการช่าระเงิน เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาจะต้องพ่ึงพิงประเทศที่พัฒนาแล้วในการนำเช้า

สินค้าที่ ตนเองไม่สามารถผลิตได้ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ อันเป็นปัจจัยที่จ่า

เป็นต่อ การผลิตและการพัฒนาประเทศ ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีมูลค่าสูงมากเมื่ อเทียบกับมูลค่าส่งออก

สินค้าทางการ เกษดร นอกจากนี้ประเทศกำลังพัฒนายังต้องพ่ึงสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เพ่ือ

กู้ยืมเงินมา'ใช้ใน การพัฒนาประเทศ ดังนี้นรายได้จากการทีองเที่ยวมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปี จึง

ช่วยลดตุลการค้าได้อย่างมาก 

  3) การท่องเที่ยวช่วยเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษีรัฐบาล คือนักท่องเที่ยวต้องจ่าย 

ภาษีต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนอ่ืน ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายภาษีเมื่อซื้อ

สินค้า และบริการ และภาษีทางอ้อม เช่น ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าภาษีศุลกากร 

ค่าธรรมเนียมในการ ประทับตราหนังสือเดินทาง และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ภาษี

กรมสรรพากร ภาษีหน่วย ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ค่ารถ บริการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมโรงแรม 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำหน่ายอาหาร สุราและเครื่องดื่ม เป็นด้น 

  4) การท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้ออกไปตามส่วนภูมิภาคของประเทศ 

เนื่องจากการท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก ดังนี้นรายรับจากการท่องเที่ยวจึง 

กระจายออกไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วทั้งระบบเศรษฐกิจ 

  5) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทั้งแรงงานทั้วไป 

(Unskilled) และแรงงานที่มีความช่านาญ (Skill) เพราะการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีลัดส่วน

ของ แรงงานสูงกว่าเครืองจักร (Labor Intensive Industry) 

  6) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราอย่างกว้างขวาง ช่วยกระตุ้นการ



 

 

ผลิต และการลงทุนในอัตราสูง ด้วยค่าทวีทางเศรษฐกิจ (Economic Multiplier) เป็นผลดีต่อระบบ

เศรษฐกิจ อย่างยิ่ง เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะมีผลโดยตรงต่อผู้จัดการที่พักและ

ธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพอีกมากมายแล้ว ผลทางอ้อมจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวยัง

ท่าให้รายได้ ของแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ หมุนเวียนรับ-จ่ายต่อไปอีกหลายรอบ จนกระทั้งถึง

จุดสิ้นสุดของ ตัวเอง ยิ่งหมุนเวียนได้มากรอบเพียงใดก็ยิ่งท่าให้มูลค่าของมันเพ่ิมมากขึ้นเพียงนี้แ 

  7) การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจำกัด (Limitless Boundary Industry) 

ไม่ มีปัญหาเรื่องการผลิตและไม่มีการกำหนดโควต้าการจำหน่าย กล่าวคือ การผลิตไม่ขึ้นกับสภาพดิน

ฟ้า อากาศ หรือเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะเจาะจงเหมือนเช่นการผลิตในสาขาอ่ืน ๆ การท่องเที่ยว 

ลามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคของประเทศ และ 

ขึ้นอยู่กับความลามารถของรัฐบาลแต่ละประเทศที่จะใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวของตน 

           2.1.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะเช้าเยี่ยมชมนั้น

จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญและมี ความสัมพันธ์เกี่ยวช้องกัน บุญเลิศ (2542), Collier and 

Harraway (1997) ได้กล่าวว่าการท่ีการท่องเที่ยวจะบรรลุวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับปัจจัย3 ประการหรือ 

3 As ดังนี้             

                  1) สิ่งดึงดูด,ใจ (Attraction) เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติ ศิลป'วัฒนธรรม 

โบราณสถาน ฯลฯ อันเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญทีสุ่ดของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งดึงดูดใจอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ใน การที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเยี่ยมเยือน ถ้าไม่มีสิ่งดึงดูดใจแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่มี

แรงจูงใจมาสถานที่ นั้น 

                  2) สิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่งที่จะบริการนักท่องเที่ยวที่เช้ามา 

ท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ สะดวกและอยากมาท่องเที่ยวอีก หรือพักอยู่นานขึ้น เช่น ที่พัก ร้าน

๓หาร การขนส่ง การสื่อสาร ไฟฟ้า นั้าประปา ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและบริการน่าเที่ยว เป็นด้น 

                  3) การเข้าถึงพ้ืนที่ (Accessibility) หมายถึง การคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ต้อง 

มีเส้นทางหรือโครงข่ายคมนาคมที่ลามารถเช้าถึงพ้ืนที่นั้น ตลอดจนลามารถติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่าง 

แหล่งท่องเที่ยวกับบริเวณใกล้เคียง จะเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ลามารถเช้าถึงได้โดยมีปัจจัยคมนาคมที่ 

สะดวก ก็จะมีนักทอ่งเที่ยวนิยมเข้าไปท่องเที่ยวมาก แต่ถ้าแหล่งท่องเที่ยวอยู่ไกลและไม่มีการ

คมนาคม เช้าถึงได้สะดวกเพียงพอก็จะท่าให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นลดความสำคัญลง 

                 โครงการศึกษาวิจัยมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (2541) กล่าวว่า นอกเหนือจากปัจจัย

ดังกล่าว ข้างต้นแล้ว องค์ประกอบด้านการตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Marketing) เป็นอีกปัจจัย



 

 

หนึ่งที่ สำคัญที่จะชักนำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว เพราะการตลาดการท่องเที่ยวหมายถึง ความ 

พร้อมที่จะทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเช้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตน แล้วใช้ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งด้านสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ ซึ่งการตลาดการ 

ท่องเที่ ยวอาจท่าได้  2 วิธีคือ การให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ ยว และการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น องค์ประกอบดังกล่าวช้างด้น เป็นปัจจัยสำคัญ 

สำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งผู้เกี่ยวช้องต้องพิจารณาในปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบสักษณะการ 

ท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันไป เช่น การท่องเที่ยวแบบมวลชน 

(Mass Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) 

การ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 

เพ่ือ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว หรือการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ หรือวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น จึงต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสม 

                  2.1.3 ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวส่งผลกระทบทั้งในต้านบวก

และดา้นลบ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวของการท่องเที่ยว มีดังนี้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540) 

                        ผลกระทบในต้านบวก 

                         1) มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่าให้มาตรฐานการ

ครองชีพ ของคนในท้องถิ่นดีขึ้น สืบเนื่องจากการกิอให้เกิดการกระจายรายไต้ การกระจายโอกาสการ

จ้างงานไปสู่  คนในท้องถิ่นมากขึ้นทั้ งทางตรง เช่น การจ้างงานบุคลากรของธุรกิจต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ พนักงานโรงแรม พนักงานขนส่ง พนักงานบริการนำเที่ยว พนักงาน

บริการให้เช่าสินค้าและบริการ ต่าง ๆ และทางอ้อม เช่นคนส่งหนังสือพิมพัให้กับโรงแรมคนงานทอผ้า 

พนักงานเก็บค่ากระแสไฟฟ้า เกษตรกรผู้ผลิตอาหาร พนักงานธนาคาร ฯลฯ 

                         2) ความสะดวกสบายจากการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอันเกิด

จากการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลพลอยไต้ที่สำคัญต่อคนในท้องถิ่นที่สามารถจะไดีใช้ความ 

สะดวกสบายเหล่านี้นพร้อม ๆ กับแหล่งท่องเที่ยว เช่นถนน ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ จุดตรวจของ 

ตำรวจ รถยนต์โดยสาร ฯลฯ 

                         3) การเดินทางท่องเที่ยวช่วยลดปัญหาการอพยพหลั่งไหลของประชากรสู่เมือง

หลวง ซึ่งโดยธรรมชาติของคนทั้วไปหากลามารถสร้างรายไต้จากการประกอบอาชีพใน ถิ่นฐานบ้าน

เกิดของ ตนก็จะไม่ย้ายถิ่นฐาน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปีดโอกาสในการประกอบอาชีพราย

ย่อยให้กับคน ในท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นการประกอบอาชีพโดยอิสระ เช่น การขายอาหาร ของที่ระลึก 

หรือเป็น อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ร้านขนมไทยแม่กิมไล้ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 



 

 

                         4) การนำทรัพยากรที่เหลือใช้มาแปรรูปและการส่งเส่เมฟินฟูภูมิปัญญาชาวบ้าน 

เช่น การนำเศษวัสดุประเภทไม้มาใช้ในการท่าของที่ระลึก หรือการประกอบสิ่งประดิษฐ์เพ่ือใช้ตกแต่ง

อาคาร สถานที่ และการนำผลิตกัณฑ์พ้ืนเมืองในท้องถิ่นต่าง ๆ มาพัฒนาและจำหน่ายให้เป็นสิ่งของที่

ระลึก                    

                    ผลกระทบในต้านลบ 

                      1) การบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์/พ้ืนที่สาธารณะ การพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

ก่อให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่เขตสงวนและเขตอนุรักษ์ รวมไปถึงพ้ืนที่ลาธารณะต่าง ๆ ของร้านอาหาร 

โรงแรม สถานที่ประกอบการ เพ่ือนำพื้นที่มาเปลี่ยนแปลงสภาพเพ่ือใช้ประโยชนในการท่องเที่ยว 

                       2) ปัญหาน้ำทิ้ง น้ำทิ้งจากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากสถานที่พักแรม รองลงมา 

เป็นนี้าทิ้งจากร้านอาหาร และสถานบริการในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ

ใกล้เคียง หรือแม้กระทั้งมีการต่อท่อน้ำเสียจากห้องสุขาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง โดยไม่มีการ 

บำบัดเสียก่อน 

                       3) ขยะมูลฝอย แหล่งท่องเที่ยวทุกที่มีปัญหาในเรื่องขยะมูลฝอยในระดับแตกต่าง

กันออกไป ทั้งในเรื่องการจัดเก็บที่ไม่ทั่วถึง หรือไม่มีการจัดเก็บทำให้มีขยะตกค้าง หรือการทิ้งขยะไม่ 

เป็นที่ของนักท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบการที่ไม่มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยว ชาว

ไทยมีพฤติกรรมทิ้งขยะไม่เป็นที่มากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจะสังเกตได้จากการทิ้งเศษ ภาชนะ

พลาสติก เช่น ขวดนํ้า กล่องโฟม ถุงขนมขบเคี้ยวตามข้างทาง หรือแม้กระทั่งในเส้นทางเดิน เช่น 

เส้นทางเดินชมธรรมชาติบริเวณนํ้าตก หรือในเขตอุทยานแห่งชาติ ที่มีทั้งขยะพลาสติกและเศษแก้ว

จากขวดเครื่องดื่มต่าง ๆ 

                      4) มลภาวะทางเสียง ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยวดยานพาหนะ หรือเกิดจากการใช้ 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า การเล่นเครื่องดนตรีของสถานบริการ หรือจากเรือโดยสารและกีฬาทางนํ้า เช่น 

เรือยนต ์

                      5) ด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงอาชีพจากชาวไร่ ชาวนา มาท่างานด้านการ 

ท่องเที่ยว จะท่าให้เกิดปัญหาผลิตผลการเกษตรลดลงในขณะที่ความต้องการเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมี 

นักท่องเที่ยวมาร่วมกินร่วมใช้ ราคาสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพ่ิมข้ึน ท่าให้ค่าครองชีพสูงขึ้น 

                      6) ต้านสังคม 

                         ก. ความรู้สึกที่นักท่องเที่ยวมีอภิสิทธิ์ ก่อให้เกิดความรู้สึกต่อต้านที่ เป็นต้นเหตุ

ของการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยที่เคยโอบอ้อมอารี มีความเป็นมิตรไมตรีต่อนักท่องเที่ยว 

                         ข. เกิดปัญหาอาชญากรรมเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น 



 

 

                         ค. นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมีส่วนในการส่งเลริมกิจกรรมที่เป็นปัญหาของ สังคม 

เช่น การบริการทางเพศ การเสพยาเสพติด ฯลฯ 

              2.2 แนวคิดด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
              2.2.1 ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยว 

                  การจัดการการท่องเที่ยว หมายถึง การกระทำอย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับ

หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั้งข้อจำกัดต่าง ๆ ทางสังคม 

และ สภาพแวดล้อม การกำหนดแนวทางมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ดีต้องคำนึงถึงกรอบความคิด

ที่ กำหนดไว้ มิฉะนั้นการจัดการการท่องเที่ยวจะดำเนินการไปอย่างไร้ทิศทางและประสบความ

ล้มเหลว (โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, 2541:6) ดังนั้น การจัดการการ

ท่องเที่ยวจึงมี ความจำเป็นต้องมีการวางแผนนโยบายที่ชัดเจน สอดคล้องกันในทุกระดับ ทั้งระดับ

แนวนอนซึ่ง ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆของภาครัฐที่เกี่ยวช้องกับการท่องเที่ยว และระดับแนวตั้ง 

คือ องค์กร เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ที่มีบทบาทสำคัญเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ เพ่ือจะได้ส่งเสริมและสร้าง

แนว ทางการจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป 

                จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Ecotourism Network ’96 ได้ประชุมเรื่อง 

มาตรการนำเที่ยว: เครือข่ายด้านการบริการ 8 ประการ ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าควรมีการ

ให้ข้อมูลล่วงหน้า เพ่ือท่าความเช้าใจกับนักท่องเที่ยว อาจเป็นการให้เอกสารและการจัดปฐมนิเทศ 

(Orientation) ให้กับ นักท่องเที่ยว นอกจากนั้น ในการจัดท่ารายการนำเที่ยวควรบรรจุสาระการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ นำสนใจ เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ รวมทั้งมีช้อกำหนดในการปฏิบัติ

ตนของนักท่องเที่ยว เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และคนในท้องถิ่น ส่วนด้าน

การตลาดควร คำนึงถึงความสามารถในการรองรับที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นกลไกในการกระจายตัวของ

นักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 

              2.2.2 องค์ประกอบของการจัดการการฟองเที่ยว  การจัดการการท่องเที่ยวที่ผ่าน

มา พบว่า มีปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดหลายประการที่ท่าให้ ไม่ลามารถท่าให้การบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปัญหาในด้านพ้ืนที่ ซึ่งมีขีดความลามารถที่จะรองรับไดํ

ในบางช่วงปัญหาชุมชนท้องถิ่น การได้หรือเสียผลประโยชน์ของคนในพื้นที่ การกระจายผลประโยชน์

ที่ไม่เหมาะสม ท่าให้เกิดความขัดแย้ง ความร่วมมือในการจัดการปัญหาของผู้ประกอบการ ซึ่งมีธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องหลายประเภท ทั้งธุรกิจ บ้านพัก ร้านอาหาร นำเที่ยว ขนส่ง ปัญหาด้านการประลานงาน

ของหน่วยงานต่างๆ องค์กรชุมชนทั้งภายในและภายนอกต้องมีเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือการจัดการ การ



 

 

ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

                 ดังนั้นองค์ประกอบต่างๆของการจัดการการท่องเที่ยว ต้องมีความสัมพันธ์กันเป็น

ระบบ เพราะต่างก็มีประโยชน์ซึ่งกันและกัน แต่ละภาคส่วนต้องมีเป้าหมายเพ่ือให้การท่องเที่ยว

สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ 

อยากเดินทางมาค้างแรมนานและมาอีกหลายครั้ง และบอกต่อๆ กันไปโดยทั้วไป การท่องเที่ยว 

นอกจากจะขึ้นอยู่กับความสวยงามสมบูรณ์ของพ้ืนที่แล้ว ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกหลายประเภท 

ทั้งด้านการขนส่ง การประชาสัมพันธ์โรงแรมที่พัก การจัดการธุรกิจนำเที่ยว สินค้าของที่ระลึก ซึ่งต้อง

มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 
 

             
 

ภาพที่ 2.7 แสดงความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง หลักการจัดการการท่องเที่ยวชนบทที่ยั่งยืน (รำไพพรรณ , 

2545:1) 

             จากแผนภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการจัดการบริการการท่องเที่ยวมี 

ความสัมพันธ์ต่อกันคือ 

           1. ข่าวสารและการบริการข้อมูลต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวควรรู้ ก่อนเดินทางควรจัดการให้ 

พร้อมแจ้งราคาค่าบริการให้ชัดเจน อาจท่าเป็นแผ่นปลิว เอกสารพับ แคตตาล็อค (ตามแต่

งบประมาณ ดำเนินการ) เผยแพร่ให้กว้างขวาง ตลอดจนการตอบข้อมูลทางโทรศัพท์ที่สอบถามต้อง

ชัดเจนในการ ตอบโทรสารและ E-Mail ต้องชัดเจนและรวดเร็ว 



 

 

           2.การขนส่ง การสื่อสาร และการบริการ การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านนั้น หากมีรถโดยสาร รถ

ประจำทางบริการควรแจ้งกำหนดการเดินทางและค่าบริการเป็นราคาเดียวกันชัดเจนหากเป็นสถานที่ 

ท่องเที่ยวจะต้องคำนึงถึงที่จอดรถสะดวก ค่าบริการจอดรถมีหรือไม่ต้องชัดเจน การสื่อสาร หมายถึง 

ระบบโทรศัพท์ ระบบการสั่งจอง ควรทันสมัยตามกระแสโลก (E-Mail, E-Commerce, E-Tourist) 

รวมไปถึงการบริการจัดส่งทางพัสดุในระบบต่างๆ ด้วยการนำชมสถานที่ ควรมีมัคคุเทศก์ท่ีรอบรู้นำชม 

อาจเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือ นักสื่อความหมาย ซึ่งต้องลามารถใช้ภาษาการสื่อลารได้เป็นอย่างดี 

            3. ที่พักและบริการ ท้องถิน่ใดมีท่ีพักอาจเป็นโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาท์ หรือโฮม สเตย์ต้อง

สะอาดไต้รับมาตรฐานการบริการสากล และมีการบริการที่ด   

            4. ร้านอาหารและบริการต้องสะอาด คำนึงถึงสุขอนามัย รวมทั้งคุณภาพชีวิตของ 

นักท่องเที่ยว ราคาชัดเจน ควรมีการจัดระบบรักษาสิ่งแวดล้อม มีระบบการดักไขมัน การจัดการขยะ 

การบำบัดนํ้าเสีย เป็นต้น 

            5. สินค้าของที่ระลึก การจัดท่าสินค้าของที่ระลึก ต้องคำนึงถึงความมีเอกลักษณ์ ท้องถิ่น 

อาจปรับปรุงรูปแบบสีสันตามรสนิยมของตลาด ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาด (Green and Clean 

Product) มีการจัดระบบการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน มีการ แจ้งราคา ชัดเจน 

ควรสร้างมาตรฐานสินค้าให้ได้ระดับลากล สินค้าของที่ระลึกบางชิ้นควรมี เอกสารกำกับไว้ด้วย เช่น 

ผ้าทอ เครื่องแกะสลักไม้ เครื่องประดับเครื่องเงิน เพื่อนักท่องเที่ยวจะ ไดีใช้เป็นคู่มือในการเก็บ รักษา

ของนั้นไว้ไดย้าวนาน 

             6. กิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ หากเป็นกิจกรรมในหมู่บ้านควรคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และ 

วัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น การละเล่นพ้ืนบ้าน การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน นอกจากนั้นควรมีการจัดการให้

นัก ท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือความบันเทิ งและการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่ง

นับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งกันและกันด้วย 

             7. การรักษาความปลอดภัย จะต้องมีการจัดการอย่างมีระบบ คำนึงถึงหลักการเป็น 

เจ้าของบ้านที่ดี ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ต้องรอบรู้ด้วยว่าหาก 

นักท่องเที่ยวไต้รับอุบัติเหตุ อุบัติภัยแล้ว ควรมีการแจ้ง การติดต่อ เพ่ือการบริการให้พร้อมอย่างไร ที่ 

ไหน เช่น การปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

              มนัส และคณะ (2541) กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากจะต้องมีการ

จัดการสิ่ง ที่ไต้กล่าวมาแล้ว จะต้องพิจารณาสาระสำคัญอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

               1. ความต้องการต้านเศรษฐกิจ โดยคำนึงว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็น 

เครื่องมอืที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไต้เป็นอย่างมาก 



 

 

 2. ตอบสนองความต้องการหรือพันธะทางสังคม ซึ่งหมายถึงการให้ความเคารพต่อชีวิต

และ วัฒนธรรมของชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกเชิงวัฒนธรรม 

 3. สุนทรียภาพ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่ว่า

สถานที่นั้น จะมีความยิ่งใหญ่เพียงใด หรือมีชื่อเสียงมากน้อยเพียงไร การธำรงรักษาไว้ซึ่งสุนทรียภาพ

ของสถานที่ เหล่านั้น คือ ภารกิจสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว 

4. การคำนึงถึงกระบวนการและขอบเขตทางนิเวศวิทยา เพ่ือให้การพัฒนาลามารถดำรง

สภาพ แวดล้อมต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพที่เปราะบางเอาไว้ 

5. การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) ของพืชพรรณ

และสัตว์ ต่าง ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้คือทรัพยากรที่สำคัญของการท่องเที่ยว 

6. การดำรงไว้ซึ่งระบบสนับสนุนชีวิต (life-supporting Systems) ซ่ึงจะช่วยให้มนุษย์

และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกมีชีวิตอยู่ได้ต่อไป 

 2.2.3 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว 

                        Adhikary, Me. Kincy, (1995:31-33) ได้เสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว 

(7-S Model) เพ่ือปรับใช้กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ดังนี้ 

                       1. Strategy หมายถึง กลยุทธ์ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความผสมกลมกลืนระหว่าง

วัตถุ ประสงค์ การจัดลำดับความสำคัญ การควบคุมและขอบเขตของกิจกรรมต่าง ๆ ของการ

ท่องเที่ยวเชิง นิเวศ โดยการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งต้องประกอบไปด้วยกลยุทธ์ในการ

วางแผน การ ดำเนินงานที่สามารถปฏิบัติได้ และต้องเป็นไปตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งซาติ

ด้วย เช่น บริษัทที่ ท่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือที่จะสามารถหา 

กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่ นำไปสู่เป้าหมายนั้น 

                      2. Structure หมายถึง โครงสร้างในองค์การ ซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับการจัดลำดับ

ชั้น และการแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสม เพราะโครงสร้างที่ดีจะเป็นกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จใน 

การจัดการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรยังขึ้นอยู่กับรูปแบบของ RASI ด้วยซึ่งหมายถึง 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) อำนาจหน้าที่ (Authority) การสนับสนุน (Support) และข่าวลาร 

ข้อมูล (Information) 

                         3. System หมายถึง ระบบในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุม

ไป ถึงระบบการจัดการข้อมูล ระบบการดำเนินงาน การปฏิบตการ การเงิน การจัดการทรัพยากร

มนุษย์ การตลาดและระบบอ่ืน ๆ ด้วย โดยทุกระบบต้องมีการประลานความร่วมมือกัน และ มี

ความสัมพันธ์ กันในทุกชั้นตอน 



 

 

4. Staff บุคลากรนับเป็นส่วนสำคัญที่จะท่าให้การดำเนินงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไป 

ด้วยดี โดยเฉพาะบุคคลที่ท่าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคัดสรร 

บุคคลที่มีความละเอียดรอบคอบ มีความผูกพันกับงาน มีความรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือนักท่อง 

เที่ยวด้วยความเต็มใจ มีความจริงใจซื่อสัตย์ ท่างานดีประสบความสำเร็จและลามารถท่าให้นักท่อง 

เที่ยวพิงพอใจเป็นสำคัญ 

5. Skill ในการทำงานทุกอย่างจะต้องอาศัยความ“รานาญงานจึงจะดีและมี 

ประสิทธิภาพ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่าง คือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่องาน ความรู้ในงานเป็น

สิ่งจำเป็นอันดับแรก ในการที่จะทำให้การทำงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ความรู้ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่รู้

ว่าจะทำอย่างไร แต่ต้องรู้ ทุกอย่างว่าคืออะไร ที่ไหน อย่างไร และทำไมรวมทั้งเข้าใจและสามารถ

นำไปประยุกต์ใชใดั ซึ่งความรู้นั้น อาจเป็นความรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งได้มาจาก

ประสบการณในการทำงานก็ได้ ดังนั้น ผู้ที่ ทำงานด้านการท่องเที่ยวควรจะมีทั้งความรู้และทักษะใน

งานที่ เกี่ ยวข้องเฉพาะลาขาด้วย เพราะธุรกิจด้าน การท่องเที่ยวต้องการผู้ที่มีความรู้และทักษะ

เฉพาะทางเป็นพิเศษ 

6. Style หมายถึง การรวมกันระหว่าง Staff หรือ Skill แต่ละคนจะมีรูปแบบใน 

การดำเนินงานที่แตกต่างกัน โดยปกติแบ่งออกเป็น2 กลุ่ม คือ 

7. Autocratic style หรือ Top Down style หมายถึงการสั่งการจากส่วนบน ลง

สู่ส่วนล่าง หรือจากผู้บังคับบัญชาลงสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา รูปแบบนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พอใจ เพราะ

ไม่ชอบถูกสั่งให้ทำตามแต่มักจะชอบมัคคุเทศก์ท่ีมีส่วนร่วมพูดคุยให้คำแนะนำมากกว่า 

8. Democracy style หรือ Bottom-up ซึ่งตรงกันข้ามกับรูปแบบแรก รูปแบบ นี้

จะเป็นการร่วมกันในการวางแผน การจัดการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงมักประสบความสำเร็จ

ในการจัดการ 

9. Share หมายถึง การแบ่งปันเวลาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น 

ความรู้ ซึ่งนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวได้ดีที่สุดนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันใน 

หลายๆด้าน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายที่เป็น

ประโยชน์นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มจะทำธุรกิจทางการท่องเที่ยวได้นำข้อมูล

ต่าง ๆ มาวางแผนเพื่อ นำไปสู่เปาหมายที่ได้กำหนดไว้ 

 โครงการศึกษาวิจัยมนุษยกับสิ่งแวดล้อมและสถาบันดำรงราชานุภาพ (2541) ไต้เสนอถึง 

หลักการบริการและการจัดการการทอ่งเที่ยวว่า ประกอบด้วย 



 

 

1. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดศักยภาพ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ของ แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับชุมชนโดยพิจารณาจากที่ตั้งกิจกรรม ความพร้อมและความ 

ต้องการของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปของการเป็น 

คณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการ การสนับสนุนภาครัฐ เป็นด้น 

2.  องค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

และผู้นำท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ รวมทัง้การสนับสนุนการดำเนินการองค์กรประชาชนอื่น ๆ 

3. ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และรัฐมีหน้าที่

จะต้องทำงานร่วมกันอย่างเสมอภาค 

4. ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการต่าง ๆ ที่จะมี

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่ในพืน้ที่ 

                กล่าวโดยสรุปการจัดการการท่องเที่ยว คือ การกระทำอย่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับ 

หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านี้ต้องคำนึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั้งข้อจำกัด  

ต่าง ๆ ของ สังคมและสภาพแวดล้อม การกำหนดแนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่ดี ต้อง

คำนึงถึงกรอบ แนวคิดที่ได้กำหนดไว้ เพ่ือให้การจัดการท้องเที่ยวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 

               2.2.4 แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

                      แนวคิดการบริหารและการจัดการโดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรที่สำคัญ เกิดขึ้นมา

ตั้งแต่ในช่วงแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ทั้งนี้ ไดํวิเคราะห์ว่าปัญหา

การเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่นับจันจะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น มี

ผลกระทบต่อประชาชน ส่วนใหญ่ในประเทศ ตังนี้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องเข้าไปดูแลเรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติให้ มากขึ้น โดยวิธีการที่เหมาะสม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติจำเป็นที่จะต้อง

อาศัยวิธีการที่เรียกว่า การประลานงานหรือความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน โดยคำว่า "รัฐ" นั้น 

หมายรวมถึง องค์กร ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งได้แก่ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรอื่น ๆ ที่มี

อยู่ในแต่ละพ้ืนที่นั้น ๆ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไต้มีมติมอบหมายให้จังหวัด อำเภอ และตำบลเข้ามา

มีบทบาทในการบริหาร และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้จังหวัดริเริ่มสร้างความตระหนัก ความ

เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในจังหวัดอย่างทั้วถึงทั้งจังหวัดให้



 

 

หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันพิจารณากำหนดแนวทางหลักของพ้ืนที่อนุรักษ์หรือพ้ืนที่ที่ควรอนุรักษ์ ซึ่ง

จังหวัดและอำเภอ จะมีบทบาทในการช่วยบริหารหรือช่วยจัดการด้วย ตลอดจนริเริ่มหาแนวทางที่

ชัดเจนว่าจะบริหาร พ้ืนที่ต่าง ๆ ของจังหวัดอย่างไร รวมถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมที่

จังหวัดมีอยู่ เช่น วัด หรือศิลปกรรมอ่ืน ๆ 

 ปัจจุบันการบริหารและการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่รัฐจะเป็นผู้ตำเนิน

การแต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไป ตังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน (2540) ไต้บัญญ่ตรับ

รองว่า "บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นตั้งเติมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์และมีส่วนร่วม ในการจัดการ การ 

บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ" (มาตรา 46) และ "สิทธิบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับ รัฐและชุมชนในการ 

บำรุงรักษา และการไต้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพใน 

สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัย สวัสดีภาพหรือ คุณภาพชีวิตของตนย่อมไต้รับ 

ความคุ้มครอง" (มาตรา 56 วรรคแรก) อีกทั้งแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 9 ซึ่งตำเนินการต่อเนื่องมาจาก 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8ที่ยึด "คนเป็นศูนย์กลาง" ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมโดยส่งเสริมบทบาทชุมชน 

และองค์กรในชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ทั้งการ 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบำรุง เสํร็มสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชนและท้องถิ่นในการ 

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านและบริการ 

ในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยว นอกจากนี้ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 ยังไต้กำหนด 

เป้า หมายที่สำคัญของประเทศทางต้านการสร้างดุลยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดรายไต้ เพื่อกระตุ้น

ให้ การท่องเที่ยวพ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว (โครงการศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปไต้ของโครงการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ, 2547) 

 รูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะ "พหุภาคี" ซึ่งประกอบด้วย รัฐ ประชาชน และ 

องค์กร พัฒนาเอกชนและรวมทั้งนักวิชาการสื่อมวลชนต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากร ดิน นี้า ป่า ใน

แต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะในระดับจังหวัดหรืออำเภอเพ่ือเป็นตัวกลางในการเอื้ออำนวยให้ชุมชน แสดง 

บทบาทในการพัฒนาและจัดการตนเองอย่างเป็นระเบียบและขั้นตอน คือ การร่วมกันวางแผนและจัด

ผังการใช้ที่ดินนี้าป่า การพัฒนาปรับปรุงที่ดินน้ำ ตามแผนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับควบคุม 

กันเอง การรับรองสิทธิการใช้ของสมาชิกโดยชุมชนผ่านคณะกรรมการและ ความเห็นชอบของ 

เจ้าหน้าที่รัฐ 

 หากจะพิจารณาถึงรูปแบบในการบริหารจัดการการพัฒนาที่มีอยู่ในพ้ืนที่ในปัจจุบัน อาจ

กล่าว ไดว้่ามี 2 รูปแบบใหญ่ ๆคือ 



 

 

1. การบริหารจัดการโดยรัฐฝ่ายเดียว ได้แก่ การดำเนินกิจการในพ้ืนที่ที่รัฐเป็นผู้ปฏิบัต

จัดท่า เองท้ังหมด โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบดั้งเดิม 

2. การบริหารจัดการโดยรัฐร่วมกับประชาชน ได้แก่ การบริหารการพัฒนาที่เปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐในรูปของโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

 การให้ภาคเอกชนหรือองค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกิจของรัฐ มีไต้หลาย

รูปแบบ และหลายลัดส่วนมาก-น้อย ตามบทบาทอำนาจรัฐกับเอกชน และองค์กรประชาชน ซึ่ง

แล้วแต่รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

 ชัยอนันต์ (อ้างถึงใน ทัดดาว, 2545) ไต้จัดกลุ่มกิจกรรมของภาครัฐและแสดงลัดส่วน

ระหว่างบทบาทของรัฐกับเอกชนและประชาชนไว้ ตังนี้ 

1. กิจกรรมที่ รั ฐยั งต้องมีบทบาทนำเป็นต้ านหลัก คือ กลุ่ มความยั่นคงและ 

กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การรักษาความยั่นคงของประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยของ 

สังคม การดำเนินการตาม กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งภารกิจพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การ

ป้องกันและปราบปรามการ ฉ้อราษฎร์บังหลวง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น 

2. กิจกรรมที่รัฐควรมีบทบาทร่วมกับเอกชน ซึ่งรูปแบบการร่วมจะมีลักษณะดั้งแต่การ

ให้ เอกชน เข้ามามีบทบาทน้อยที่สุดไปจนถึงการให้เอกชนมีบทบาทมากที่สุด เรียงตามลำดับ ดังนี้  

1) กลุ่มกิจการ ต่างประเทศ 2) กลุ่มผู้บริหาร 3) กลุ่มการคลังและเศรษฐกิจ 4) กลุ่มพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ 5) กลุ่มพัฒนา ชนบท ชุมชน เมือง 6) กลุ่มเกษตรกรรม 7) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8) กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ9) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานและพลังงาน 

3. กิจกรรมที่รัฐไม่ควรมีภารกิจอีกต่อไป คือ กลุ่มรัฐวิลาหกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วย

เหตุผล ทางด้านการแสวงหาผลกำไร แต่เมื่อการดำเนินการแล้วไม่สามารถเลี้ยงตัวได้ สมควรหาทาง

ให้ เอกชนมีการแข่งขันดำเนินการได้ เว้นรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่จัดตั้ งขึ้นมาด้วยเหตุผลทางด้านความ 

มัน่คงของรัฐ การอนุรักษ์ หรือเพ่ือสาธารณูปโภคและลาธารณูปการ ก็อาจใช้วิธีร่วมลงทุน 

               2.3 แนวคิดด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

       ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผ่านมาการท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism) 

ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายมากขึ้นทั้งนี้รูปแบบของ

การจัดการโดยชุมชน เป็นวิธีการจัดการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการ และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพยากรการ



 

 

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันก็เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจชุมชนของคนในท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้

หากมองในด้านของการตลาดด้วยแล้วปรากฎว่าตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนยัง เป็นเรื่องกลุ่ม

เฉพาะเท่านั้น การท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ (Alternative Tourism) หรือตลาดใหม่เพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการและทดแทนการท่องเที่ยวตามประเพณีนิยม (Conventional Tourism) แบบเดิมๆที่

เคยปฏิบัติกันมา ดังนั้นแนวคิดในการนาเสนอการท่องเที่ยวอันเป็นทางเลือกใหม่นี้จึงมีชื่อเรียกอย่าง

หลากหลายเช่น Sustainable Tourism, Bio Tourism, Green Tourism, Responsible Tourism

ฯลฯ ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดในเวลานี้และใกล้เคียงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากที่สุด 

คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และบางครั้งอาจเรียกว่า "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 

(Community-based Ecotourism) จะเห็นได้ว่าการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามากาหนดทิศทาง

ของการท่องเที่ยว โดยมีความคิดว่าทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการ

ท่องเที่ยว การนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ 

วิถีชีวิต อันเป็นความพยายามของชุมชนที่จะสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism identity) 

ให้กับพ้ืนที่ทางสังคมของชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการจัดการที่มีความ

รับผิดชอบที่จะช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีความยั่งยืนของการอนุรักษ์ทรัพยากร 

การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและกาจัดมลพิษ รวมทั้งเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาชุมชนใน

ขณะเดียวกัน 

     การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ผ่านมาได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยถูกคาดหวังว่า

จะเป็นวิธีการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการจัดการและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็เกิดประโยชน์แก่

เศรษฐกิจชุมชน 

     การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็นการจัดการการ

ท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนโดย

คำนึงถึงความยั่งยืนใน ประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม (สินธุ, 2546) ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดว่า

ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ ทรัพยากร และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว นำเอาทรัพยากร

การท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นปัจจัยหรือต้นทุนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง

เหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ีอการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 



 

 

(2561) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่มีชุมชน 

เป็นศนูย์กลางจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการ วางแผนอย่างเป็นระบบ 

พจนา (2546) ได้มีความเห็นว่าเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ การใช้การ 

ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ 

ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนที่ชุมชนกำลังเผชิญอยู่ เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนา 

ชุมชน และมองการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

สินธุ (2546) ได้เสนอปัจจัยในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน นั้น ฐานการพัฒนาที่แท้จริงนั้นต้องมาจากชุมชนและประชากรในชุมชนใช้ฐานทรัพยากรหรือ
ต้นทุนของชุมชนที่มือยู่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ซึ่งฐานทรัพยากรหรือ
ต้นทุนของชุมชนดังกล่าวนี้  ได้แก่ ทุนทางธรรมชาติ (Natural Resources Capital) ทุนทางสังคม
และ วัฒนธรรม (Social and Culture Capital) ทุนทางภูมิปัญญา (Wisdom Capital) ทุนทาง
เศรษฐกิจ (Economic Capital) และเห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นควรนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ของคนใน ชุมชน ดังนั้น ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้ 

การพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ต้องทำให้วิถีชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างอิสระและมี
คักด์ศรี ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงการจัดสรรประโยชน์จากทรัพยากรให้เป็นธรรมด้วยการกระจาย
ไปสู่พ้ืนที่ที่มีความขาดแคลนอย่างที่ทั่วถึง การส่งเลริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นต้องคำนึงถึง
ความพร้อมของชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การกระจายรายได้และ
การสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว สิ่งสำคัญที่ชุมชนต้องคิดเมื่อต้องการจัดการการท่องเที่ยว
คือ สร้างชุมชนให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีทรัพยากรที่ผลิตไต้เอง และมีองค์การที่เข้มแข็ง ภายใต้
แนวคิดจากระดับล่างขึ้นสู่บน (Bottom up community basis) ไม่ใช่เกิดจากการสิ่งการของ
หน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่สนับสนุนและให้คำแนะน่าโดยเฉพาะด้าน
การตลาด ทั้งนี้ชุมชนจะประสบ ความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของทรัพยากร กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว และการป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนต้องวางแผนการพัฒนาให้เหมาะสม จัดรูป
องค์การและการบริหารที่ดี การอบรมบุคลากรให้พร้อม สร้างความเข้าใจกันอย่างสมํ่าเสมอ มีการ
ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการ และหาจุดเด่นในท้องถิ่นนำเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว 

 2.3.1 แนวคิด 3 C เพื่อการท่องเทีย่วโดยอย่างย่ังยืน 

                     การท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นฐานของกลไกการจัดการ (Management 

Mechanism) เพ่ือเป็นพ้ืนที่ให้ชุมชนสามารถสร้างกลไกของตนเอง และนำเอาหลักการการท่องเที่ยว 

เซิงสร้างสรรค์มาเสริมเติมแต่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Value Creation) ให้เป็น



 

 

ผลิตภัณฑ์ หรือประสบการณ์ การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท่องเที่ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นในเซิงเศรษฐกิจ ลังคม และสิ่งแวดล้อมก็สามารถขยายผลและกระจาย

ไปในวงกว้างได้ อีกด้วย (Supply Chain Management) การทำให้สิ่งเหล่านี้ ให้ เกิดขึ้นได้จริง 

หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องจำเป็น ต้องร่วมมือ สื่อสาร และเชื่อมต่อระหว่างกันให้ขับเคลื่อนไปสู่

เป้าหมาย เดียวกัน (Collaborate-Communicate-Connect) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ

เพ่ีอการท่องเทีย่วอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). (2561)  

         

ภ า พ ที่  2.8  แ น ว คิ ด  DASTA 3 C MODEL  

ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ พิ เศษเพ่ีอการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    

       (2561). เมื่ อ  1 2  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 3  จ าก  https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge 

 

            การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ

วัฒนธรรม โดยมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 

โดยชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว มี 

การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งครอบคลุมถึงสิ่ งแวดล้อม สังคม คิลป '

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญา ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนเพ่ือรองรับผู้มาเยือนอย่างมี

ประสิทธิภาพตามความต้องการที่มีร่วมกันระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยอาจจะมีหน่วยงาน 



 

 

ภายนอกที่เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน แต่คนในชุมชนถือเป็นเจ้าบ้านที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรม

การท่องเที่ยว การบริการ และประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แก่ผู้มาเยือนฝานกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกับชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนโดย สามารถทำนุบำรุง

ทรัพยากรต่างๆ ของชุมชนให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความรู้

เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ความรักและหวงแหนในท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย โดยการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีจัดอยู่ในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่มีความ

จำเป็นจะต้องมีการนัดหมายกับชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวหน้าก่อน 

เนื่องจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาชีพหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยตรง 

(ยกเว้นชุมชน เลือกที่เปีดตัวเองเพ่ือรองการท่องเที่ยวกระแสหลักแล้ว) นักท่องเที่ยวทั่วไป ที่เข้าไป

ท่องเที่ยวโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าอาจไม่ได้รับการบริการหรือ การสื่อความหมายที่ดีจากชุมชน  

           การท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนที่มีรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน ไปตามลักษณะของ

ภูมิศาสตร์เฉพาะท้องถิ่น จึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีการ ดำเนินชีวิต แสดงออกมาทั้งทางด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย อาหาร การกิน ความเชื่อ ด้งนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงเป็นการไป

เยือนเพ่ือพบเห็นความแตกต่างเหล่านี้ โดยมีคนในชุมชนเป็นผู้ส่งมอบประสบการณ์การสื่อสาร 

การท่องเที่ยว “โดย” ชุมชน มีนัยยะสำคัญของการที่ชุมชนเป็น ประธาน (Subject) หรือ

ผู้ กระทำอยู่  ซึ่ งห มายถึ งการท่ องเที่ ยวที่ ถู กบริห ารจัดการโดยชุ มชน เอง ชุมชนจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของเขาเอง ซึ่งถ้าจะทำใหได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องสร้างกระบวนการ

เรียนให้กับชุมชนจากฐานทรัพยากรของตนเอง สร้างกระบวนการพัฒนาคนในพ้ืนที่ เชื่อมโยงความ

สามัคคีให้รักใคร่กลมเกลียวกัน มีความภาคภูมิใจในชุมชน และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

CBT ไม่ใช่การท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเยอะๆ แต่จัดเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ขนาดเล็ก (Small-

scaled Niche Market) ที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้บนฐานขีดความสามารถในการรองรับได้

ของแต่ละชุมชน รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวจัดเป็นรายได้เสริม ชุมชนอาจมีการทำการเกษตร การ 

ประมงอยู่เป็นอาชีพหลัก เพราะฉะนั้นหากไม่มีการท่องเที่ยว ชุมชนยังต้องสามารถยืนหยัดอยู่ได้ แต่

หากชุมชนที่สามารถรักษาทั้งอาชีพหลักและการท่องเที่ยวเอาไว้ได้ทั้งสองอย่าง ก็ถึอว่าเป็นชุมชนที่มี

คักยภาพที่ทำได้สองทาง 

ในอนาคตซึ่งมีการผสานความลัมพันธ์และความร่วมมือกันกับประเทศ เพ่ือนบ้าน ขอบเขต

ทางภูมิศาสตร์จะมีความสำคัญลดลงไป สิ่งที่หลงเหลืออยู่ คือ ภูมิวัฒนธรรม ภูมิลังคม ชุมชนสามารถ



 

 

ที่จะพัฒนาให้แข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในภูมิภาคมากขึ้น สิ่งที่น่าสนใจใน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการเดินทาง เพ่ือไปค้นหา และเรียนรู้สิงที่มีคุณค่าในชุมชนซึ่งแตกต่างจาก

การเดินทางเพ่ือไปพักผ่อนด้วยความเคยชินในความสะดวกสบาย 

วัฒนธรรมการเดินทางอาจถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของชีวิต เซ่น สภาพ เศรษฐกิจการด้กษา 

เป็นด้น วัฒนธรรมของนักเดินทางแต่ละคนมีดวามแตก ต่างกันออกไป บางคนต้องการความ

สะดวกสบาย บางคนต้องการโปรโมท ตนเองผ่าน Social Media เพราะฉะนั้นหากพูดถึงการ

ท่องเที่ยวก็เปรียบ เหมือนการปรบมือ 2 ข้าง คือมืทั้งด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่อาจจะ ยังมืนักท่องเที่ยวที่สนใจประเภทนี้

จำนวนไม่มาก แต่ก็เป็นสิงที่สำคัญในการ เลือก “คนที่ชอบ คือคนที่ใช่” 

แนวความคิดหลักของการสื่อถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ “การให้คุณค่ากับของเดิมที่มี 

อยู ่ รู้ว่ามีอะไร และนำเสนอสิ่งเหล่านั้นออกไป”ชุมชนจำเป็นต้องเข้าใจตนเองว่ามีเรื่องอะไรให้เล่า 

สิ่งที่เคยเจอบ่อย คือ การเล่ารายละเอียดมากเกินไป ซึ่งทำให้คนรับสารไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นจึงควร 

สื่อสารโดยมุมมองของคนรับสารว่า อะไรที่น่าเล่า น่าสนใจ และดึงดูดในสายตาของเขาสิ่งที่น่าสนใจ

และดึงดูดอาจเป็นสิ่งทีค่นในชุมชนอยู่ใกล้จนไม่เห็นความงาม “มีเตาเผาเขาจะมาดูเหรอ มีทอผ้าเขา

จะมาดูเหรอ” การให้ความรู้ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งให้คนในชุมชนเข้าใจ แต่วัตถุประสงค์คือคนใน

ชุมชนเองสามารถนำเสนอของดึในชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้การท่องเที่ยว

โดยชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนได้ “คนในชุมชน” ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ ต้องเกิดจากการที่คนใน

ชุมชน มืใจรักท้องถิ่นของตนเอง รักสิงที่ตนเองมี รักเพ่ือน รักคนที่อยู่รอบข้าง และปลูกฝังลูกหลานให้

มิความรู้สึกนี้ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศให้ชาติไทยเราอยู่ได้อย่าง

เข้มแข็งการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถเป็นกระจกสะท้อนความเข้มแข็งและ ศักยภาพของชุมชน

นั้นๆ เพราะฉะนั้นการลี่อสารภาพของการท่องเที่ยวโดย ชุมชนออกไปก็สามารถสื่อได้เซ่นกันว่าชุมชน

ต้องการให้นักเดินทางแบบไหนเข้าไปท่องเที่ยว “ชุมชนไหนให้คนกินเหล้ามาโชว์ คนที่มาก็ชอบกิน

เหล้าเหมือนกัน เอารักษ์ป่ามานำเสนอ คนที่รักษ์ป่าเหมือนกันก็จะมา” 

          2.3.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเซิงสร้างสรรค์ CT = Creative Tourism 

                  การท่องเที่ยวเซิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวที่มีฐานมาจากวัฒนธรรม 

คุณค่าของรากเหง้าความเป็นตัวตน ที่สืบค้นเป็น Spirit of the Place บนฐานความเป็นตัวตนของแท้ 



 

 

การเพ่ิมมูลค่าเกิดจากการตระหนักรู้ในคุณค่าของรากนี้ และนำมาสื่อความหมายได้อย่างสร้างสรรค์ มี

การออกแบบให้เกิดประสบการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือนได้เรียนรู้ได้ ลงมือ

ทำ ได้ความทรงจำ ครบทุกมิติ รูป รส กลิ่น เสืยง 

มิติการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสรรสร้าง ให้มีความใหม่เป็นการประยุกต์วัฒนธรรมมาเป็น

กิจกรรมทางการท่องเที่ยว เซ่น กิจกรรมเรื่อง อาหาร การแต่งกาย การกินอยู่ งานอีเว้นท์ กิจกรรม

เหล่านี้ สร้างสรรค์หรือ สรรสร้างต้องทำอย่างมีนวัตกรรมที่สามารถสร้างความเหมาะสม ระหว่าง 

ความคงอยู่ของ Spirit of the Place ที่ เป็นความจริงแท้ของชุมชนท้องถิ่น และการออกแบบ

สร้างสรรค์ประสบการณ์เซิงพาณิชย์ 

             

ภาพที่ 2.9 พลวัตความจริงแท้ในบริบทการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ีอการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    

       (2561). เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จาก https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge 

 

              กิจกรรมการท่องเที่ยวเซิงสร้างสรรค์ คือ กระบวนการระหว่างเจ้าบ้าน กับผู้มาเยือนที่

กระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการ ทดลองและลงมือทำ ความคิดสร้างสรรค์ 

และความสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรม การท่องเที่ยวต่างๆ ที่ยังคงอัตลักษณ์ ความจริงแท้และจิตวิญญาณ

ของสถานที่ท่องเที่ยว ถือเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการที่เจ้าของแหล่งมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ

เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของแหล่ง ก่อให้เกิดความเข้าใจในสังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่นั้นๆ 



 

 

  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงมุ่งเน้นความเป็นตัวตนที่แท้จริงของ วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิต

ไม่ใช่ประเพณี เป็นการท่องเที่ยวระดับกิจกรรม เช่น การทอผ้า การทำอาหาร เป็นต้น โดยมีคำหลัก

อยู่ 3 คำ คือ ความจริงแท้ (Authenticity) การมีส่วนร่วม หรือการแลกเปลี่ยน (Participation) จิต 

วิญญาณของพ้ืนที่ (Spirit of Place) ที่สำคัญ คือ ไม่ใช่กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดย

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จัดเป็นสื่อกลางในการนำเสนอทรัพยากรการท่องเที่ยวของ

สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ต่อแหล่งท่อง เที่ยว เช่น การ

สร้างงานและอาชีพ การเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และ

เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจต่ออัตลักษณ์ที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ การท่องเที่ยว

สร้างสรรค์ถือเป็นเครื่องมือในการรักษาสมดุลของทรัพยากร ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ

ท่องเที่ยวภายในชุมชนอีกด้วย 

 โดยสรุป การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยวที่นำภูมิสังคม ภูมิปัญญา ภูมิทาง

วัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดเพ่ิอให้เกิดคุณค่า และ มูลค่า และสร้างสรรค์ไม่ขัดแย้งและส่งผล

กระทบทางลบต่อชุมชนโดยออกมาในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ให้ผู้มาเยือนได้ 

มีส่วนร่วมในการลงมือทำผลงานทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตหรือ อัตลักษณ์  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเจ้าบ้าน โดยชุมชนเป็นผู้สอนและให้ความรู้ ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้

มาเยือนและชุมชน และก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน 

ประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวที่มีฐานคิดมาจากการมองอุตสหกรรมการท่องเที่ยวทั้ง ระบบ ทั้งที่เก่ียวข้อง

โดยตรงและไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งระบบควรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว แนวคิด

จากการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการที่การท่องเที่ยวใช้ทรัพยากรที่เป็นของส่วนรวม (Public 

Goods) การสร้างผลกระทบไม่ว่าบวกหรือลบทำให้หลายหน่วยในโลกนี้ได้รับผลทางใดก็ทางหนึ่ง 

ด้งนั้น จึงควรคำนึงถึงการกระจายผลดีให้ทั่วถึงมากที่สุด การคิดเรื่องห่วงโซ่ความเชื่อมโยงโดยให้

การท่องเที่ยวเป็นกลไกในการพัฒนา อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคน พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานได้ อย่าง ทั่วถึงและกว้างขวาง 

CBTT ในทัศนะของ อพท. 

 การที่ชุมชนจะเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้นั้น สิ่งสำคัญ คือ ความเชื่อมโยง



 

 

ของผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสืยจากการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือบุคคล ที่ประกอบอาชีพอ่ืนในชุมชนโดยกระบวนการเชื่อมโยง

ผลประโยชน์จากการ ท่องเที่ยวไปยังชุมชนซึ่งมีส่วนเป็นจิ๊กซอว์โนกิจกรรมท่องเที่ยว เซ่น อาหาร 

ที่พัก กิจกรรม ของที่ระลึก การนำเที่ยว ฯลฯ ซึ่งแต่ละชุมชนไม่ต้องมีครบทุกอย่างแต่สามารถมี

กระบวนการเชื่อมโยงกันเพื่อเติมเต็มการท่องเที่ยว และได้รับประโยชน์ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าชุมชนจะ

ไม่ได้ทำการท่องเที่ยวแต่ชุมชน จะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนผ่านการ

เชื่อมโยงได้เช่นกัน 

ทั้งนี้  การท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อให้ เกิดการกระจายรายได้ซึ่งทำให้ชุมชนได้รับ

ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ และทำให้คนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันยัง

กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบทอด ทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ สังคม และ

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ดังนั้น การท่องเที่ยวที่ทำให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์สามารถ

เป็นไปในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงินที่อิงตามระบอบทุนนิยม หรือจะเป็น 

รูปแบบของความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในชุมชน เซ่น คนชุมชนเกิดความตระหนัก ในการดูแลรักษา

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของตน รวมถึงการสืบทอด ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของท้องถิ่นเอาไว้ก็ถือเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเช่นกัน 

การท่ องเที่ ย ว โดยชุ มชน  ถื อ เป็ น ฐานของกล ไกการจั ดการ (Management 

Mechanism) เพ่ือเป็นพ้ืนที่ให้ชุมชนสามารถสร้างกลไกของตนเอง และนำเอาหลักการการ

ท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์มาเสริมเติมแต่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Value 

Creation) ให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือประสบการณ์ การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้  ผลประโยชน์ที่ เกิดจากการท่องเที่ยวนี้ ไม่ว่าจะเป็นใน เชิงเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่ งแวดล้อม ก็สามารถขยายผลและกระจายไปในวงกว้างได้ อีกด้วย (Supply Chain 

Management) การทำให้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้จริง หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้อง

ร่วมมือ ส่อสาร และเชื่อมต่อระหว่างกันให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน (Collaborate-

Communicate-Connect) 



 

 

 

ภาพที่ 2.10 ความเชื่อมโยงของแนวคิด DASTA 3 C MODEL 

ทีม่า: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ีอการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    

       (2561). เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จาก https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge 

จุดศูนย์กลางของการเชื่อมโยง 3C จะอยู่ที่ “ชุมชน” ชื่งประกอบด้วย ทรัพยากรต่างๆ เซ่น 

ธรรมชาติ คน วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ เป็นด้น ด้วยความเข้มแข็งรากฐานที่มั่นคง และความรัก

สามัคคีภายในชุมชน ชุมชนสามารถบริหารจัดการ (เปิดประตูสู่) การท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง (CBT) 

เพ่ิม มูลค่าให้กับทรัพยากรที่มือยู่ แต่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้ สรรค์สร้างออกมาเป็นกิจกรรม ที่พัก

แรม ศูนย์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการท่า

กิจกรรมในชุมชน (CT) อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ชุมชนสามารถ 

สร้างข้ึนมาในการป้องกันไม่ให้ค่านิยม หรือวัฒนธรรมการเดินทางจากภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนได้ CBT ที่เข้มแข็งจะสร้างประโยชน์ ให้ชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจ ส่งแวดล้อม และลังคม นอกจาก

นั้ชุมชนรอบข้างที่ไม่ได้ท่าการท่องเที่ยวโดยตรงก็สามารถนำทรัพยากรต่างๆ ที่ตนเองมี ส่งต่อเป็น

วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในชุมชน CBT ได้ หรือชุมชน CBT เองก็

สามารถแบ่งปันผลประโยชน์ กระจายรายได้ สู่ชุมชนรอบข้างได้เช่นกัน (Two-way CBTT) 

           2.3.2 หัวใจของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 



 

 

                การทำงานให้ เกิดผลลัมฤทธิ์ ที่ ดี  ย่อมต้องอาคัยการหลอมรวมความ 

หลากหลายและแตกต่าง แม้จะมียุทธวิธีในการก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย ที่แตก ต่าง แก่นการทำงานควร

อยู่บนฐานความเข้าใจและความมุ่งมั่นที่ไปในทิศทางเดียวก้น ดังนั้น การจัดการการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนในประเทศไทยแม้มีหลากหลายหน่วยงานดำเนินการเรื่องนี้ เราควรมีเวทีในการถกหาแก่นสาร 

สาระ อันเป็นหลักสำคัญในการทำงาน เพ่ือให้เห็นภาพจุดหมายปลายทางที่มีความ เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวก้น การค้นหาแก่น CBT จึงเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานต่อไป องค์การบริหาร

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ีอการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). (2561) 

 แก่นนี้ มีใช่จำกัดการทำงาน มีได้มุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานต้องมีทฤษฎี และข้อปฏิบัติเดียวก้น 

แต่เป็นการร่วมคิดหากรรมวิธี ตามวิถีและบริบท เปิด ให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ ทำแล้วทำอย่างไรให้

ทำได้ดีขึ้นอีก ทำแล้วทำอย่างไร ที่จะไม่ผิดพลาด มีกรณีศึกษา ตอบรับผลที่ปรับปรุงได้ การทำงาน

เป็นทีมเช่นนี้ จะนำพาไปสู่การร่วมกลุ่มคนเป็นสมัชชาคนทำงาน CBT ไทยได้ต่อไป การกระจายไปสู่

พ้ืนที่ต่างๆ เป็นการทำงานที่ให้ทุกพ้ืนที่เห็นคุณค่า เห็นความเป็นตัวตน จากรากเหง้าของตน ตาม

แนวคิดที่ว่า รากคือชีวิต การต่อยอด สร้างสรรค์ ย่อมต้องมีความเข้าใจในเอกลักษณ์นี้ก่อน การเพ่ิม

มูลค่า จะทำไม่ได้หากเราไม่เข้าใจคุณค่า ดังนั้นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงต้องมา

จากฐานที่มั่นคงของราก 

การทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำเพ่ือพัฒนาคน เชิดชูคนต้นแบบ คืออีกหัวใจหนึ่งที่จะ

เดินหน้าได้อย่างมีคุณค่าและมูลค่า การมุ่งมั่นที่จะเชิดชูคนต้นแบบเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่คนทำงาน

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจำเป็นต้องมีการผกผันแปรปรวนของสภาพการณ์จะไม่เป็นอุปสรรคใดๆ ต่อ

การทำงานเลย หากเรามีคนต้นแบบที่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ การเปิด

กว้าง และเข้าใจแก่นแท้ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การถอดรหัสการทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษใน ครั้งนี้ได้พาไปสู่ 

ข้อสรุปสำคัญในการเดินต่ออย่างม่ังคั่งและยั่งยืน 

▪ CBT คือ กลไกการจัดการที่ จะนำพาให้ เกิดการมีส่วนร่วม และการ กระจาย

ผลประโยชน์ ความคิดหลัก คือ การมีส่วนร่วมที่แท้จริงต้องทาให้ได้ ทำได้ต้องรู้แก่นแท้ 

▪ Creative Tourism เกิดจากแก่นที่เริ่มจากคุณค่าก่อนถึงจะไปเพ่ิมมูลค่าได้ 

▪ CBTT ดาวกระจายเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อและกระจายออกไปจากสิ่งที่เราค้น

เจอ ขยายผลได้อย่างมหาศาลให้ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ ได้รับผลประโยชน์จากต้นแบบ

ของ อพท. 



 

 

หัวใจที่เป็นแก่นของ CBT ร่วมเดินต่อไปกับกรอบความคิดดังนี้ 

รู้ค่า รักกนั และร่วมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยืนหยัดเองได้บนพื้นฐานของความยั่งยืน 

สร้างเครือข่ายและองค์ประกอบให้การเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สร้างสรรค์ก่อนการค้นหาวิธีการทำให้สินทรัพย์มีคุณค่ามีมูลค่าเพ่ิมได้ (CT)/ สรรสร้าง

วิธีการในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ demand-supply (CBTT)  

บริหารจัดการ scale ให้เหมาะสมให้มีความสมดุลกับ 3 ขาของความยั่งยืน พร้อมมุ่งหากลุ่ม

คนทีใ่ช่ และมีใจเดียวกัน 

 

 

ภาพที่ 2.11 แนวคิด DASTA 3 C MODEL 

ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ีอการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    

       (2561) เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จาก https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge 

จากภาพ จะเห็นว่าการทำงานท่องเที่ยวโดยชุมชนทำเพ่ือพัฒนาคน เชิดชูคนต้นแบบ คืออีก

หัวใจหนึ่งที่จะเดินหน้าได้อย่างมีคุณค่าและมูลค่า การมุ่งมั่นที่จะเชิดชูคนต้นแบบเป็นอีกหนึ่งภารกิจ

ที่คนทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจำเป็นต้องมี การผกผันแปรปรวนของสภาพการณ์จะไม่เป็น

อุปสรรคใดๆ ต่อการทำงานเลยหากเรามีคนต้นแบบที่เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง การ

ประยุกต์ การเปิดกว้าง และเข้าใจแก่นแท้ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สำนักกองทุนทรัพยากรกองทุนการวิวัย (สวก.) (สินธุ, 2546) ได้สรุปประสบการณ์การวัด
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้ 

1. การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลายของชุมชน 



 

 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของทรัพยากรอันหลากหลาย ตั้งอยู่บนแนวคิดที่เน้น 
ความสำคัญของการผสมผสานจุดมุ่งหมายของการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล้อม อัดลักษณ์ความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีวิถีชีวิตและประเพณีแตกต่างกันออกไป การเคารพต่อ 
ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ ชุมชนท้องถิ่นมี 
สำนึกและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีของตน สามารถ อธิบายให้คนนอก
หรือ นักท่องเที่ยวได้รับรู้ และเข้าใจว่ามีความสวยงามและมีคุณค่าอย่างไรอันรวมไปถึงพัฒนาการ
ของ วัฒนธรรม ประเพณี ทั้งนี้เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
ซึ่งกัน และกัน 

  2.การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของการจัดการ 
    การพิจารณาในประเด็นที่เน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนเงื่อนไขของ การจัดการที่มี

ความ รับผิดชอบลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมถึงการ
อนุรักษ์ ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและกำจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว อย่างมีขอบเขตโดยเน้นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน ภายใต้เงื่อนไขของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับธรรมชาติในฐานะเป็นวิถีชีวิตที่เกื้อกูลในระบบนิเวศเดียวกัน
ซ่ึงไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันได้ ภายใต้หลักการที่ว่าผู้ที่ดูแลรักษาทรัพยากรย่อมสมควรได้รับ
ประโยชน์จากการดูแลรักษานั้น 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการจัดกระบวนทัศน์ของการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศที่ เนัน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับธรรมชาติ ในลักษณะเป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวกับการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นรวมทั้งมีความพยายามใน
การนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความลามารถในการรองรับของธรรมชาติ ซึ่ งแนวทางดังกล่าวจะ
เป็นการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวออกไปในวงกว้าง ไม่เพียงแต่ในชุมชนเท่านั้นหาก
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นอยู่กับหลักการสำคัญของการสร้าง 
แรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมขบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ทำการอนุรักษ์ธรรมชาติแวดล้อม 
และ ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของตนอีกด้วย 

    3. การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของกระบวนการและกิจกรรม 
        การพิจารณาในประเด็นนี้ เน้นให้มีการสร้างระบบการท่องเที่ยวที่เอ้ือต่อกระบวนการ

เรียนรู้โดย มีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ความประทับใจ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องทั้ง
ต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นการ
ท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา ทั้งนี้การท่องเที่ยวอาจสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกของชุมชน
ในฐานะภายใต้บริบทของ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างดุลยภาพระหว่าง
การผลิตในภาคเกษตรกรรมกับ การประกอบอาชีพของชาวบ้านที่ผูกโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน 



 

 

รวมทั้งการจรรโลงสร้างสรรค์ ความเป็นธรรมภายในสังคม และการรวมตัวกันเพ่ือต่อสู้การเอารัดเอา
เปรียบของบริษัทนำเที่ยวจากภายนอก 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนอาจไม่จำกัดอยู่แต่เพียงชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือหมู่บ้านแห่งใดแห่ง 
หนึ่งอย่างโดด ๆ ได้ แต่อาจมีการรวมตัวกันของชุมชนหลาย ๆ แห่ง สร้างเครือข่ายการจัดการการ 
ท่องเที่ยวร่วมกัน เพ่ือให้การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีเป้าหมายในการ ให้ 
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ ความประทับใจ สร้างความตระหนัก และปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องทั้งต่อนักท่องเที่ยว
และ ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยว องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม เพ่ือการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยว 

  4. การท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริบทการมีส่วนร่วมของชุมชน 
     การพิจารณาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านนี้ เป็นการคำนึงถึงความสำคัญในการมีส่วน

ร่วมของ ชุมชนและประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น และ หมายรวมถึงการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทน 
โดยมี จุดมุ่งหมายปลายทางในการกสับมาบำรุงดูแลรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

ในทางบํฎิบํตท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
ท้อง ถิ่นในที่นี้อาจเริ่มด้นจากชุมชนระดับรากหญ้าจนถึงองค์กรการปกครองท้องถิ่นและอาจรวมถึง
การมี ส่วนรว่ม,ของผู้มีส่วน'ใต้เสีย จึงเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง 

                5. การท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติของการพัฒนาองค์กรชุมชน 
    การพิจารณาในบริบทนี้เป็นความพยายามจะชี้ให้เห็นถึงบทบาทของการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศใน การพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์พ้ืนฟูธรรมชาติ แวดล้อมอย่างยั่ งยืน 
ซึ่งชี้ให้ เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่กำลังดำเนินอยู่  และกำลังจะดำเนินการต่อไปนี้ เป็น
เครื่องมือและ กลไกของชุมชนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือก เพ่ือกำหนดทิศ
ทางการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ประเพณีอันหลากหลายของ 
ชุมชน และกลุ่มชาติ พันธุต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นความพยายามในการอนุรักษ์พ้ืนฟูธรรมชาติ
แวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกใหม่ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น หลากหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจของชุมชน การจัดการทรัพยากรของชุมชน ทางเลือกในการ
ประกอบ อาชีพ รวมทั้งการสร้างเลริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงในชุมชนท้องถิ่น 
นอกจากนี้การที่ ภาคเอกชนบางแห่งบางจังหวัด ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการ การท่องเที่ยว ซึ่ง
เน้นการสร้างรายได้ และความเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียว และบางครั้งได้มี
ผลกระทบต่อการทำลาย วัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ อันเนื่องจากชุมชนท้อง ถิ่นขาดอำนาจในการจัดการการท่องเที่ยวของตน จึงมีความ
จำเป็นที่จะมีการกำหนดบทบาทขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล 



 

 

(อบต.) ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญร่วมกับชุมชน ในการจัดการและหารูปแบบของการท่องเที่ยวใน
บริบทของชุมชนท้องถิ่น อันจะมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติให้กับชุมชนท้องถิ่นมากข้ึน 

         2.3.4 แนวคิดการท่องเทีย่ว OTOP นวัตวิถ ี
                คำว่า “นวัตวิถี” เกิดจากการนำคำว่า “นวัตกรรม” ผสมกับคำว่า “วิถีชีวิต” 

ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยไม่ใช่การนำสินค้าที่มีความโดดเด่นของ
ชุมชนออกไปวางเสนอขายนอกแหล่งชุมชนอย่างที่เคยมีมา แต่เป็นการนำผู้คนจากข้างนอก เข้าไป
สัมผัสวิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ อาหารการกิน และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนั้นๆ 
(กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.2561)  ความเป็นมาแนวคิดวิธีการดำเนินการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โอทอปเปรียบเป็นเหรียญสองด้าน ซึ่ง 16 ปีที่ผ่านมาในระบบเก่า ทำอยู่
ด้านเดียวคือ ด้านหัว คือ สินค้าโอทอปที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานของรัฐ โดยผ่านการคัดสรรสุดยอด
โอทอป ซึ่งทั่วประเทศมีจำนวน 15,000 ราย แต่มีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนอยู่ 8 หมื่นกว่าราย 
ทำให้มีสินค้าโอทอปที่ตกเกณฑ์ถึง 7 หมื่นราย ต่อจากนี้จะเริ่มทำเหรียญด้านที่สอง คือชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นแนวคิดพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุน
ชน เป็นการสร้างรายได้เพ่ิมให้ชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิด
สร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้รายได้กระจายอยู่ภายในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ทุกคน
พร้อมเป็นเจ้าบ้าน ทำให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ซึ่งแตกต่างจาก OTOP 
เดิม ที่ต้องนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชน และทุกอย่างขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ให้งบประมาณ 10,000 ล้านบาท กับโครงการชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี โดยจะคัดเลือกจากชุมชนที่มีศักยภาพใน 76 จังหวัด 878 อำเภอ อำเภอละ 3 -5 
แหล่งท่องเที่ยว พร้อมเข้าไปสร้างความเข้าใจกับชุมชน ทั้งช่วยวิเคราะห์ เสน่ห์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ของชุมชนนั้น กำหนดเส้นทางท่องเที่ยว ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการค้าต่อนักท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ คือ พิจารณาศักยภาพของชุมชน ทั้งจำนวน
นักท่องเที่ยว ต้นทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นต้น พิจารณาถึงการ
เชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวหลัก คือ 22 เมืองหลัก แหล่งท่องเที่ยวรอง คือ 55 
เมืองรอง ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเล็ก คือ ชุมชนท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่
ส่งเสริมกัน การดำเนินการต้องไม่เริ่มจากศูนย์ โดยสามารถต่อยอดจากหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการ
ท่องเที่ยวได้ หรือต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสุนนจาก อพท. เป็นต้น ต้องเน้นการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์โอทอป มีจุดขายที่เป็นเสน่ห์ เช่น ลักษณะทางธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำ ภูเขา มีประวัติ และ
ตำนาน ต้องมีความเข้มแข็งของชุมชน มีการจัดทำแผนธุรกิจ ปฏิทินท่องเที่ยวของชุมชน ที่ใช้
งบประมาณอย่างสมเหตุสมผลอย่างยั่งยืน 



 

 

แนวคิดของ “OTOP นวัตวิถี” เป็นการเปลี่ยนจากที่ชาวบ้านเคยผลิตสินค้าออกไปขายให้
เขา เอาวิถีชีวิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และบริการ เป็นการพัฒนาแบบระเบิดจากภายใน สนับสนุนให้
คนในท้องถิ่นลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง ดึงอัตลักษณ์ชุมชนตั้งเดิมที่เน้นความเรียบ
ง่าย ซึ่งดำเนินมาหลายชั่วอายุคน มาสร้างเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวประทับใจ พร้อมมีสินค้าที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชนติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย 

หัวใจสำคัญของการดำเนินงาน แตกต่างจาก OTOP ในยุคเริ่มต้น ที่เป็นการผลัก “คนใน
ชุมชนและสินค้า” ออกไปขายข้างนอก โดยที่ข้างนอกประกอบด้วย “ใจผู้ซื้อ” มากมาย และซับซ้อน 
(กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.2561, หน้า 9) แต่จากการออกไปขายสินค้าตามที่ต่างๆ 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไม่มีความสุขที่แท้จริง รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว 
หรือบางกลุ่มเล็กๆ ไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร กอปรกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลัก
ของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ๆ กรุ๊ปทัวร์ 
ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.2561, หน้า 2-3)  ในทาง
กลับกัน OTOP นวัตวิถี คือ การดึง “คนซื้อและใจคนซื้อ” เข้ามาในบ้านในชุมชน โครงการ OTOP 
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังภาพ (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.2561, หน้า 14-15)  

    
 

ภาพที่ 2.12 พัฒนาการของโครงการ OTOP สู่ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

ที่มา: (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.2561, หน้า 14-15)  
                       OTOP นวัติวถี ไม่ได้เน้นเพียงตัวสินค้า แต่เน้นการสร้างผู้ประกอบการที่เข้าใจเสน่ห์ของ

ชุมชนตัวเองกับการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดชุมชนท่องเที่ยว การดาเนินงานของ OTOP นวัตวิถี ต้อง



 

 

เกิดจากการ “ระเบิดจากข้างใน” โดยนำไปสู่การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชุมชน ที่ครอบคลุมถึง  

1) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 2) การสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาด

ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 3) ออกแบบสินค้าของที่ระลึกเพ่ือการท่องที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว (ซึ่ง

แตกต่างจากสินค้า OTOP ในบริบทที่เป็นอยู่) และ 4) การบริหารจัดการข้อมูลเสน่ห์ชุมชนเพ่ือเป็น

พลังในการสื่อสารออนไลน์ รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน  

                วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ OTOP นวัตวิถี คือ  

▪ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอย่างท่ัวถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง  

▪ เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดด

เด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  

▪ เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว 

OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอด

การบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม  

 

                โดยเป้าหมายที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ คือ ประชาชนได้รับการพัฒนา

อาชีพ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถีจำนวน 3,277 หมู่บ้าน กับเส้นทางการท่องเที่ยวกระแสหลัก เมืองรอง และแหล่งท่องเที่ยว 

ให้เกิดรายได้ที่กระจายไปสู่ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และประชาชนเกิดการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant D เพ่ิมขึ้น จำนวน 64,570 ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นเครื่องมือในการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่าง

แท้จริงเพ่ือสร้างรอยยิ้ม คืนความสุข เพ่ือคนไทยทุกคน  

 การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีในระดับจังหวัด เป็นไปตามข้อสั่งการของ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีทิศทางดำเนินการดังนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561) 

  1. เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยดำเนินการให้

สอดคล้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน  

  2. ให้ระบุแผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการใน 5 ประเด็นให้ชัดเจน โดยมีที่มาจาก

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นสำคัญ 



 

 

  3. สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มเพ่ือจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ OTOP (ไม่แข่งกัน

ขาย)  

  4. คำนึงถึงปัจจัยเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่หมู่บ้าน/

ชุมชน เพื่อสร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 

และสร้างรายได้ให้ประชาชน  

  5. คำนึงถึงผลลัพธ์/ผลกระทบระยะยาว (Impacts) ต่อประชาชนและหมู่บ้าน/

ชุมชน โดยบริหารโครงการอย่างโปร่งใส และเกิดประโยชน์แท้จริง OTOP นวัตวิถี เกิดขึ้นด้วย

กระบวนงาน 5 เสน่ห์ ได้แก่ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561) 

 

                            
 

ภาพที่ 2.13 กระบวนงาน 5 เสน่ห์ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.2561. หน้า 16-17 

 

▪ Smile เจ้าบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่พบกันเบื้องแรก และ 

 ผู้มาเยือนก็ได้ส่งรอยยิ้มกลับสู่ชุมชน  

▪ Story ชุมชนมีเรื่องราว/เรื่องเล่า ที่น่าสนใจ บางเรื่องสามารถถ่ายทอดออกมาเป็น   

สินค้าของที่ระลึก หรือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งมี “นักเล่าเรื่อง”  

ของชุมชน       

▪ Secret สูตรลับอาหารพื้นบ้าน หรือวิธีการปรุงที่สร้างความประทับใจ   



 

 

▪ Surprise มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น ประหลาดใจ และประทับใจ มีการดูแล

รักษาที่ดี ชุมชนสะอาด มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว  

▪ Spirit เจ้าบ้านมีน้าใจไมตรี มีความโอบอ้อมอารี 

   

  ทั้งนี้ ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละ 3.5 ล้าน

คน  (เอกสารการบรรยายของอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559).และคาดว่าใน 

ปี 2561 จะสร้างรายได้ให้ประเทศปีละ 3 ล้านล้านบาท สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการท่องเที่ยวเป็น “สินค้า” ที่

สร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากที่สุด อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยว

เฉพาะ 22 เมืองหลัก (อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 

ภูเก็ต เป็นต้น) รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 เมือง และมีแนวคิดส่งเสริ ม

การท่องเที่ยวแอ่งเล็ก (การท่องเที่ยวชุมชน) เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้กระจายไปเที่ยวในแอ่งเล็ก 

(หมู่บ้าน/ชุมชน) มากขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก กรมการพัฒนาชุมชน 

(เอกสารการบรรยายของอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559) ได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9,328,118,200 บาท (เก้าพัน

สามร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการตามแนวทางการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลใน

การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้

นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนใน

หมู่บ้าน/ชุมชน บนพ้ืนฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิด

มูลค่าเพ่ิม ซึ่งในท้ายที่สุด เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข 

(Strength Within and Happiness oriented approach) นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด

การท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism) การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการท่องเที่ยวที่

คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม และสถานที่ให้ดำรงอยู่ โดยผนวกการ

ท่องเที่ยวไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ เปิดโอกาสให้ชุมชนกำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย

ชุมชนเพ่ือชุมชนและชุมชนมีบทบาท เป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ 

ผู้มาเยือน โดยต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันจากทุกภาคส่วน (สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว, 2550)     

 

ตอนที่ 3   แนวคิดเกี่ยวกับคลัสเตอร์ 



 

 

          3.1 แนวคิดเกี่ยวกับคลัสเตอร์ 

         “คลัสเตอร์” (Clusters) เป็นแนวคิดของ Michael E. Porter (1992) แนวคิดนี้มอง

ว่า ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของประเทศใดประเทศหนึ่ง มิได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรระดับบุคคล (ขยัน 

มี ความรู้ ฯลฯ) หรือระดับสถานประกอบการ (คุณภาพของพนักงาน ระบบการบริหารที่มี  

ประสิทธิภาพ ฯลฯ) หรือตัวแปรในระดับประเทศ (อัตราค่าจ้างต่ำ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ฯลฯ) 

แม้ว่าตัวแปรเหล่านี้จะสำคัญ แต่ไม่สามารถนำมาอธิบายความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 

ได้ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่มีประเทศใดที่มีความได้เปรียบในทุกๆ อุตสาหกรรม กล่าวอีกแง่หนึ่ง  

ก็คือ แต่ละประเทศต่างมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในบางอุตสาหกรรมเท่านั้น อาทิ ความเป็น 

หนึ่งของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศใน Silicon Valley ความมีชื่อเสียงของอุตสาหกรรม 

เครื่องหนังในอิตาลี ความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกา และความสุดยอด ของ

อุตสาหกรรมเหล็กกล้าในเยอรมันนี ฯลฯ (Porter, 1992) ลักษณะสำคัญที่ทำให้ประเทศหนึ่งมีความ

ได้เปรียบในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ สืบเนื่องจาก อุตสาหกรรมนั้นตั้งรวมกันอยู่ในเขตหรือย่านเดียวกัน ซึ่ง

เรียกว่า “คลัสเตอร์” สามารถนิยามได้ว่า “คลัสเตอร์” หมายถึง การรวมตัวขององค์การธุรกิจต่างๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกันภายในขอบเขตทาง ภูมิศาสตร์เดียวกัน แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่มี

องค์การธุรกิจใดดำรงอยู่ได้ตามลำพัง ความสำเร็จขององค์การธุรกิจหนึ่งๆ จึงเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ

องค์การธุรกิจอ่ืนๆ จำนวนมาก ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน สถาบัน

อบรมวิชาชีพ สมาคมการค้า องค์การตรวจสอบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย 

แหล่งน้ำ กฎหมายส่งเสริม การลงทุน สถาบันที่กำกับการแข่งขัน เป็นต้น “คลัสเตอร์” มีความสำคัญ

ต่อการส่งเสริมให้ อุตสาหกรรมหนึ่งๆ เติบโตโดยผ่านการพัฒนาผลิตภาพ นวัตกรรม และเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขัน (Porter, 1998; Porter & Kramer, 2011, p. 12) 

คลัสเตอร์สามารถพัฒนาให้อุตสาหกรรมหนึ่งๆ มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งคลัสเตอร์  

อาจตั้งอยู่ในเมืองหรือชนบท เกิดในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา (Porter, 2000, p. 18) 

เมื่อองค์การธุรกิจที่ เกี่ยวข้องมาตั้งรวมกันในคลัสเตอร์หนึ่งๆ จะก่อให้เกิดพลังทั้งการแข่งขัน 

(competition) และการหนุนเสริมต่อกัน (complementarity) มีการเชื่อมโยงกับองค์กรส่วน 

ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา (triple helix approach) ซึ่งภาคีต่างๆ 

เหล่านี้ต่างเข้าไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจในคลัสเตอร์อย่างใกล้ชิด ก่อให้เกิดความมือ 

ระหว่างภาคีที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน ประเด็นสำคัญที่ Porter ต้องการอธิบายก็คือ “ความ

ได้เปรียบของภาคธุรกิจ” ที่มาจาก การเพ่ิมผลิตภาพ อันเป็นผลมาจากการพัฒนา “คุณภาพใน



 

 

ระดับสูงของบริษัท” แต่ปัจจัยสำคัญที่สมศักดิ์ สามัคคีธรรม วารสารการเมือง การบริหาร และ

กฎหมาย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 88 ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพดังกล่าวนั้น มิได้เกิดจากปัจจัยภายใน

บริษัทแต่ละแห่งแต่เพียงอย่าง เดียว Porter มองว่าปัจจัยที่สำคัญกว่าแต่มักถูกมองข้ามไปก็คือ 

“สภาพแวดล้อมของธุรกิจใน เศรษฐกิจระดับจุลภาค” ซึ่งก็คือ “คลัสเตอร์” ที่บริษัทนั้นตั้งอยู่นั่นเอง 

โดย Porter ได้สร้าง เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน

ของคลัสเตอร์ที่ เรียกว่า “แบบจำลองระบอบเพชร” (diamond model) ซึ่งประกอบด้วยชุดของตัว

แปรด้านปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยให้คลัสเตอร์มีความสามารถในการแข่งขัน ดังภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 2.14 แบบจำลองระบบเพชร (diamond model) 

ที่มา: Porter, (2000), p. 20 

 ประการแรก เงื่อนไขด้านปัจจัยน าเข้า (factor or input conditions) หมายถึง สินทรัพย์ 

ที่จับต้องได้ (อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรมนุษย์ ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ) และสินทรัพย์ที่จับ  

ต้องไม่ได้ (ได้แก่ ข้อมูลที่สำคัญ สถาบันวิจัย กฎหมายการลงทุน) ในการเพ่ิมผลิตภาพจำเป็นต้องมี 

การพัฒนาปัจจัยนำเข้าเหล่านี้ และทำให้เกิดความเฉพาะที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ภาย

ในคลัสเตอร์ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลได้จัดตั้งสถาบันวิจัยพันธุ์อ้อยสำหรับทำ น้ำตาล

ขึ้นในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น อันจะส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมผลิตภาพ ในขณะที่  ท้องถิ่นอ่ืนๆ 

ที่เป็นคู่แข่งไม่สามารถท าเช่นนั้นได้ ประการที่สอง บริบทของการแข่งขันและกำหนดยุทธศาสตร์ของ

บริษัท (context for firm strategy and rivalry) หมายถึง ระเบียบ แรงจูงใจ และบรรทัดฐานต่างๆ 



 

 

ที่ส่งผลต่อการแข่งขัน หากระบบเศรษฐกิจที่ไม่แข่งขันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่พยายามปรับปรุง

ประสิทธิภาพในระดับ 

 สูงสุด หรือในท้องถิ่นที่มีอัตราค่าจ้างต่ำก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการใช้มาตรการกดค่าจ้าง 

ลด คุณภาพของวัตถุดิบ หรือใช้กลยุทธการลอกเลียนแบบ อันทำให้ผลิตภาพไม่เพ่ิม ตรงข้ามกับใน 

ประเทศที่มีค่าจ้างสูงและสหภาพแรงงานเข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรักษาความ 

ได้ เปรียบโดยการกดค่าจ้างได้ พวกเขาจึงหันมาแสวงหากลยุทธ์ในการแข่งขันด้วยการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีระดับสูง การวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  

และการพัฒนาฝีมือแรงงาน หรืออาจเรียกโดยรวมว่าเป็นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง  

(differentiation strategy) อันนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นลงทุนทาง 

กายภาพไปสู่ทุนที่จับต้องไม่ได้ (ทักษะ ความรู้ และเทคโนโลยี) ในแง่นี้จึงกล่าวได้ว่านโยบายที่  

ส่งเสริมนวัตกรรมและผลิตภาพจะต้องมุ่งส่งเสริมการแข่งขัน คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริม 

การลงทุนจากต่างประเทศ และปราบปรามการคอร์รัปชั่น  ประการที่สาม เงื่อนไขด้านอุปสงค์ 

(demand conditions) หมายถึง ลักษณะและขนาด ของอุปสงค์ต่อสินค้าในเขตคลัสเตอร์ อุปสงค์

เป็นเงื่อนไขสำคัญของการขยายตัวทางธุรกิจ หากเป็น อุปสงค์ที่มุ่งเน้นสินค้าราคาต่ำและไม่เรียกร้อง

การบริการที่ดีก็จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมาผลิต สินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่ า ราคาต่ า 

และลอกเลียนแบบ อันตรงข้ามกับคลัสเตอร์ที่ผู้บริโภคมี อำนาจซื้อและมีรสนิยมสูงก็จะต้องการสินค้า

ที่มีคุณภาพสูง อันจะกดดันให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์ของการพัฒนาคุณภาพและความ

แตกต่าง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมและเพ่ิมผลิตภาพในระยะยาว 

 ประการสุดท้าย อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องและสนับสนุน ( related and supporting 

industries) ภายในคลัสเตอร์หนึ่งๆ มีการจัดตั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและพ่ึงพิงต่อกัน นอกจากนี้  

ยังมีการจัดตั้งสถาบันสนับสนุนต่างๆ อาทิ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ข้อมูล 

สารสนเทศ สมาคมการค้า สมาคมอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมที่หนุนเสริมต่อกันเหล่านี้ต่างเป็น  

พลังเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมาพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพของสินค้าและบริการให้  

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ผู้ผลิตสินค้าที่เน้นคุณภาพและสร้างความแตกต่าง จะกระตุ้นให้ซับพลาย 

เออร์ที่แข่งขันกันหันมาใช้กลยุทธ์ในการเอาชนะคู่แข่งด้วยการส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นสำคัญ 

“คลัสเตอร์” ส่งผลต่อการเพ่ิมผลิตภาพ เนื่องจากอุตสากรรมที่เกี่ยวเนื่องกันมาตั้งอยู่ใน พ้ืนที่เดียวกัน 

ทำให้แต่ละบริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน เครื่องจักร ข้อมูลข่าวสาร  และแรงงานมี

ฝีมือเฉพาะด้านได้ง่าย ผู้ประกอบการที่อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันย่อมมีโอกาส  ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รู้จัก



 

 

กันและสร้างความสนิทสนมคุ้มเคยต่อกันได้ง่าย อันทำให้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสื่อสารเพ่ือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ง่าย โดยเสียค่าใช้จ่ายในการแสวงหาปัจจัย  นำเข้าต่างๆ ในอัตราต่ำ 

การโอนย้ายงานบางอย่างไปให้บริษัทรับเหมาช่วงดำเนินการก็สามารถกระทำได้ง่ายกว่า รวมทั้งภาค

ธุรกิจยังแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน อันเป็นเครื่องกระตุ้นให้มี การปรับปรุงกิจกรรมอยู่

ตลอดเวลา (Porter, 1998, p. 81)  

 นอกจากนี้ การเพ่ิมผลิตภาพยังเกิดการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน (complementarities) 

ระหว่างสมาชิกของคลัสเตอร์ ดังที่ Porter ได้วิเคราะห์ “คลัสเตอร์การท่องเที่ยว” ที่แสดงให้เห็นว่า 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาไม่เพียงแต่ต้องการสัมผัสเสน่ห์ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยัง

เกิดจาก “ประสิทธิภาพของหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยในการหนุนเสริมระหว่างกัน เช่น โรงแรม  

ภัตตาคาร ร้านค้า และการเดินทาง เนื่องจากสมาชิกของคลัสเตอร์ต่างพ่ึงพิงต่อกันและกัน การ

ดำเนินงานที่ดีของหน่วยธุรกิจหนึ่งก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ ตามไปด้วย” 

(Porter, 1998, p. 81) สามารถจำแนกการหนุนเสริมระหว่างกันภายในคลัสเตอร์ออกเป็น 3 รูปแบบ 

ดังนี้ (Porter, 1998, pp. 81 – 82; 2000, p. 22)  

 รูปแบบแรก การหนุนเสริมด้านผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อลูกค้า (complementary 

products for the buyer) เนื่องจากลูกค้าต้องการบริโภคหลายๆ อย่าง ซึ่งผลิตจากหลายๆ บริษัท 

อาทิ นักท่องเที่ยวต้องการทั้งห้องพัก ภัตตาคาร มัคคุเทศก์ ร้านค้า รถประจำทาง ชายหาดที่สะอาด 

ถนนที่ปลอดภัย ฯลฯ ดังนั้น ในการพัฒนาคลัสเตอร์จะต้องด าเนินการในทุกๆ ธุรกิจไปพร้อมๆ กัน 

ผลิตภัณฑ์ของแต่ละธุรกิจต่างส่งผลกระทบต่อลูกค้าและกระทบต่อคลัสเตอร์โดยรวม อันส่งผลให้  

ผู้ประกอบการที่หนุนเสริมกันเกิดแรงกระตุ้นที่จะประสานงานและรวมตัวกันเพ่ือเสริมธุรกิจและ 

บริการระหว่างกันและกันอย่างใกล้ชิด  

 รูปแบบที่สอง การประสานกิจกรรมข้ามบริษัทเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพโดยรวมของคลัสเตอร์  

(complementarities due to a better alignment of activities among participants) 

หมายถึง ธุรกิจในคลัสเตอร์ที่ พ่ึงพิง/ หนุนเสริมกันตั้ งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ อาทิ  

อุตสาหกรรมไวน์ ขึ้นอยู่กับผู้เพาะต้นกล้าองุ่น ผู้ปลูกองุ่น บริษัทผลิตไวน์ บริษัทผลิตถังไม้โอ๊ค ฯลฯ 

ไวน์คุณภาพสูงย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยองุ่นชั้นเลว   



 

 

 ดังนั้น การเพ่ิมผลิตภาพสามารถกระทำได้โดยการ ประสานระหว่างทุกๆ ห่วงโซ่มูลค่าของ

อุตสาหกรรมเพ่ือทำการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน อาทิ การประสานระหว่างธุรกิจเพ่ือพัฒนามาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ขั้นตอน  

 รูปแบบที่สาม การหนุนเสริมต่อกันทางการตลาด (marketing complementarities) 

เมื่อคลัสเตอร์สามารถพัฒนาจนกระทั่งมีชื่อเสียง ก็จะส่งผลให้บริษัทในคลัสเตอร์นั้นได้รับความ  

น่าเชื่อถือตามไปด้วย เช่น ความมีชื่อเสียงของคลัสเตอร์เครื่องหนังในอิตาลีส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของ 

บริษัทผลิตรองเท้า ผลิตเข็มขัดหนัง กระเป๋าหนัง และถุงมือหนัง ต่างได้รับความนิยมตามไปด้วย  

นอกจากนี้สมาชิกของคลัสเตอร์ยังสามารถจัดท าการตลาดร่วมกัน อาทิ จัดงานแสดงสินค้า จัดท า  

นิตยสารเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าร่วมกัน ฯลฯ 

 สำหรับการบริหารจัดการคลัสเตอร์นั้น Porter มองว่า “ภาวะผู้นำ” ภายในคลัสเตอร์ ควร

เป็นของภาคเอกชน คลัสเตอร์ที่จัดตั้งโดยภาครัฐและภาครัฐเข้าไปกำกับ/ ควบคุมในการพัฒนา อย่าง

ใกล้ชิดเกินไปมักจะนำไปสู่ความอ่อนแอและล้มเหลว เนื่องจากไม่ทำให้คลัสเตอร์นั้นพยายาม สร้าง

ความเข้มแข็งที่มาจากภายในของตัวเองได้อย่างแท้จริง ข้อเสนอแนะก็คือ ควรให้ภาคเอกชน เป็นผู้นำ

ในการพัฒนาคลัสเตอร์ส่วนภาครัฐทำหน้าที่ให้การสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นมากกว่า อย่างไรก็ตาม 

การที่นักธุรกิจมาตั้งสถานประกอบการในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมิได้นำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการ

แข่งขันโดยตัวมันเอง แต่จุดแข็งของคลัสเตอร์เกิดจากการจัดการกับพลังของ  การแข่งขันไปพร้อมๆ 

กับความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ ในทางปฏิบัติจะพบว่า การจัดการกับพลัง  ดังกล่าวปรากฏให้เห็น

ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาคลัสเตอร์จึงจำเป็นต้อง เสริมสร้างช่องทางการ

สื่อสารแบบเปิดหลายๆ ช่องทาง เพื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจและความ ร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล

สาระสนเทศจากการสื่อสารแบบเปิดจะนำไปสู่การพัฒนาคลัสเตอร์ และการเพิ่มผลิตภาพอย่างแท้จริง 

 

 3.2 การประยุกต์ใช้คลัสเตอร์ในการบริหารจัดการ CBT  

       แนวคิด “คลัสเตอร์” ข้างต้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวใน

ประเทศ ต่างๆ อาทิ อิตาลี ฮังการี ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย โปแลนด์ เอสโทเนีย และ

ยูเครน เป็นต้น (Bezkhlibna & Nykonenko, 2017, p. 7) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่

แสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายของการจัดการคลัสเตอร์ด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการบูรณาการทั้ง

แนวตั้งและ แนวนอน เพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนในประเทศไทยมีการศึกษาคลัส

เตอร์ด้าน การท่องเที่ยวที่เกาะสมุย (Thaithong, 2016) อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีการนำ “คลัส



 

 

เตอร์” ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการท่องเที่ยว กระแสหลักที่เน้นปริมาณ แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่า

สามารถนำคลัสเตอร์ไปใช้กับ CBT ได้ เช่นเดียวกัน ดังคำชี้แนะของ Porter (2000) ที่ว่า สามารถ

นำคลัสเตอร์ไปใช้ในชนบทและในท้องถิ่นได้  ผู้เขียนจะได้ยกตัวอย่างในกรณีของวิสาหกิจชุมชน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง เพ่ือสนับสนุนความคิด ดังกล่าวตามลำดับ 

 

ตอนที่ 4 แนวคิดการพัฒนารูปแบบ 

 การวิจัยที่ใช้รูปแบบเป็นการวิจัยแนวใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการวิจัย

ที่ใช้รูปแบบจะช่วยให้ได้ความรู้ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการวิจัยที่ช่วยพัฒนาความรู้ มีความชัดเจน 

เป็นระบบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2533) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและศึกษาตั้งแต่ความหมาย

ของรูปแบบ แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ วิจัยเกิดความ

เข้าใจและสามารถสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายเพ่ือความได้เปรียบใน

การแข่งขันของคลัส เตอร์วิสาหกิจการท่องเที่ ยวโดยชุมชนแบบมีส่ วนร่วม จังหวัดพัทลุ ง  

อันประกอบด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบของรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์และลักษณะของ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงให้  

ตามแนวคิดความได้เปรียบในการแข่งขันของคลัสเตอร์วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบภาครัฐ

ร่วมเอกชน สำหรับวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู้วิจัยนำเสนอผลการค้นคว้าและศึกษา 

ออกเป็น 3 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้ 

4.1 ความหมายของรูปแบบ 

ได้ มี นั กวิช าการและผู้ รู้ห ลายท่ าน  ให้ ความหมายของรูปแบบไว้มากมาย ดั งนี้  

 Willer (1967) รูปแบบ เป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกบชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของ

ระบบรูปนัย ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทำให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยามความสัมพันธ์และประพจน์ที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบที่มีความเท่ียงตรง จะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป 

Good (1973) ได้ให้ความหมายรูปแบบ ดังนี้ รูปแบบ หมายถึง แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือทำซ้ำเป็นตัวอย่างเพ่ือการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่ง

เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม ตามความหมายดังกล่าว 

อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ คือ แบบจำลองของสิ่งที่เป็น 



 

 

Stoner and Wankle (1986) Nadler (1980) Mescon and Khedouri (1985) ให้ ค ำ

นิยามรูปแบบ ว่าเป็นการจำลองความจริงของปรากฏการณ์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์

องค์ประกอบที่เป็นกระบวนการของปรากฏการณ์นั้นๆ ให้ง่ายขึ้น 

Hausser (1980) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพ่ือแสดงถึงองค์ประกอบ

และกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริง 

 บุญชม ศรีสะอาด (2533) ให้ความหมายของคำว่า “รูปแบบ” (Model) มีความหมายหลาย

ประการ ในที่นี้หมายถึง โครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปร

ต่างๆ ผู้วิจัยสามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ที่มี

ในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆ อธิบายลำดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมใน

ระบบ การวิจัยโดยใช้รูปแบบ จำแนกออกได้เป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการสร้างหรือพัฒนา

รูปแบบ ขั้นที่สองเป็นการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของรูปแบบ 

อุทุมพร จามรมาน (2541) ได้ให้ความหมายของคำว่า รูปแบบ ไว้ดังนี้ รูปแบบ หมายถึง 

โครงสร้างของความเกี่ยวข้องของหน่วยต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ดังนั้น รูปแบบจึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่ง

มิติ หลายตัวแปร และตัวแปรต่างๆ มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธ์และ 

เชิงเหตุและผล 

เยาวดี วิบูลย์ศรี (2544) กล่าวว่า รูปแบบ คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอด

ความคิด ความเข้าใจตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การ

สื่อสารในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง หรือสมการทาง

คณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และในขณะเดียวกันก็สามารถนำเสนอเรื่องราว หรือประเด็น

ต่างๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ 

ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคล

แสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นคำอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพ่ือ

ช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้

ในการสืบสอบหาคำตอบความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

รตันะ บัวสนธ์ (2552) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ ซึ่งจำแนกออกเป็น 3 ความหมาย ดังนี้ 

1) แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ยังไม่สมบูรณ์ เหมือนของจริงรูปแบบใน

ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ 

เป็นต้น 



 

 

2) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า 

“Mathematical Model” 

3) แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการทำงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้บาง

ทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการ

บริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 

คำว่า รูปแบบ แบบจำลอง โมเดล (model) ถูกนำมาใช้ใน 4 ความหมาย กล่าวคือ  

(1) แบบจำลองของจริง (2) ตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่าง (3) แผนภาพหรือรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูล สัญลักษณ์ และหลักการของระบบ และ (4) แบบแผนหรือแผนผังของการดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่องที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ในระบบ (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2549 ; ศิริชัย กาญ

จนวาสี, 2550 อ้างถึงใน ธิดา สกุลรัตนกุลชัย, 2553) 

จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง ระบบการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ เสมือนเป็นกรอบความคิดที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัย องค์ประกอบหรือตัวแปรที่มี

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือ

ตัวแปรต่างๆ ที่มีในปรากฏการณ์ ตลอดจนสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือ

กิจกรรมในระบบอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ 

ภายในรูปแบบและสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 

 

4.2 แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวการพัฒนารูปแบบ 

 ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน โดยการศึกษาค้นคว้า

ทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบ (ท่ีมีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องอ่ืนๆ) และผลการศึกษาหรือ

วิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ หรือตัวแปรเหล่านั้น หรื อลำดับก่อนหลังของแต่ละ

องค์ประกอบในรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบนั้น จะต้องใช้หลักของเหตุผลเป็นรากฐานสำคัญ และ

การศึกษาค้นคว้ามากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบอย่างยิ่ง ผู้วิจัยอาจคิดโครงสร้างของ

รูปแบบขึ้นมาก่อน แล้วปรับปรุงโดยอาศัยข้อสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี  แนวคิด รูปแบบ 

หรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือทำการศึกษาองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรแต่ละตัว แล้วคัดเลือก

องค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่สำคัญประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้ หลังจากที่ได้

พัฒนารูปแบบในขั้นแรกแล้ว จำเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ดังกล่าว เพราะ



 

 

รปูแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดของรูปแบบของคน

อ่ืน และผลการวิจัยที่ผ่านมาก แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจำเป็นต้องเก็บรวบรวม

ข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือทำการทดลองนำไปใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือทดสอบดูว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่ (ในขั้นนี้บางครั้งจึงใช้คำว่าการ

ทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือทดลองใช้รูปแบบ

ที่พัฒนาในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความสำคัญขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปร

ต่างๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความสำคัญของกลุ่มองค์ประกอบหรือกลุ่มตัวแปรในรูปแบบ ผู้วิจัย

อาจปรับปรุงแบบใหม่ โดยตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่ามีอิทธิพลหรือมีความสำคัญน้อยออก

จากรูปแบบของตน ซึ่งจะทำให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2533)  

Keeves (1988) ได้กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบที่ดีและนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรูปแบบ

ได้ ควรมีลักษณะ 4 ประการ ดังนี้ 

1)  รูป แบ บควรป ระกอบ ขึ้ น ด้ วย  ความสั ม พั น ธ์ อย่ า งมี โค รงสร้ า ง  (Structural 

Relationship) ระหว่างตัวแปร มากกว่าเน้นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา (Associative 

Relationship) อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้นก็มีประโยชน์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 

2)  รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ ผลจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ สามารถ

ตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 

3)  รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจาก

รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณได้ ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4)  รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร

ในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่องท่ีกำลังศึกษาด้วย 

นอกจากนั้น Keeves (1988 อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์ , 2553 ) ยังได้แบ่งประเภทของ

รูปแบบออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

1)  รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพส่วนใหญ่ใช้ในด้าน

วิทยาศาสตร์ เช่น รูปแบบโครงสร้างอะตอมสร้างข้ึนโดยใช้หลักการเปรียบเทียบโครงสร้างของรูปแบบ

ให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายกันทางกายภาพ สอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ที่มีอยู่ในลักษณะนั้น

ด้วยรูปแบบที่สร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน สามารถนำไปทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้และ

สามารถนำไปใช้ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น รูปแบบจำนวนนักเรียนใน



 

 

โรงเรียน สร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ำที่ประกอบด้วยท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออก ปริมาณที่

ไหลเข้าถังเปรียบเทียบได้กับจำนวนนักเรียนที่เข้าโรงเรียน อัตราการเกิด อัตราการย้ายเข้า อัตราการ

รับเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ ส่วนปริมาณน้ำที่ไหลออกเปรียบเทียบได้กับจำนวนนักเรียนที่ออกจาก

โรงเรียน เนื่องจากพ้นเกณฑ์การศึกษา การย้ายออก การจบการศึกษา สำหรับปริมาณน้ำที่เหลือในถัง

เปรียบเทียบได้กับจำนวนนักเรียนที่เหลืออยู่ในโรงเรียน เป็นต้น จุดมุ่งหมายของรูปแบบนี้เพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนในโรงเรียน 

2)  รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย 

หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด

องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น และใช้ข้อความในการอธิบาย

เพ่ือให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น แต่จุดอ่อนของรูปแบบประเภทนี้คือขาดความชัดเจนแน่นอน ทำให้

ยากแก่การทดสอบรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการนำรูปแบบนี้มาใช้กับการศึกษามาก เช่น รูปแบบ

การเรียนรู้ในโรงเรียน 

3)  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบที่ใช้แสดงความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบหรือตัวแปร โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะนำไปใช้ใน

ด้านพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้

ส่วนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงข้อความ 

4)  รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่เริ่มจากการนำเทคนิคการวิเคราะห์

เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ทำให้สามารถศึกษา

รูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้ แนวคิดสำคัญของรูปแบบนี้คือต้องสร้างข้ึนจากทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยที่มีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรง แต่ละสมการแสดง

ความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาพการณ์ที่เป็นจริง

เพ่ือทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

4.1) รูปแบบระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความ สัมพันธ์

เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มี

ความสัมพันธ์ย้อนกลับ 

4 .2) รู ป แ บ บ ระบ บ เส้ น คู่  (Non-recursive Model) เป็ น รู ป แ บ บ ที่ แ ส ด ง

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจ

เป็นทั้งตัวแปรเชิงสาเหตุและเชิงผลพร้อมกัน จึงมีทิศทางความสัมพันธ์ย้อนกลับได้ 



 

 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553) ได้สรุปลักษณะของรูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1)  รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่า

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของการ

พัฒนารูปแบบ 

2)  รูปแบบควรนำไปสู่การทำนายผลที่ตามมา  ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง

ประจักษ์โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้นต้อง

ถูกยกเลิก 

3)  รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน 

4)  รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่ และการสร้าง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ในเรื่องที่กำลัง

ศึกษา 

5)  รูปแบบในเรื่องใด จะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ 

ตอนที่ 5 ข้อมูลจังหวัดระนอง 

 5.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระนอง 

                  ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
      1) ประวัติความเป็นมา 

                    จังหวัดระนอง เป็นเมืองที่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองที่มีทรัพยากรแร่ใน
ปริมาณมากโดยเฉพาะแร่ดีบุก จึงได้ชื่อว่า “เมืองแร่นอง” เดิมเป็นหัวเมืองที่เป็นเมืองขึ้นของชุมพร
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็นเมืองระนอง และเมืองตระ ต่อมาในปี 2405 
เมื่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั วจึ งให้ ยกเมืองระนองและเมืองตระเป็นหั ว เมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือความสะดวกในการรักษาราชการทางชายแดน และในปี 2420ระนองมีฐานะ 
เป็นหัวเมืองอิสระ และต่อมาได้ยกฐานะเป็นจังหวัด โดยยุบเมืองตระเป็น “อำเภอกระบุรี” และขึ้นกับ
จังหวัดระนองตั้งแต่นั้นมา 
                2) ลักษณะทางกายภาพ 
                    2.1) ที่ตั้งและอาณาเขต 
                     จังหวัดระนองเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบน ตั้งอยู่ฝั่งทะเลอันดามันและมีชายแดนติด
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 528 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 3,289.044 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,061,278 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากเป็นอันดับที่ 60   ของประเทศ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร 



 

 

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และทะเลอันดามัน 

 
 

      ภาพท่ี 2.15 แสดงทีต่ ัง้และอาณาเขตจงัหวดัระนอง 

                  2.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
                      จังหวัดระนองมีลักษณะรูปร่างเรียวยาวและแคบ จากทิศเหนือสุดจดใต้สุดยาว 168 
กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประมาณ 86% ของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบ 
14% มีหมู่เกาะต่าง ๆ กระจายอยู่ในทะเลอันดามัน จำนวน 62 เกาะ และมีแม่น้ำกระบุรีกั้นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
                 2.3) ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่า “ฝนแปดแดดสี่” เนื่องจากอยู่ทางด้านตะวันตกและติดกับทะเล
อันดามันจึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคมฝนตกในแต่ละปีประมาณ 8 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤศจิกายน และตกมาก
ที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
                           ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–
พฤษภาคม 



 

 

                           ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนตกมากที่สุด ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม–ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิลดลง และมีฝนตกทั่วไป
ตามชายฝั่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์ 
                3) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
                    3.1) เขตการปกครอง 
                       จังหวัดระนอง มีเขตการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 5 อำเภอ 30 ตำบล 
178 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 10 เทศบาลตำบล และ 18 องค์การ
บริหาร ส่วนตำบล และชุมชน 20 แห่ง 
 
ตารางท่ี 2.1 : แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจงัหวดัระนองจ าแนกรายอ าเภอ 

 
ทีม่า : ทีท่ าการปกครองจงัหวดัระนอง 

                   3.2) จ านวนประชากรจงัหวดัระนอง ประจ าปี 2563 
                        จงัหวดัระนอง มจี านวนประชากรทัง้สิน้ 194,682 คน 93,177 ครวัเรอืน เป็น
เพศชาย 98,280 คน และเพศหญงิ 96,402 คน 
ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนประชากรแยกเพศ จ าแนกรายอ าเภอ และเพศ 
 

 
ทีม่า : ทีท่ าการปกครองจงัหวดัระนอง 



 

 

อำเภอเมืองระนอง : มีเนื้อที่ประมาณ 713.723 ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไปเป็นภูเขาพ้ืนที่
ราบสูงส่วนมาก ที่ราบต่ำมีน้อย ความสูงขึ้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ค่อยๆ ลาดต่ำลงมาทางทิศ
ตะวันตกด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน มีแม่น้ำกระบุรีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน และลำคลองเล็กๆจำนวน 9 
สาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะมะพร้าว 
จำปาดะ มะม่วงหิมพานต์ ลองกอง กาแฟ ทุเรียน มังคุด สะตอ หมาก และการปศุสัตว์ได้แก่ โค 
กระบือ แพะ สุกร เป็ด ไก่ 

อำเภอกระบุรี : เป็นอำเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดของจังหวัดระนอง (พ้ืนที่เท่ากับ ๗๘๓.๐๑๐
ตารางกิโลเมตร) ประชากรมีอาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวนยางพารา กาแฟ ปาล์ม และผลไม้ อาชีพเสริม
ได้แก่ ค้าขาย ประมงพ้ืนบ้าน และรับจ้างมีแม่น้ำกระบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน 

อำเภอละอุ่น: เป็นอำเภอที่ได้ชื่อว่า "อำเภอในหุบเขา" ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระนอง
มีอาณาเขตชายฝั่งริมทะเลด้านตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีเนื้อที่ประมาณ 
748.546 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำ มีลำน้ำสำคัญ ได้แก่ คลองละอุ่นคลอง
บางพระ คลองบางแก้ว ลักษณะพ้ืนที่คล้ายกับรูปหัวใจ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา บางส่วนเป็นที่
ราบ มีเนื้อที่เพ่ือการเกษตรประมาณ 39,194 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมดส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตรมีการทำสวนยางพารา สวนปาล์ม และทำไร่กาแฟ 

อำเภอกะเปอร์: ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง ห่างจากตัวจังหวัดระนอง 52 กิโลเมตร
ติดชายฝั่งทะเล อันดามัน มีเนื้อที่ประมาณ 657.688 ตารางกิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านป่า
ไม้ สัตว์ป่า ของป่า และแร่ธาตุต่าง ๆ มีแม่น้ำลำคลองที่สำคัญ 2 สาย คือ คลองกะเปอร์มีต้นกำเนิด
จากเขาแม่ยายหม่อน และคลองบางหิน มีต้นกำเนิดจากเขาแดน -คลองยัน ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมและการประมง ซึ่งในพ้ืนที่มีพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา
กาแฟ เงาะ มังคุด ลองกอง และปาล์มน้ำมัน 

อำเภอสุขสำราญ: อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง ห่างจากจังหวัดระนอง ประมาณ ๙๔ 
กิโลเมตรมีเนื้อที่รวมประมาณ 395.078 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 246,929.375 ไร่ พ้ืนที่
โดยทั่วไปเป็นที่ราบไหล่ทวีปและที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสูงและป่าไม้สลับอยู่ทั่วไป พื้นดินส่วนใหญ่เป็น
ดินทรายมีพ้ืนที่ราบประมาณ ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาใหญ่เป็นแนวยาวอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของอำเภอ และมีภูเขากระจัดกระจายอยู่ตามริมแนวฝั่งอันดามันด้านทิศตะวันตกมียอด
ภูเขาสูง คือ ยอดเขาแดน เป็นรอยต่อของ 3 จงัหวัด คือ ระนอง พังงา และ 

สุราษฎร์ธานี รวมมีพ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้ และภูเขา ประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

          ภาคการเกษตร 
                  1) การเพาะปลูกและพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั 



 

 

                   การเพาะปลูกพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของจงัหวดัระนอง ประกอบดว้ยยางพารา 
ปาลม์น ้ามนั กาแฟ มะม่วงหมิพานต ์มงัคุด ทุเรยีน ลองกอง เงาะ สะตอ หมาก จ าปาดะ และ
มะพรา้วมมีลูค่ารวม 7,966.55 ลา้นบาท โดยพชืเศรษฐกจิส าคญัทางการเกษตรทีม่มีลูค่าการ
ผลติสงูสุดของจงัหวดัระนองในปี 2563 คอื ยางพารา มูลค่า 3,097.56 ลา้นบาท รองลงมา คอื 
ทุเรยีนมลูค่า 2,038.29 ลา้นบาท และปาลม์น ้ามนั 1,796.39 ลา้นบาท 
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของจงัหวดัระนอง ปี พ.ศ.2563 
 

 
          ทีม่า : ส านกังานเกษตรจงัหวดัระนอง 

 
  5.2 การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 

                   1) จำนวนนักท่องเที่ยว 
                     แหล่งท่องเที่ยวสำคัญจังหวัดระนอง จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตก 
ในเขตภาคใต้ตอนบน มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะทรัพยากรแร่
ดีบุกและป่าไม้ ปัจจุบันระนองเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายและสวยงามไม่แพ้
จังหวัดท่องเที่ยวอ่ืนๆ ของภูมิภาค ทั้งชายหาดสวยงามและสงบเงียบ ท้องทะเลสวยใสที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรใต้น้ำ เกาะขนาดเล็กใหญ่จำนวนมาก แหล่งน้ำธรรมชาติ แร่ ป่าไม้เขียวขจีบริสุทธิ์ 
น้ำตกสวยและที่โดดเด่น คือ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้านของชาวระนอง ที่ปัจจุบันได้รับความสนใจ 
จากผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคต
ต่อไป 
             จังหวัดระนองมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เล่นน้ำทะเล พักผ่อนชายหาด ล่องเรือ
เที่ยวเกาะดำน้ำชมปะการังตามหมู่เกาะต่าง ๆ พักโฮมสเตย์ เที่ยวชมวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้านที่หมู่บ้าน
ชาวประมงเป็นต้น จังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้าน



 

 

ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เกาะพยาม บ่อ
น้ำร้อน และสวนสาธารณะรักษะวาริน ศิลาสลักพระปรมาภิไธย สุสานเจ้าเมืองระนอง พระราชวัง
รัตนรังสรรค์ (จำลอง) วิคตอเรียพอยท์หรือเกาะสอง น้ำตกปุญญบาล หาดชาญดำริ ภูเขาหญ้าคอคอด
กระ ฯลฯ  การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/ภูเขา น้ำตก ของจังหวัดระนองแนวโน้มดีขึ้น แหล่งท่องเที่ยว 
ตามธรรมชาติในจังหวัดระนองกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เนื่องจากมีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สงบ และผ่อนคลาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติของจังหวัดระนอง จำนวน 4 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตก 
หงาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง (หมู่เกาะพยาม) ประกอบกับ
นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง 
แก้ไขพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริการ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
             จังหวัดระนองมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนในปี 2563 จำนวน 393,022 คน โดยแบ่งเป็น
นักท่องเที่ยว 290,666 คน และนักทัศนาจร 103,365 คน 
 
ตารางท่ี 2.4. แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนจังหวัดระนอง ปี 2563 
           

 
 

                     2.) รายได้จากการท่องเท่ียว 
                    จงัหวดัระนองมรีายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2563 อยู่ที่ 1,393.48 ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวไทย มูลค่า 1,284.99 ลา้นบาท และนักท่องเทีย่ว
ต่างชาติอยู่ที่  108.49 ล้านบาท ซึ่งร้อยละของการเปลี่ยนแปลง (62 – 63) อยู่ที่ -68.79 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผลใหร้ฐับาลมมีาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดและปิดการเดนิทางสญัจรเขา้ประเทศ ส่งผลให้รายได้การท่องเที่ยวของจงัหวดั
ลดลง 
ตารางท่ี 2.5 แสดงรายได้จากการท่องเท่ียว จงัหวดัระนอง ปี 2560 – 2563 



 

 

              

 

ทีม่า : กรมการท่องเทีย่ว 
 
 5.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่: ด้านการท่องเที่ยว 

                 1) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง 5 อำเภอ
ของจังหวัดระนอง ประกอบด้วย อำเภอเมืองระนอง อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอละอุ่นและ
อำเภอสุขสำราญ สามารถสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน จำแนกตามประเด็น
ปัญหาและจัดเรียงตามลำดับความสำคัญจากประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่รวมถึง 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
                       1.1) ด้านการท่องเที่ยว 
                          จังหวัดระนอง เป็น "เมืองฝนแปดแดดสี่" และเป็น "ประตูสู่อันดามัน" เพราะ
เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ในฝั่งทะเลอันดามัน (เมื่อเดินทางลงไป) นอกจากนั้น ยังมีฐานะ"ประตูสู่
ทะเลเมียนมา" เพราะจากทะเลระนอง สามารถเดินทางข้ามประเทศไปเที่ยวท้องทะเลอันสวยงามใน 
"หมู่เกาะมะริด"ของประเทศเมียนมาได้อย่างสะดวกสบาย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับ
จังหวัดชุมพรที่อยู่ติดกัน สิ่งสำคัญคือ จังหวัดระนองมีความโดดเด่นในเรื่องของ "การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ" โดยมี "น้ำแร่" ที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ น้ำแร่ของจังหวัดระนองมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ปราศจากกลิ่น
กำมะถันและอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย จึงได้รับการยกย่องให้เป็นน้ำแร่
คุณภาพดีในอันดับต้นๆ ของโลก ในบรรดาบ่อน้ำแร่ร้อนที่มีอยู่นับสิบแห่งในจังหวัดระนอง (ปัจจุบัน) 
มีบ่อน้ำแร่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดระนอง และ
ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน บ่อน้ำร้อนพรรั้ง บ่อน้ำแร่ร้อนคลอง
บางรื้น แหล่งน้ำแร่ร้อนค่ายรัตนรังสรรค์ แหล่งน้ำแร่ร้อนบ้านหาดยาย เป็นต้น สภาพปัญหาที่พบด้าน
การท่องเที่ยวในจังหวัด นอกเหนือจากการลดลงของนักท่องเที่ยวอันเนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
ของจังหวัดระนอง ยังพบปัญหาที่สามารถสรุปประเด็นสำคัญจำแนกสภาพปัญหาของพ้ืนที่ในแต่ละ
อำเภอและแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.6 แสดงสภาพปัญหาเชิงพ้ืนที่และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในอนาคต 
                ด้านการท่องเที่ยว จำแนกตามอำเภอ 

    อำเภอ สภาพปัญหา แนวทางแก้ไขที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะ 



 

 

ในการแก้ไขปัญหาในอนาคต 
1. กระบุร ี 1. ขาดการบำรุงรักษา 

แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีอยู่ใน 
พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ขาดการส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยว 
3. ขาดงบประมาณสนับสนุน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. ใช้กำลังจิตอาสาร่วม
พัฒนา 
2. ใช้ชุมชนเป็นหน่วย 
ประชาสมัพันธ์ 

1. เสนองบประมาณจาก 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 
2. ประชาสัมพันธ์ในสื่อตา่ง ๆ 

2. ละอุน่ 1. ขาดการเชื่อมโยง 
สถานท่ีท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 
เข้าด้วยกัน ทำให้ยังขาด 
จุดเด่นทีส่ามารถดึงดูด 
ความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
2. การประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวยังไม่เป็นท่ี
แพร่หลาย 

1. พัฒนาโครงสร้างพน้ื ฐาน 
บางส่วนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
2. ประชาสัมพันธ์สถานที ่
ท่องเทีย่วทางสื่อออนไ 

1. วางโครงการพัฒนา 
สร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
ที่มีความจำเป็นให้ครอบคลุม 
และมีความเช่ือมโยงกันของ 
สถานท่ีท่องเที่ยวทุกแหล่งภายใน 
อำเภอเพื่อสร้างจุดเด่น 
2. ยกระดับการประชาสัมพันธ์ 
ทั้งทางสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดยี 
และช่องทางอื่นให้มีความ
ครอบคลมุ 

3. สุขสำราญ 1. ในพ้ืนท่ียังไม่มีท่า 
เทียบเรือสำหรับให้บริการ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางไป
เยี่ยมชมพื้นที่บรเิวณหมู่เกาะ 
หรือหาดทรายที่อยู่ใน 
เขตพื้นท่ีอำเภอสุขสำราญ 

1. ผู้ให้บริการ ได้นำ 
นักท่องเที่ยวไปขึ้นเรือ 
ท่องเที่ยว ในท่าเทียบเรือ 
ของพื้นทีอ่ำเภอข้างเคียง 

1. การก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
ให้มีความพร้อมและเหมาะสม 
สามารถรองรับและให้บริการ 
นักท่องเที่ยว เพื่อขยายโอกาส 
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

 

กล่าวโดยสรุปสภาพปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ประกอบด้วย 
1) ปัญหาด้านสถานที่ท่องเที่ยว ขาดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และสร้างจุดเด่นที่สามารถ

ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว 
2) ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวยัง ไม่อำนวยความสะดวกในการคมนาคม

ขนส่งนักท่องเที่ยว เพ่ือเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ไม่มีท่าเทียบเรือสำหรับนักท่องเที่ยวใน
การเดินทางไปบริเวณหมู่เกาะ หรือหาดทรายในเขตพ้ืนที่ 

3) ปัญหาด้านงบประมาณสำหรับการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ขาดการ
บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม 

4) ปัญหาด้านการสื่อสารและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ต่อเนื่อง ไม่ชัดเจน ส่งผลให้แหล่ง
ท่องเทีย่วยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยว 

 



 

 

 5.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) จังหวัดระนอง 

                  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) จังหวัดระนอง 
                    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกจังหวัดระนอง ใช้
ทฤษฎีกรอบแนวคิดของ McKinsey ๗s Framework และ PESTEL Analysis สำหรับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในจะพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่สามารถควบคุมได้ ส่วนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกจะพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมและ
สังเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์เรียกว่า TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่นำ
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาสังเคราะห์เพ่ือกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ต่างๆ โดยมีผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเมตริกซ์ (TOWS Matrix) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.7  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) จุดแข็ง (Strengths)-จุดอ่อน   
                        (Weaknesses) จังหวัดระนอง 

• จุดแข็ง (Strengths)-จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) กลยุทธ์ (Strategy) 
1. จังหวัดระนองมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
เพื่อเป็นเมืองทอ่งเที่ยวเชงิสุขภาพระดับชั้นนำ 
ในภูมิภาคเอเชีย สามารถสนับสนนุงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไดม้าก 
2. มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพของเจ้าหน้าท่ี 
ทำให้ทราบถึงจำนวนการบุกรุกพืน้ท่ีป่า 
จำนวนทรัพยากรป่าไม้ และจำนวนสัตว์ป่า 

1. การบังคับใช้กฎหมายภายในจังหวัดยังไม ่
เข้มงวด 
2. มีการเปลีย่นแปลงหัวหน้าส่วนราชการบ่อยส่งผลให้
งานไม่ต่อเนื่อง 
3. ภาคธุรกิจขาดการลงทุนเพิ่มเตมิเพราะไม ่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพราะมีการกำหนด 
ผังเมืองและพื้นทีส่่วนใหญ่ขาดเอกสารสิทธิ 
ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพยใ์นการค้ำ 
ประกันได ้
4. นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการส่งเสริม 
การลงทุนด้านชายแดนขาดความชัดเจน 
5. ขาดการวางแผน การติดตาม และการประเมินผล 
ความคุ้มค่าของโครงการ 

5. ขาดการส่งเสรมิการสร้างมลูค่าเพิ่มหรือการ
แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 
 

2) โครงสร้าง (Structure) 
  



 

 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมคีวาม
หลากหลายทางชีวภาพ 
2. มีความหลากหลายของสภาพภมูิประเทศเช่น ภูเขา 
น้ำตก ลำคลอง ชายฝั่ง ชายหาด 
เกาะ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หลายรปูแบบ 
3. มีแหล่งน้ำแร่ร้อนคณุภาพดี ปรมิาณมากหลายแห่ง 
4. ฝนตกชุก มีปริมาณน้ำต้นทุนมากและคณุภาพดี 
5. มีพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ำที่
มีความสำคัญระหว่างประเทศหรอืแรมซารไ์ซต์ ได้แก่ 
พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปากแม่น้ำกระบุรี
และปากคลองกะเปอร ์
6. ป่าชายเลนระนองมีสภาพสมบรูณ์ที่สดุแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย ไดร้ับการประกาศเปน็พ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล
จากองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) 
7. มีเขตพื้นท่ีเมืองเก่าระนอง จำนวน 1.67 ตาราง
กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี 11 เมษายน 
2560 
8. มีทำท่ีตั้งติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาส่งผล
ดีต่อการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว 
9. จุดเด่นด้านผลไม้ โดยเฉพาะมังคุดและทเุรียน ซึ่ง
มังคุดจังหวัดระนองมีการส่งออกขายต่างประเทศ (มังคุด
บ้านในวง) สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรปีละไม่ต่ำกว่า 8 
แสนบาทสำหรับมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมด้านผลไม้ของ
จังหวัดระนองอยู่ท่ี 657.25 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 
13.15 ของมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมพืชเศรษฐกิจท้ังหมด 
10. มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเลอากาศดี มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์
11. มีสถานท่ีสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอยู่ใน
ระยะใกล้เคียงกันสามารถไปเที่ยวได้หลายที่ในเวลาที่
จำกัด 
12. จังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีเหมาะกับการ
ท่องเที่ยวและเป็นที่พักสำหรับการอยู่แบบ Long stay 
เพราะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลายในพ้ืนท่ี ภาคใต้มีทั้ง
ทะเลอันดามันฝั่งไทยและเมียนมา ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยว
หลักของภาคใต้ มีโรงแรม/ที่พัก เพียงพอต่อการรองรับ

1. สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ เช่น รถโดยสาร
ภายในจังหวัด 
ป้ายบอกทาง ท่าเทียบเรือ (สะพานปลา) ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว การบริการดา้นสาธารณสุข 
(เกาะพยาม) รวมถึงถนนท่ีเชื่อมตอ่แหล่งท่องเที่ยว 
บางแห่งชำรุดหรือยังไม่ได้รับการพัฒนา 
2. จังหวัดระนองมีสนามบินขนาดเล็กมีเทีย่วบิน 4 เที่ยว
ต่อวัน และมสีายการบินเพียงสองสายการบินท่ีให้บริการ
และราคาค่าโดยสารเครื่องบินสูงกว่าจังหวัดข้างเคียง 
3. การประชาสมัพันธ์ ขาดข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน เช่น 
งานวิจัย การตลาด หรือรูปแบบการท่องเที่ยวไม่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวมากพอส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวยังไม่
หลากหลายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักทอ่งเที่ยวชาวไทย
รวมถึงการจัดทำ TRIP ท่องเที่ยวร่วมกัน 
4. มีการระบาดของยาเสพติด กระทบต่อความมั่นคง 
ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของจังหวัด 
5. มีจำนวนประชากรแฝงภายในจงัหวัดจำนวนมาก 
เช่น แรงงานต่างด้าว ผู้อพยพถ่ินฐานและระบบทะเบียน
เพื่อทราบจำนวนประชากรแฝงยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำ
ให้ไม่ทราบจำนวนประชากรแฝงทีแ่ท้จริงส่งผลต่อการ
เตรียมพร้อมรับมือรวมถึง การป้องกันและควบคุม
สถานการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น โรคติดต่อ การค้า
มนุษย์ ยาเสพติด เป็นต้น 
6. ไม่มีสถานท่ีกำจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักวิชาการ 
7. พ้ืนท่ีเอกสารสิทธิน้อย ทำใหม้กีารบุกรุกพืน้ท่ีป่าไม้
เพื่อเป็นท่ีดินทำกิน อยู่อาศัยและเกษตรกรรม 
8. มีลักษณะภูมิอากาศทีฝ่นตกเกอืบตลอดปีหรือ
ประมาณแปดเดือนในช่วงปลายเดอืนเมษายนถึงปลาย
เดือนธันวาคม ส่งผลกระทบ 
ต่อการก่อสร้าง การเกษตรกรรม และการ 
ประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยง 
ต่อการเกิดอุทกภยั และดินโคลนถล่มสูง 
9. สภาพภูมิประเทศเป็นภเูขาลาดชัน น้ำไหลเร็วขาด
พื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและอิทธิพล
จากน้ำข้ึนน้ำลง ทำให้เกิดอุทกภัยในช่วงที่ฝนตกหนัก 
น้ำระบายไม่ทัน 



 

 

นักท่องเทีย่ว อาหารอร่อยและของฝากรองรับ
นักท่องเที่ยว นอกจากน้นั จงั หวัดระนองมีน้ำแร่ร้อนไว้
รองรับสำหรับท่องนักเท่ียว 
13. จังหวัดระนองมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกร ท้ังพืชเกษตร เช่น กาแฟ จังหวัด
ระนองเป็นแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าที่สำคญัเป็นอันดับ
สองของประเทศรองจากจังหวัดชุมพรพื้นท่ีปลูกมาก
ที่สุดอยู่ในอำเภอกระบุรี ละอุ่น และกะเปอร์ กาแฟที่
ปลูกในจังหวัดระนองเป็นพันธุ์โรบสัต้าทั้งหมด เนื่องจาก
เป็นสายพันธ์ุทีเ่หมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของจังหวัด
ผลไม้ขึ้นช่ือได้แก่ ทุเรียนและมังคดุบ้านในวงเป็นผลไม้ 
Gi ที่มคีุณภาพเป็นทีต่้องการของตลาดส่งออก รวมถึงยัง
เป็นจังหวัดชัยภูมิทีด่ีสำหรับภาคการเกษตร 
14. จังหวัดระนองมีทรัพยากรสัตว์น้ำทะเลทั้งประมง
พาณิชย์ ประมงพ้ืนบ้าน นำเข้าสัตว์น้ำทะเลจากประเทศ
เมียนมามีปรมิาณมากมผีลติภณัฑป์ระมงจำนวนมาก ที่
พร้อมแปรรูปเพื่อเพ่ิมมลูค่าในอนาคต 
15. พ้ืนท่ีจังหวัดระนองมีความปลอดภัยสูงเกดิ
อาชญากรรมต่ำ 
16. จังหวัดระนองมีแหล่งอาหารทะเลที่สมบูรณ์ อาหาร
ทะเลสดและมรีาคาถูกจากทะเลในฝั่งอันดามัน 
17. การเดินทางภายในจังหวัดสะดวกสบายการเดินทาง
ไปยังบริเวณจุดท่องเที่ยวต่างๆเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
สามารถเดินทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ 
เพื่อนบ้านในระยะเวลาสั้นๆ ได ้
18. จังหวัดระนอง มีสภาพอากาศบริสุทธ์ิเหมาะกับการ
ท่องเที่ยวพักผ่อนมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะต่อการ
ท่องเที่ยว 

10.ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสยีชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมืองในปัจจุบัน 

3) Style (รปูแบบ) 
 
1. จงัหวดัระนองยงัคงมอีตัลกัษณ์โดดเด่น เช่น 
อาคารบา้นเรอืน รถสองแถวไม ้
2. จงัหวดัระนองเป็นจงัหวดัขนาดเลก็งา่ยต่อการ
พฒันาในทุกๆดา้น 

 
1. การผลติเน้นภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
รอ้ยละ 58.50 ท าใหไ้ม่มกีารกระจายความเสีย่งเมื่อ
ไดร้บัผลกระทบจากภาคการเกษตร รวมถงึไมม่กีาร
แปรรปูสนิคา้ เพื่อสรา้งรายไดเ้พิม่ 
2. การด าเนินการก่อสรา้งต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในพืน้ที ่
ป่าตอ้งไดร้บัการอนุญาตก่อนด าเนินการก่อใหเ้กดิ
ความล่าชา้ ส่งผลต่อการเบกิจ่ายงบประมาณ 
3. จงัหวดัยงัขาดการพฒันาดา้นเทคโนโลย ี



 

 

(smart tourism) เพื่อเชื่อมโยงการท่องเทีย่วขาด
ฐานขอ้มลูดา้นการท่องเทีย่ว ขาดการพฒันาและ
ส่งเสรมิแหล่งท่องเทีย่วการคมนาคมขนส่งภายใน
จงัหวดัเช่น รถโดยสารสาธารณะของนักท่องเทีย่ว 
ยงัไม่สะดวกสบาย รวมถงึขาดการส่งเสรมิการ 
โปรโมทจงัหวดัอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดงึดดู
นักท่องเทีย่ว 
4. ผูน้ าระดบัสงูเปลีย่นบ่อย ท าใหไ้ม่เกดิความ 
ต่อเนื่องในการพฒันาจงัหวดัเชงินโยบาย 

4) System (ระบบ) 
 
1. มทีา่เรอืน ้าลกึขนาดใหญ่ ทีช่ว่ยอ านวยความ 
สะดวกและสามารถเชื่อมโยงการคา้กบักลุ่มประเทศ 
BIMSTEC และอาเซยีนเนื่องจากการขนส่งสนิคา้
ผ่านท่าเรอืระนองไปยงัประเทศแถบฝัง่อนัดามนัหรอื
มหาสมทุรอนิเดยีชว่ยลดระยะเวลาการเดนิเรอืถงึ 2 
เท่า หรอืใชเ้วลาประมาณ 
10-15 วนั เมื่อเทยีบกบัเสน้ทางเดมิทีข่นส่งผ่านทาง
ท่าเรอืกรุงเทพหรอืทา่เรอืแหลมฉบงัทีต่อ้งออ้มผ่าน
ประเทศสงิคโปร ์ใชเ้วลา 20-30 วนั 
2. มเีครอืขา่ยชมุชนทีเ่ขม้แขง็ เช่น อสม.แรงงานภาค
ประชาชน จติอาสาทอ้งถิน่ 
3. มทีา่เรอืของภาคเอกชน ขนาดเกนิ 500 ตนักรอส
อกีจ านวน 11 แห่ง 

 
1. ท่าเรอืจงัหวดัระนองไม่ไดเ้ชื่อมกบัเสน้ทาง 
หลกัทีเ่ชื่อมจงัหวดัหรอืภูมภิาค รวมถงึไมม่กีารขนส่ง
ระบบรางทีเ่ชื่อมต่อภูมภิาคและประเทศและจากฝัง่
อนัดามนัไปยงัฝัง่อ่าวไทย 
2. ภาครฐัขาดการบูรณาการร่วมกนั ระหว่าง
หน่วยงานรวมถงึภาคเีครอืขา่ยยงัไม่เขม็แขง็ ทัง้
ภาครฐัและองคก์รภาคเอกชน 

5) บุคลากร (Staff) 
1. ประชาชนชาวระนองมวีฒันธรรมทีด่ใีนการตอ้นรบั
นักท่องเทีย่ว มอีธัยาศยัและไมตรจีติทีด่ ี

1. ขยาย Border pass ของชาวเมยีนมาเพิม่การ
ท่องเทีย่วนอกเขตอ าเภอเมอืงแต่ยงัจ ากดัพืน้ทีแ่ค่ใน
จงัหวดั 
2. ขาดบุคลากรทางการแพทยแ์ละแพทยเ์ฉพาะทาง 
3. จงัหวดัระนองขาดแผนการพฒันาทรพัยากรบุคคล 
ตัง้แต่ระดบัทอ้งถิน่สู่ระดบัจงัหวดัเพื่ออนาคต อย่าง
ยัง่ยนื ในความเป็นอยู่ของคนในพืน้ที ่
4. ขาดแผนการส่งเสรมิสุขภาพประชาชนรวมถงึ
บุคลากรทีจ่ะดแูลสุขภาพประชาชนยงัไม่เพยีงพอ 

6) Skill (ทกัษะ) 
 
1. เจา้หน้าทีภ่าครฐัมทีกัษะดา้นดจิทิลัและพรอ้มรบั
การเปลีย่นแปลงในยคุ New normal 

 
1. ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
2. บุคลากรบางท่านตอ้งไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้น
เทคโนโลยทีีส่อดรบักบัสถานการณ์โควคิในปัจจุบนั 



 

 

3. บุคลากรยงัไดร้บัการพฒันาทกัษะเฉพาะทางยงัไม่
เพยีงพอ และดว้ยภาระงานทีม่ากเมื่อมกีารจดัอบรม
ต่างๆ ท าใหบ้คุลากรทีต่อ้งการเสรมิทกัษะในดา้น
นัน้ๆ ไม่มเีวลาอย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

7) Share values (ค่านิยมร่วม) 
 
1. บุคลากรส่วนใหญม่คีวามทุม่เทและเสยีสละ 
ในการปฏบิตังิาน 
2. บุคลากรมคีวามทุ่มเทในการท างาน มุง่เน้น 
ผลสมัฤทธ์ ิ

 
1. บุคลากรบางส่วนยงัไม่มคีวามทุ่มเทและเสยีสละใน
การปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่
2. ดว้ยภารกจิขององคก์าร ท าใหม้ภีาระงานเร่งด่วน 
บุคลากรตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ส่งผลต่อความสุขของคนในองคก์รลดลง 

ท่ีมา: แผนพฒันาจงัหวดัระนอง (พ.ศ.2566-2570) 
 
ตารางท่ี 2.8  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม โอกาส (Opportunities)-อุปสรรค (Threats) 
ของจงัหวดัระนอง 

• โอกาส (Opportunities)-อุปสรรค (Threats) 
 

โอกาส ภยัคกุคาม 

1) การเมือง (Political) 
 
1. นโยบายพฒันาประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพ
ของเอเชยี (Medical Hub of Asia) ของรฐับาล ชว่ย
สนับสนุนการท่องเทีย่วและแพทยท์างเลอืก ท าใหม้ี
ชาวต่างชาตเิขา้มาใชบ้รกิารดา้นสุขภาพในประเทศ
ไทยเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะการแพทยด์า้นการป้องกนั
และบ าบดั ซึง่จุดน้ีถอืเป็นโอกาสของจงัหวดัระนองใน
การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของจงัหวดั นัน่
คอืน ้าแร่ เพื่อรองรบัจ านวนนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะมี
จ านวนเพิม่ขึน้ และพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิ
สุขภาพชัน้น าระดบัสากล 
 
2. การเชื่อมต่อกบัเขตการคา้เสร ีBIMSTEC 
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation) ซึง่เป็น
กรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศทีอ่ยู่
ในทวปีเอเชยีใตแ้ละเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้พื่อ
เสรมิสรา้งประโยชน์ทางการคา้การลงทุน เทคโนโลย ี
คมนาคม การสื่อสาร พลงังาน การท่องเทีย่ว และ

 
1. สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมายกเลกิการ
สมัปทานการประมง ส่งผลใหเ้รอืประมงของไทยไม่
สามารถเขา้ไปจบัปลาในน่านน ้าเมยีนมาได ้ส่งผล
กระทบต่อผลผลติสตัวน์ ้าทีจ่บัไดข้องจงัหวดัระนอง
ลดลง โดยเฉพาะปรมิาณปลาน ้าลกึในปี 2558 ลดลง
รอ้ยละ 6.61 มลูค่าปลาขึน้ท่าลดลงรอ้ยละ 8.23 และ
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วกบัการแปร
รปูอาหารทะเลเช่นกนั 
2. ทีด่นิขาดเอกสารสทิธไิม่สามารถขอการสนับสนุน
ดา้นงบประมาณของภาครฐัได ้
3. การพฒันาเพื่อส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วและเศรษฐกจิ
อาจท าใหพ้ืน้ทีป่่าไมล้ดลงไม่สอดคลอ้งกบันโยบาย
ในการเพิม่พืน้ทีป่่าไม ้
4. ปัญหาการจดัท าแนวเขตทีด่นิของรฐั (One Map) 
ล่าชา้ ขาดความชดัเจนในการน าไปปฏบิตั ิ
5. มพีืน้ทีส่ าคญัทางธรรมชาตคิอ่นขา้งมากท าใหก้าร
ด าเนินการพฒันา/ก่อสรา้งกจิการบางประเภท ตอ้งมี
การจดัท า EIAหรอื IEE ซึง่มคี่าใชจ้่ายสงูและมี



 

 

ประมง รวมทัง้ส่งเสรมิการใหค้วามชว่ยเหลอืระหว่าง
กนั ทัง้นี้เป็นโอกาสของจงัหวดัระนองจากการ 
มที่าเรอืน ้าลกึ ทีส่ามารถขนส่งหรอืคมนาคมสู่ทะเล
อนัดามนัและอ่าวเบงกอลซึง่จะเป็นกลไกในการช่วย
ลดตน้ทุนและจะมผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
 
3. การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN) 
เป็นโอกาสในการแขง่ขนัของจงัหวดัระนอง 
 
4. นโยบายภาครฐัสนับสนุนการจา้งแรงงาน 
ดา้นการคา้ในชายแดน (ไปเชา้-เยน็กลบั) 
 
5. นโยบายรฐัเชื่อมต่อการจดัการกลุ่มชาตพินัธุ ์

ขัน้ตอนในการขออนุมตัหิรอือนุญาตเพิม่มากขึน้ 
6. มกีารหลกีเลีย่งไมท่ ารายงานการประเมนิผล
กระทบ สิง่แวดลอ้ม (EIA)โดยวธิกีารเปลีย่นสภาพ
หรอืขนาดของโครงการหรอืกจิการมใิหเ้ขา้ ลกัษณะที่
ตอ้งจดัท ารายงาน 
7. หน่วยงานส่วนกลางประสานการด าเนินงาน
โครงการแบบปีต่อปี ขาดแผนการด าเนินงาน
โครงการล่วงหน้า และขาดการบรูณาการ 

2) เศรษฐกจิ (Economic) 
 
 

1. เศรษฐกจิโลกมคีวามผนัผวน และประสบกบั 
ปัญหาเศรษฐกจิตกต ่า ส่งผลต่อการส่งออกสนิคา้ของ
ประเทศกลุ่มตลาดใหม่ในอาเซยีน ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี 
และมาเลเซยี รวมถงึเศรษฐกจิจนีทีช่ะลอตวั ท าให้
การส่งออกของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผล
กระทบต่อจงัหวดัระนองโดยตรงเน่ืองจากเป็นจงัหวดั
การคา้ชายแดนรวมถงึกระทบตอ่ราคาผลผลติทาง
เกษตรลดต ่าลง โดยเฉพาะยางพาราทีร่าคาลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ยางพาราเป็นผลผลติทางเกษตร
ของจงัหวดัระนองทีม่ผีลติภณัฑม์วลรวมสงูสุดและ
ส่งผลถงึการจบัจ่ายใชส้อยของนกัท่องเทีย่วลดลง
ดว้ยเช่นกนั 

3) สงัคม (Social) 
 
1. กระแสการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Medical 
Tourism) ก าลงัไดร้บัความนิยมจากทัว่โลกเน่ืองจาก
การตระหนักถงึความส าคญัของสุขภาพ รวมถงึการ
ไดร้บัความนยิมทีเ่พิม่ขึน้ในกระแสการท่องเทีย่วแบบ
พ านักระยะยาว (Long Stay Tourism) เช่นกนั ซึง่
จงัหวดัระนอง มแีหล่งท่องเทีย่วทีส่ามารถพฒันาเป็น
ทีพ่ านักระยะยาวได ้เช่น เกาะพยาม เกาะชา้งเกาะ
หาดทรายด า 
2. แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงในพระราชด ารเิอือ้ต่อ
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

 
1. สงัคมออนไลน์ เทคโนโลยกีารสื่อสารการไดร้บั
ขา่วสารทีท่ าใหค้่านยิมประชาชนเปลีย่นไป 
2. ความไมป่ลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิเนื่องจาก
เหตุการณ์ก่อการรา้ยโลกเหตุการณ์ความไม่สงบจาก
การต่อตา้นรฐับาล รวมไปถงึสถานการณ์ความ
รุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลกระทบ
ต่อการตดัสนิใจเขา้มาท่องเทีย่วภายในจงัหวดัระนอง 
3. การเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ ท าใหใ้นพืน้ทีข่าดแรงงาน 
และพึง่พาแรงงานต่างดา้วซึง่มจี ากดั 
4. การแพร่ระบาดของ covid 2019 มผีลกระทบกบั
เศรษฐกจิทัว่โลกรวมถงึเศรษฐกจิจงัหวดัระนอง 



 

 

 
4) เทคโนโลยี/โลกาภิวฒัน์ (Technological) 
  

1. ประเทศไทยก าลงัเตรยีมความพรอ้มสู่เศรษฐกจิ
และสงัคมดจิทิลั (Digital Economy) ซึง่จะมกีารใช้
เทคโนโลยมีามส่ีวนขบัเคลื่อนและพฒันาประเทศใน
อนาคตส าหรบัจงัหวดัระนองยงัไม่ไดเ้ตรยีมความ 
พรอ้มอย่างเพยีงพอ จงัหวดัระนองถูกจดัล าดบัการมี
อนิเตอรเ์น็ตและคอมพวิเตอรใ์ชข้องประชากรอยู่ใน
ล าดบัค่อนขา้งทา้ยคอื ล าดบัที ่47 และ 64 ตามล าดบั
จากทัง้หมด 77 จงัหวดั 

5) สภาพแวดล้อม (Environment) 
 
1. สภาพภมูปิระเทศมคีวามใกลเ้คยีงสาธารณรฐั 
สหภาพเมยีนมา ท าใหเ้อือ้ต่อการลงทุนทางดา้น
การเกษตร การประมง 
การท่องเทีย่วและการคา้ชายแดนเป็นประตูการขนส่ง
จงัหวดัทางทะเลฝัง่อนัดามนัเชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บา้น 
2. กระแสภาวะโลกรอน้ท าใหป้ระชาชนเร่งแกปั้ญหา
ดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้และมโีอกาสใหส่้งเสรมิ
กจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มงา่ยขึน้ 

 
1. การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศส่งผลต่อ 
การกดัเซาะชายฝัง่ในบางพืน้ที ่

6) กฎหมาย (Legal) 
 
1. การขออนุญาตท าหนังสอืเดนิทางสามารถขอได ้ณ 
ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมอืงในประเทศ 
เพื่อการท่องเทีย่วเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 15 วนั โดยที่
ไม่ตอ้งท าวซี่าล่วงหน้า เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ชายแดน 
2. กฎหมายนโยบายของรฐั ตอ้งการเขา้ถงึสทิธ ิ
สวสัดกิารของแรงงาน 

 
1. กฎหมาย กฎระเบยีบ ของแตล่ะหน่วยงานยุ่งยาก
ซบัซอ้นไม่สอดคลอ้งกนัในแต่ละหน่วยงาน 
2. การต่ออนุญาตแรงงานตกคา้งค่าใชจ้่ายค่อนขา้ง
สงูท าใหน้ายจา้งเกดิผลกระทบตอ่การปฏบิตังิาน 

 
ท่ีมา: แผนพฒันาจงัหวดัระนอง (พ.ศ.2566-2570) 
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนา

องค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ

ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยว เชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐาน



 

 

รากบ้านในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง : ทุเรียน G Iหรือเพ่ือต่อยอดยกระดับการวิจัยให้

สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่ผ่านมาจึงได้มีผู้วิจัยที่สนใจและศึกษาวิจั ย 

ดังนี้  

6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยว 

รักพงษ์ ขอลือ (2564) ศึกษารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัด

ระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง และ 2) เป็น

แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด พบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัด

ระนองมีความพร้อมและศักยภาพในการท่องเที่ยวที่หลากหลายและยังเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้

เรียนรู้นอกเหนือจากนั้นยังสามารถสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน จังหวัดระนองมีความอุดมสมบูรณ์

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้ง ทะเล ภูเขา น้ำตก มีแหล่งดำน้ำซึ่งเป็นที่รู้จักใน

หมู่นักท่องเที่ยว และจังหวัดระนองนั้นยังมีแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติอยู่ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัด ผล

จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนำผลที่ได้มาวิเคราะห์สรุป รูปแบบการส่งเสริศักยภาพการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ได้ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิ

สติกส์และการคมนาคมขนส่ง 2) ด้านการประชาสัมพันธ์และการบอกต่อเรื่องราวการท่องเที่ยว ให้

ครอบคลุมและทั่วถึงทุกช่องทาง และ 3) ด้านศักยภาพกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

พัฒนารูปแบบการให้บริการ และมีมาตรฐานการให้บริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

สิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2563)  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการเชื่อมโยงกับ

การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวไทยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของบ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี และ 2) เพ่ือ

เสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี พบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” โดย

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ซื้อของที่ระลึก และศิลปะประดิษฐ์ ค่าใช้จ่ายรวมในการซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่

ระหว่าง 1,001-1,500 บาท โดยซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ในช่วงเวลา 15.01-18.00 

น. และผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของบ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี คือ เพ่ือน หรือ

เพ่ือนร่วมงาน และ 2) แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือเชื่อมโยงกับการ

ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี คือ ควรด าเนินการการส่งเสริมการตลาด และการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น เพ่ือนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทำจากเสื่อ



 

 

กก เหล่านั้นเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดการความรู้ของชุมชนเพ่ือที่จะหนุนเสริมการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีการสืบทอดภูมิปัญญา และเอกลักษณข์องผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

สุธินี ธีรานุตร์ (2563) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่น X และเจเนอเรชั่น Y มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) ศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่น X และ เจเนอเรชั่น Y กับพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ 2) ศึกษาความแตกต่างของกลุ่มนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่น X และ 

เจเนอเรชั่น Y ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ พบว่า นักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่น X และ

เจเนอเรชั่น Y ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ประเภทตั๋วโดยสารเครื่องบิน และ

โรงแรม/ที่พัก ผ่านเว็บไซด์ของผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวโดยตรง ด้านของสินค้าที่ซ้ือ คือ ตั๋ว

โดยสารเครื่องบิน และร้านอาหาร/ภัตตาคาร ด้านระยะเวลาที่ผู้บริโภคซื้อ ด้านสาเหตุที่ผู้บริโภคซื้อ 

ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ และด้านการประเมินทางเลือก 

           ทศพล เดชะ (2563) ) ศึกษาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความ

รับผิดชอบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ ำโขง โดยมุ่งศึกษา

พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และการรับรู้ต่อการ

ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ

โดยรวมสูงสุดต่อผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการต้อนรับอย่างเป็นมิตรจากคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อ

ความสำคัญของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรม สถานที่พักแรม การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

นักท่องเที่ยวมีระดับการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับ

มาก 

สมบูรณ์ ธรรมลังกา (2556) ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) ศึกษาบริบททางด้านสังคมการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ของชุมชนที่เข้มแข็ง 2) ศึกษาการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน 4) พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

5) จัดทำกลยุทธ์การนำรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยในเชิงคุณภาพผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้การ

สังเกต การสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ



 

 

สรุปและการจำแนกประเภทของข้อมูล ในเชิงปริมาณผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้นำชุมชนจำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ พบว่า ในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัด

เชียงราย เป็นสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้ง ทางด้าน

การเมือง มีการกระจายอำนาจแบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้มชุมชนต่างๆ ทางด้าน

วัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และ

ทางด้านเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิต มีการรวมกลุ่มเพ่ือการ

ผลิต การจำหน่ายผลผลิตเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย มีอาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้นำชุมชน 

การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน มีปัจจัยสำคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบ

เครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มากำหนดรูปแบบ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนกลยุทธ์การนำรูปแบบ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหาร

จัดการชุมชน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน กลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสร้าง

เครือข่าย และกลยุทธ์สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ผู้วิจัย

ต้องการศึกษา เมื่อผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยจะเห็น

ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของตัวแปรต่างๆ โดยตัวแปรเหล่านั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อยๆ ซึ่งได้มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ประจักษ์ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม การสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

เมื่อผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดของรูปแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบว่ามี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อาจทดสอบด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือ

ผสมผสานกันระหว่างการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของรูปแบบที่

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และขั้นตอนสุดท้าย คือการประเมินรูปแบบว่ารูปแบบดังกล่าวสามารถนำไปใช้ใน

สถานการณ์จริงได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งรูปแบบที่ได้ต้องสามารถตอบคำถามการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ 



 

 

การวิจัยโดยใช้รูปแบบเป็นหนึ่ งในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือ การค้นพบรูปแบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ที่เกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมการจัดการและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยว เชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง : ทุเรียน GI หรือเพ่ือต่อยอด

ยกระดับการวิจัยให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่ผ่านมาจึงได้มีผู้วิจัยที่

สนใจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบดังนี้ 

สมบูรณ์ ธรรมลังกา (2556) ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1) ศึกษาบริบททางด้านสังคมการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ของชุมชนที่เข้มแข็ง 2) ศึกษาการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน 4) พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

5) จัดทำกลยุทธ์การนำรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยในเชิงคุณภาพผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้การ

สังเกต การสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ชาวบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

สรุปและการจำแนกประเภทของข้อมูล ในเชิงปริมาณผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นผู้นำชุมชนจำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ พบว่า ในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัด

เชียงราย เป็นสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้ง ทางด้าน

การเมือง มีการกระจายอำนาจแบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้มชุมชนต่างๆ ทางด้าน

วัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และ

ทางด้านเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิต มีการรวมกลุ่มเพ่ือการ

ผลิต การจำหน่ายผลผลิตเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย มีอาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้นำชุมชน 

การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน มีปัจจัยสำคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบ

เครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มากำหนดรูปแบบ

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนกลยุทธ์การนำรูปแบบ

http://www.edu.nu.ac.th/techno/rujroadk/research&development.pdf
http://www.edu.nu.ac.th/techno/rujroadk/research&development.pdf


 

 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหาร

จัดการชุมชน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน กลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสร้าง

เครือข่าย และกลยุทธ์สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ผู้วิจัย

ต้องการศึกษา เมื่อผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยจะเห็น

ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของตัวแปรต่างๆ โดยตัวแปรเหล่านั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อยๆ ซึ่งได้มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ประจักษ์ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม การสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

เมื่อผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดของรูปแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบว่ามี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อาจทดสอบด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือ

ผสมผสานกันระหว่างการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของรูปแบบที่

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และขั้นตอนสุดท้าย คือการประเมินรูปแบบว่ารูปแบบดังกล่าวสามารถนำไปใช้ใน

สถานการณ์จริงได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งรูปแบบที่ได้ต้องสามารถตอบคำถามการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อ

สร้างมูลค่า และคุณค่าเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้าน

ในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง : ทุเรียน GI” ครั้งนี้ เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development : R&D) โดยเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 

(Quantitative data) ที่มีการวิจัยเชิงคุณภาพนำ และตามด้วยการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลใน

การศึกษาเรื่องเดียว (Single Study) ด้วยการผสมผสานขั้นตอนของการวิจัยอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ตามกรอบประเด็นเชิงปรัชญาด้านวิธีวิทยา  (Methodology) หมายถึงขั้นตอน วิธีแบบแผน 

กระบวนการของการหาความรู้และความจริงที่เชื่อถือได้  เพ่ือที่จะเชื่อมโยงไปยังรูปแบบการศึกษา 

(Design) และวิธีการ (Method) ตามแนวทางของกระบวนทัศน์แบบมีส่วนร่วม (Advocacy or 

Participatory) เป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ มีระเบียบวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่ง

ออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือศึกษาสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกิดจากการขาดองค์ความรู้  ของ วิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใตh 2.) เพ่ือ

ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ในการสร้างรายได้  

และ 3.)เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า  และ

คุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้       

3.1 แบบแผนการวิจัยแบบผสมผสานเป็นลำดับขั้น  

การวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนาที่มีการดำเนินการวิจัยแบบผสมผสานเป็นลำดับขั้น 

(Exploratory Sequential Design) (Creswell & Clark, 2011) ที่มีการวิจัยเชิงคุณภาพนำและตาม

ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มอีอกแบบการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

ขั้นที่ 1 เป็นขั้นตอนของงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษา

เฉพาะกรณี (Case Study Methodology) ศึกษาข้อค้นพบที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด 

ทฤษฎี การวิเคราะห์เนื้อหารวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการ 

ประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เจาะลึกเครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  ภาครัฐ ภาคเอกชน  และ



 

 

กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง เพ่ือหาคำอธิบายการเกิดขึ้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนฐานแนวคิดความสามารถใน

การแข่งขันของธุรกิจ และแนวคิดด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนการประยุกต์ใช้

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT ทั้งนี้เพ่ือกำหนดเป็นกรอบแนวคิดวิจัยในขั้น

ต่อไป           

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยจะนำข้อค้นพบจากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยโดยผนวกกับ

ข้อค้นพบที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาพัฒนา

เครื่องมือการวิจัย  หลังจากนั้นผู้วิจัยทดสอบกรอบแนวคิดวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง และ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอ้างอิงเพ่ือสรุปผล ดังภาพที่ 3.1 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานวิธีรูปแบบสำรวจขั้นตอนเป็นลำดับ  

               (Exploratory Sequential Design) 

ที่มา: Creswell and Clark, (2011) 

 

จากภาพ จะเห็นว่าเป็นใช้ระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี คือ การศึกษาเชิงคุณภาพ  (Qualitative  

Research) ด้วยการสัมภาษณ์ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมภาษณ์เบื้องต้น  ก่อน 

(Base Line Study) แล้วจึงนำมาสร้างเครื่องมือในเบื้องต้นก่อนดำเนินการตามกระบวนการวิจัย 

ประกอบการวิเคราะห์เอกสาร และสอบถามความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ตัวแทนจาก  หน่วยงาน

การเก็บข้อมูล
คุณภาพ

วิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพ

แปลผลข้อมูล
คุณภาพ

เก็บข้อมูล
ปริมาณ

วิเคราะหข์้อมูล
ปริมาณ

แปลผลข้อมูล
ปริมาณ

แปลความหมายร่วมกันระหว่าง
คุณภาพและปริมาณ

ขัน้ท่ี 
1 

ขัน้ท่ี 
2 



 

 

ภาครัฐ (ตำบลละ 5 คน * 2 ตำบล = 10 คน)  เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  (ตำบลละ 5 คน 

* 2 ตำบล = 10 คน) และ  ตัวแทนจากภาคเอกชน  10 คน รวมเป็นจำนวน 30 คน ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)และสนทนากลุ่ม (Focus Group) สุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive random) / การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ การตีความสร้างข้อสรุป การ

จำแนกชนิดและการเปรียบลักษณะของข้อมูล การหาความเกี่ยวโยงของปรากฏการณ์ต่าง ๆ การหา

คำอธิบายและข้อสรุป ทั้งนี้ Yin (2009) และ Patton (2002) ได้กล่าวว่า แบบการศึกษาเฉพาะกรณีนี้

ไม่จำเป็นต้องมีกรณีตัวอย่างจำนวนมาก แต่ต้องเป็นกรณีตัวอย่างที่ผู้วิจัยสามารถเรียนรู้ได้มาก 

(Information Rich Cases) เนื่องจากการศึกษาเฉพาะกรณีเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกในหลายแง่มุม 

ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือค้นหาคำอธิบายในปรากฏการณ์ที่นักวิจัยสนใจจึงไม่อาจใช้จำนวนกรณี

ตัวอย่างมาก นอกจากนี้ การวิจัยลักษณะนี้ยังไม่ได้มุ่งหาข้อสรุปที่สามารถนำไปอนุมานถึงลักษณะต่าง 

ๆ ในประชากร แต่มุ่งสร้างสมมติฐานเพื่อนำไปทดสอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป 

ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยในการวิจัยครั้งนี้ เริ่มจาก

การศึกษาสภาพโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างคือ  

1. ภาครัฐ 100 คน (เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทในการกำกับดูแลและสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน)            

 2. ภาคเอกชน 200 คน ธุรกิจการทองเที่ยวและกิจกรรม ธุรกิจและบริการ โซอุปทานของ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระนอง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด

ระนอง ภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจการ

ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจรถเช่า วิสาหกิจการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง มัคคุเทศก์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในเขตพ้ืนที่ท่องเที่ยว 

และ นักท่องเที่ยว  

    3. เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว 100 คน (โรงแรมและที่พัก ตัวแทนการทองเที่ยว หน

วยงานดูแลและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยวและกิจกรรม ธุรกิจและบริการ โซ

อุปทานของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดานอาหาร และธุรกิจการเดินทาง ผูประกอบการทั้ง 6 กลุมนี้ถือ

เปนผูมีสวนไดสวนเสียรายหลัก (Main Stakeholders)) 

      4.กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก 

      5.นักท่องเที่ยว 



 

 

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบ Multi Stage Stratified Random Sampling ผู้วิจัยกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

แนวทางการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
               ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว และ

โซ่อุปทานของวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระนองสมาคม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ระนอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง และ

นักท่องเที่ยว  

      กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานภาครัฐ (ตำบลละ 5 คน * 2 ตำบล = 10 คน)  

 เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  (ตำบลละ 5 คน * 2 ตำบล = 10 คน)   

 ตัวแทนจากภาคเอกชน  10 คน รวมเป็นจำนวน 30 คน 

 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview)และสนทนากลุ่ม   (Focus Group)  

 สุ่ มแบบเจาะจง (Purposive random)  เหตุผลที่ สำคัญคือ  เป็นตำบลพ้ืนที่ ที่ ที่ มีการร่วม

โครงการวิจัย มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้หลายมิติ เช่น เชิงเกษตร เชิง

นิเวศ มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน  มีความ

พร้อมในด้านเครือข่าย มีศักยภาพที่จะนำมาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างนำร่อง (Good Practice) ได้เป็น

อย่างดี โดยมีแนวทางการวิจัย / แหล่งข้อมูลสำคัญ / เครื่องมือการวิจัย ดังนี้  

  การรวบรวมข้อมูล  

  การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ของการดำเนินงาน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ทฤษฎีนวัตกรรมในแนวการตลาดท่อวลงเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์การ

ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าแนวคิด “ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ แนวคิดด้านการ

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ปัจจัยที่เป็นปัญหา หรือ

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาและการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการประชุมกลุ่มย่อย   
               และสัมภาษณ์เจาะลึก         
          เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  ภาครัฐ ภาคเอกชน  และกลุ่มการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านในวง      
         (เชิงคุณภาพ) 



 

 

อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน หรือกิจกรรมเพ่ือหารายได้ และผลกำไร

ให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง  บทบาทของภาครัฐบาลที่เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อ

การสร้างความร่วมมือ การส่งเสริม การสนับสนุน การผลักดันให้เป็นนโยบาย การขับเคลื่อนแนว

ทางการปฏิบัติ การควบคุม กำกับดูแลให้เหมาะสม ประเด็นและรายการในการสร้างแบบสอบถาม 

“นวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า  และคุณค่าเพ่ิมการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

: ทุเรียน GI” ผู้วิจัยและคณะผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย 

ดังนี้ 

                  1. กระบวนการการรวบรวมข้อมูล 

  1.1. การรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์จากภาครัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ  

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านในวงใต้ จังหวัดระนอง ที่เป็นส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(องค์การมหาซน) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลทีส่ำคัญ 

                    1.2. การรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์จากภาคเอกชน โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-

depth Interview) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระนอง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด

ระนอง ภาคีเครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว (ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ธุรกิจรถเช่า 

นักท่องเที่ยว วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน) ในพื้นที่เป้าหมาย กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

บ้านในวง ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 750 หลังคาเรือน  6 หมู่บ้าน อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง สุ่มแบบ

เจาะจง (Purposive random)  

                    1.3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน

ในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก   ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/OTOP ผู้ให้บริการด้านการ

ท่องเที่ยวชุมชน 

  การรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ตามที่ได้การวางแผนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 

คือระยะเวลา 2 เดือน เพ่ือนำผลจากการตอบแบบสอบถามมากำหนดเป็น (ร่าง) การพัฒนารูปแบบ

การจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชน

บ้านในวงใต ้



 

 

  2. ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และ การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาตามแนวคิดของ

กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้วยวิธีธรรมชาติ  (Natural Approach To participatory 

development (NAPD))  ซึ่งมีรูปแบบและกระบวนการซึ่งคณะผู้วิจัยนำมาปรับใช้จากแนวคิดของ

สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร 2546 : (70-66) ร่วมกับการศึกษาตำรา เอกสารและงานวิจัยเชิงคุณภาพ

และการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนำมาเป็นแนวทางใน

การดำเนินการวิจัย จากการที่ศึกษา ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์

และสังเคราะห์ บูรณาการกับแนวคิดการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์

การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/OTOP ผู้ให้บริการด้าน

การท่องเที่ยวชุมชน  เป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นที่ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

  3. การเตรียมการก่อนเข้าสู่ พ้ืนที่ที่ศึกษา การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพที่ใช้การวิจัยทั้งจากการวิเคราะห์เอกสาร สำรวจและสอบถามความคิดเห็น การสัมภาษณ์ด้วย

วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) รวมทั้งการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเชิงปริมาณโดยค่าทางสถิติ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) การวิเคราะห์ความตรง (Valid) และค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยจึงดำเนินการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าสู่พื้นที่ดังนี้ 

   3.1 การเตรียมตัวผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด นักวิจัยใน

งานวิจัยเชิงคุณภาพ คือ เครื่องมือการเก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุด เพราะต้องเป็น ผู้ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บ

ข้อมูลไปตามข้อค้นพบตลอดระยะเวลาการวิจัย (ชาย โพธิสิตา, 2552) การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย และ

นักวิจัยร่วมโครงการเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ประสบการณ์ มุมมอง และภูมิหลังของ

นักวิจัยย่อมมีผลต่อข้อสรุปที่ได้ ในที่นี้จึงได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้วิจัยดังนั้นก่อนเข้า

พ้ืนที่ที่ศึกษาผู้วิจัยจึงเตรียมตัวเองโดยศึกษากระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม และในด้านบริบทของพ้ืนที่ที่ศึกษานั้น ผู้วิจัยเข้าไปในสนาม ขออนุญาต 

 กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก   

ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/OTOP ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน   

  ภาครัฐ (ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระนอง องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่



 

 

พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาซน) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทในการกำกับ

ดูแลและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน)                                           

 ตัวแทนท่องเที่ยวภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระนอง สมาคม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ระนอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง นักการ

สื่อสารการท่องเที่ยวชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดคุยขอข้อมูลจากบุคคลอ่ืนๆ และ เพ่ือจะ

นำไปใช้ประกอบ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก  

ขั้นตอนการสัมภาษณ์มีดังนี้ ผู้วิจัยเข้าพบหรือติดต่อผู้ให้ข้อมูลตามเวลาที่นัดหมาย 

พร้อมทั้งแนะนำตัวพร้อมหนังสือแนะนำตัวจากทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล การพูดคุยเริ่มขึ้นในเรื่องทั่วไปเพ่ือสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูล และ

สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง หลังจากนั้นผู้วิจัยเปิดการสัมภาษณ์ด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย รวมทั้งรายละเอียดของการวิจัย การรักษาข้อมูลเป็นความลับ และการขออนุญาตบันทึกเทปการ

สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบซึ่งหน้าทำในสถานที่ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสะดวกและเป็นส่วนตัวโดยไม่มีผู้อ่ืนอยู่

ด้วย ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะถามด้วยคำถามเพ่ิมเติมในประเด็นที่ผู้วิจัยพบว่าน่าสนใจ การ

สัมภาษณ์ใช้เวลาครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้ให้ข้อมูล

ท่านอ่ืน ๆ แต่ละครั้ง ผู้วิจัยถอดเทปการสัมภาษณ์แบบคำต่อคำ ผู้วิจัยอ่านเพื่อทำความเข้าใจหลาย ๆ 

รอบ ตลอดจนค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจนได้คำอธิบายซึ่ง

ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการระดับจังหวัด  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับอำเภอ 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างดี เนื่องจากได้ทำหนังสือแนะนำโครงการวิจัย คณะนักวิจัย 

จุดมุ่งหมายประเด็นสำคัญในการศึกษาวิจัย และการขออนุญาตเข้าพบเพ่ือขอคำแนะนำ การหารือ

อย่างเป็นทางการ  และได้รับความร่วมมือในการอนุเคราะห์ข้อมูล และการอำนวยความสะดวกในการ

เข้าพ้ืนที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นของวิจัยในเรื่องอ่ืนกันมาก่อนที่จะเข้ามาขอความร่วมมือในการทำวิจัยใน

ครั้งนี ้ 

  4. การเตรียมผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยวิจัยถือว่าเป็นบุคคลที่ความสำคัญในการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยคุณภาพอีกองค์ประกอบหนึ่ง โดยผู้ช่วยวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน

การสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำการจดบันทึกขณะสนทนา ในการการวิจัย

ครั้งนี้ใช้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน



 

 

สุนันทา สาขานวัตกรรมการจัดการ เป็นผู้ช่วยนักวิจัย 10 คน และของหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการ 

ปริญญาเอก จำนวน 5 คน ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษวิชานวัตกรรมการจัดการ และ การจัดการ

สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยเตรียมการก่อนออกเก็บข้อมูลภาคสนามโดยจัดการอบรมให้มีความรู้

และความเชื่อม่ันในการออกเก็บข้อมูลภาคสนามก่อน 

  5. การเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง อุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องบันทึกเสียง อัดเสียงขณะสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) และการศึกษาแนวประยุกต์ใช้คลัสเตอร์ในการบริหารจัดการ CBT 

แบบมีส่วนร่วม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียด เพราะเครื่องอัดเสียงเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่ดี

สามารถเก็บรายละเอียดได้ทุกคำพูด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในกรณีที่มีความ

ผิดพลาดจาการจดบันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียว ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ การแปล

ความหมายข้อมูลและหาข้อมูลสรุปเชิงทฤษฎีได้ในภายหลัง  

  6. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

บรรยากาศในการประชุม หรือสภาพแวดล้อม และขั้นตอนในกระบวนการดำเนินการวิจัย อีกท้ังกล้อง

บันทึกภาพวีดีโอ เพ่ือนำมาตัดต่อ เป็นคลิปวีดีโอ ที่ใช้ทั้งในกระบวนการประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group) การบันทึกภาพขณะที่ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนความคิดเห็น และทั้งหมดนี้อยู่บนข้อตกลงและ

เงื่อนไขที่ผู้ทำการสัมภาษณ์หรือดำเนินกิจกรรมในการเก็บข้อมูลภาคสนามจะต้องทำการพูดคุย สร้าง

ความเข้าใจ ขออนุญาต บอกกล่าว ก่อนทุกครั้ง 

  7. อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกลุ่มและอุปกรณ์ในการนำเสนอข้อมูลสาธารณะ เช่น 

กระดานไวท์บอร์ด อุปกรณ์เครื่องเขียน เพ่ือประโยชน์ต่อการเขียนข้อคิดเห็นต่างๆ ของกลุ่มในขณะที่

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ความคาดหวัง ในการจัดการประยุกต์ใช้คลัสเตอร์ใน

การบริหารจัดการ CBT ลงสู่การปฏิบัติ   เพ่ือเป็นข้อมูลมาสู่การร่วมระดมความคิดเห็นดยใช้กระบวน

การมีส่วนร่วมของกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก   

ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/OTOP ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน  และเครือข่ายคลัสเตอร์การ

ท่องเที่ยว  (ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ธุรกิจรถเช่า นักท่องเที่ยว วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ) และภาครัฐให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

  8. อุปกรณ์ช่วยในการจดบันทึก ประกอบด้วย สมุดจด อุปกรณ์เครื่องเขียน เพ่ือใช้

บันทึกข้อมูลขณะสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการจัดการความรู้  โดยใช้ ประโยชน์ในการบันทึกคำพูด



 

 

และบรรยากาศการประชุม และพฤติกรรมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ

ถอดเทป และการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

  9. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ใช้สำหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ภายใต้ขอบเขตด้านเนื้อหา สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา

และอุปสรรค การศึกษาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายชุดความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขัน สร้างมูลค่าเพ่ิม ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าของ

การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community-Base Tourism Supply Chain) ได้แก ่รูปแบบการตลาดของ

สินค้าและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือนำมาวิเคราะห์ประกอบความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่เป็นพ้ืนที่ที่ศึกษา โดยเป็นกรอบการสัมภาษณ์แบบกว้างๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการ

สัมภาษณ์ ประกอบด้วยชื่อ สกุล ตำแหน่ง พร้อมทั้งคำถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสู่

รูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจ   

 ชุมชนบ้านในวงใต้ จังหวัดระนองสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และ

คุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ CBT  

  10. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยนำภาพรวมของข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งกลุ่ม

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก   ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/

OTOP ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฯ มาสรุปผลเป็นภาพรวม 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขและพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ จังหวัดระนอง

ให้มีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบที่สำคัญอย่างครบถ้วนและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

                 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  

1. ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการของ Miles and Huberman (2002) การ

วิเคราะห์ข้อมูลมี 3 ขั้นตอน คือ  

   ขั้นตอนที่ 1 การจัดระเบียบข้อมูล  

  1. ถอดเทปการสัมภาษณ์แบบคำต่อคำ ประโยคต่อประโยค และขัดเกลา

ภาษาหรือตัดคำบางส่วนเพ่ือรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล และให้ข้อความมีความสละสลวยขึ้น แต่

ยังคงเนื้อความเดิม ความหมายเดิม และอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลไว้มากที่สุด  



 

 

  2. อ่านข้อความที่ได้จากการเก็บข้อมูลซ้ำ ๆ จนเข้าใจ และค้นหาวลี จับ

ใจความ หรือประโยคที่เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ สถานการณ์และปัญหา

เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกิดจากการขาดองค์ความรู้ ของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง

ใต้ เงื่อนไขที่เอ้ือต่อการเกิดความสามารถทางนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง

มูลค่า ความสามารถในการแข่งขัน การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ CBT   บ้านในวง จังหวัดระนอง 

  3. ลดทอนข้อมูล เป็นกระบวนการคัดเลือกเฉพาะข้อความที่มีความหมาย

สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษาและพิจารณาความหมายของข้อความนั้น  ๆ พร้อมทั้งกำหนด

รหัสบ่งบอกความหมายให้กับข้อความ ข้อความที่มีความหมายเดียวกันจะมีรหัสเหมือนกัน ผู้วิจัย

จัดทำคู่มือลงรหัส ซึ่งประกอบด้วยรหัสข้อมูล นิยาม หรือความหมายของรหัส และตัวอย่างข้อความที่

มีรหัสนั้น ๆ ผู้วิจัยปรับคู่มือลงรหัสเป็นระยะตามข้อมูลใหม่ที่ได้ การลงรหัสทุกครั้งทำตามคู่มือลงรหัส 

โดยเคร่งครัดเพ่ือให้การลงรหัสมีความคงเส้นคงวา  

   ขั้นตอนที่ 2 การแสดงข้อมูล  

  1. ผู้วิจัยนำข้อความของรหัสซึ่งอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมาปะต่อไว้อย่างเป็น

ระเบียบในที่เดียวกัน ทุกข้อความระบุถึงแหล่งที่มาหรือผู้ให้ข้อมูล  หลักจากนั้นผู้วิจัยอ่านและ

พิจารณาข้อความดังกล่าว หลังจากนั้นจัดรหัสเป็นหมวดหมู่ตามความหมายเพ่ือให้ได้ประเด็น 

  ขั้นตอนที่ 3 การสรุป/การตีความ  

             1. ผู้วิจัยค้นหาประเด็นและความสัมพันธ์ที่ปรากฏในข้อมูล  พร้อมทั้ง

สรุปผลโดยการบรรยายและตีความผลการวิจัย  หลังจากนั้นส่งข้อสรุปที่ได้ไปยังผู้ให้ข้อมูล เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องในการตีความหมายของผู้วิจัย  

ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย  

                      การกำหนดกระบวนการวิจัยในการศึกษานี้มุ่งให้เกิดความน่าเชื่อถือตามแนวคิด

ของ Lincoln and Guba (1985) มีเกณฑ์ 4 ข้อ ดังนี้  

  1. ความเชื่อถือได้ (Credibility) หมายถึง การที่ผลการวิจัยสอดคล้องหรือ

สะท้อนกับความเป็นไปที่แท้จริง กระบวนการผู้วิจัยใช้เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ คือ ผู้วิจัยใช้การ

สัมภาษณ์ เชิงลึก-สังเกต โดยใช้ระยะเวลาอยู่ในภาคสนามนานพอจนมีสัมพันธภาพที่ดีและได้รับความ

ไว้ใจจากผู้ให้ข้อมูล จนได้รับเชิญให้ทานอาหารกับเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลหลายครั้ง นอกจากนั้นการเก็บ

ข้อมูลมีความเข้มข้นต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยใช้เวลาเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 เดือน จนผู้ให้ข้อมูลไม่

สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในประเด็นที่ศึกษา นอกจากนี้สถานที่สัมภาษณ์มีความเป็นส่วนตัวโดยไม่มี



 

 

ผู้อ่ืนอยู่ด้วย บางครั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์พูดคุยโดยการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM  

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อระบาดโควิด-19 ซึ่งวิธีการนี้จะสะดวกและปลอดภัย รวดเร็ว อีกทั้ง

ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่เปิดเผยสิ่งที่ผู้ ให้ข้อมูลเห็นว่าเป็นความลับ ผู้ให้ข้อมูลจึงสะดวกใจที่จะเปิดเผย

ข้อมูลตามความจริง  

  นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้นำข้อสรุปที่ได้ส่งให้กับผู้ให้ข้อมูลครั้งละ 5 ท่านของ

แต่ละรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูล อ่านทบทวน (Member Checking) อีกครั้ง เพ่ือให้ยืนยันและ

ตรวจสอบว่า นักวิจัยสรุปถูกต้องตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูลหรือไม่ ผู้วิจัยยังเพ่ิมความเชื่อถือได้ของ

ผลการวิจัย ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยนำข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วน

ร่วม เช่นจากเครือข่ายของผู้ให้ข้อมูลที่สามารถค้นหาได้จากเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิก

ของเพจจึงมีความเข้าใจในกระบวนการและเจตนารมณ์ที่ดี เป็นประโยชน์ของผู้วิจัยเป็นอย่างดี และ

การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ มาใช้ร่วมกับ การสัมภาษณ์ และพบความสอดคล้องของข้อมูลแหล่งต่าง 

ๆ ทำให้ข้อค้นพบน่าเชื่อถือ  

  3. การทำซ้ำได้ (Dependability) หมายถึง การทำวิจัยใหม่ในผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มเดิมหรือคล้ายกลุ่มเดิมในบริบทที่คล้ายกัน และอาจจะได้มาจากเครือข่ายของผู้ให้ข้อมูลที่

สามารถค้นหาได้จากเพจเฟซบุ๊ก ซ่ึจะให้ผลสรุปที่คล้ายคลึงกัน กระบวนการที่ทำให้เกิดความเชื่อถือ

ได้มีผลทำให้เกิดการทำซ้ำได้ด้วย ผู้วิจัยบันทึกสิ่งที่พบเห็นและคำสัมภาษณ์อย่างละเอียด สำหรับการ

วิจัยครั้งนี้ หัวหน้าโครงการวิจัย จะเป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลและผลที่ได้  โดย

ตรวจสอบตั้งแต่การสร้างเครื่องมือในการวิจัย แนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ บันทึกที่เกิดระหว่าง

การเก็บข้อมูล ทุกขั้นตอน (Audit Trail) ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบว่า วิธีการสามารถทำซ้ำได้ นอกจากนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

โครงการวิจัยที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา เพ่ือให้มั่นใจว่า ผลการวิจัยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่

พบ  

         4. การถ่ายโอนผลการวิจัย (Transferability) เป็นความสามารถในการอ้างอิง

ผลการวิจัยไปยังสถานการณ์ในบริบทที่คล้ายคลึงกัน  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ คือ ผู้วิจัยได้อธิบายถึง บริบทที่ศึกษา ลักษณะ และการได้มาของผู้ให้ข้อมูล การเก็บ

รวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถตัดสินใจได้ว่า 

สามารถนำข้อสรุปจากงานวิจัยไปใช้ในสถานการณ์ของตนได้หรือไม่  



 

 

         5 การยืนยันผลการวิจัย (Conformability) คือ การที่ผลการวิจัยอยู่บน

พ้ืนฐานของข้อมูลที่พบ โดยไม่ได้เกิดจากอคติของนักวิจัย งานวิจัยนี้ใช้วิธีการ (Audit Trail) คือ ที่

ปรึกษาโครงการวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

อย่างเข้มข้น เพ่ือให้มั่นใจว่า ผลการวิจัยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่พบ 

 

 

 

 
แนวทางการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ 
                  ประชากร 

         ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย คือ เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว 

และโซ่อุปทานของวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กลุ่มจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ระนองสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด

ระนอง และนักท่องเที่ยว  

         กลุ่มตัวอย่าง 

                   เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว (Community-Base Tourism Supply Chain)  
(โรงแรมและที่พัก ตัวแทนการทองเที่ยว หนวยงานดูแลและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ธุรกิจการท
องเที่ยวและกิจกรรม ธุรกิจและบริการ โซอุปทานของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดานอาหาร และธุรกิจ
การเดินทาง ผูประกอบการทั้ง 6 กลุมนี้ถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียรายหลัก (Main Stakeholders))                   
                    ภาครัฐ (ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระนอง องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาซน) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทในการกำกับ
ดูแลและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
                    ตัวแทนท่องเที่ยวภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระนอง สมาคม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ระนอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง นักการ
สื่อสารการท่องเที่ยวชุมชน  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง : 
ทุเรียน GI (เชิงปริมาณ) 
                
 



 

 

                    กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก   
ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/OTOP ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน   
                    นักท่องเที่ยว     
                                     
 ในการศึกษารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า 

และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้  จังหวัดระนองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณเพ่ือ

กำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก  สูตรการคำนวณของยามาเน่  เพ่ือหาขนาด

ตัวอย่างโดย (Yamane’, 1967 อ้างถึงใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2003: 141) โดยกำหนดอัตรา

ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้อัตราร้อยละ 5 ดังนั้น จำนวน 1 จังหวัดโดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบชั้นภูมิหลายระดับ (Multi Stage Stratified Random Sampling)  

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2 พ้ืนที่เป้าหมายบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
              
             ผู้ วิจั ย ได้ ขนาดตัวอย่ างที่ เหมาะสมโดยพิจารณาจากการแจกแบบสอบถามกับ 
เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  ส่วนราชการระดับจังหวัด และภาคเอกชน พ้ืนที่เป้าหมาย 2 ตำบล
ของกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง จำนวน750 หลังคาเรือน  6 หมู่บ้าน อำเภอละอุ่น 
จังหวัดระนอง ประกอบด้วย 1) ตำบลในวงเหนือ และ 2) ตำบลในวงใต้ ของจังหวัดระนอง ดังตาราง 
 

 

 



 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

 
 

 

 

 

 

    หากการวิจัย

ครั้งนี้ มีโอกาสที่จะได้จำนวน

แบบสอบถามกลับคืน

มา มากขึ้นและสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง

มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย เมื่อพิจารณาการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยคำนวณตามสูตรของ 

Yamane’ เพ่ือหาขนาดตัวอย่างโดย (Yamane’, 1973, p. 728) 

n   =        N             =            2,700                  = 348 

                       1+Ne2                     1+(2,700* .052) 

 

e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง  

N = ขนาดของประชากร 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

เมื่อคำนวณตามสูตรแล้วจะได้ขนาดตัวอย่างจำนวน  348 ตัวอย่างจากการคำนวณตามสูตร

ของ Yamane’  จึงถือว่าเพียงพอต่อการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทำการวิเคราะห์ข้อมูล

ต่อไป แต่สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ จะใช้วิธีการสุ่มที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) แต่เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเป็นตัวแทนของ

ประชากรที่แท้จริง มีความเชื่อถือได้มากขึ้น การวิจัยครั้งนี้ จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 500 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ดังแสดงในภาพที่ 

3.3  

 

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
 (%) 

ส่ง
แบบสอบถาม 

(ชุด) 
ภาครัฐ 20 100 
ภาคเอกชน 20 200 
เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว   20 100 
กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ้านในวง เครือข่ายบ้านในวง
เมืองในหมอก 

20 100 

นักท่องเที่ยว 20 100 
รวม 100 500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ภาพที่ 3.3 วิธีการกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ    

           การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามเชิงสำรวจในการเก็บข้อมูล  โดยจะศึกษาสภาพ

โดยทั่วไปเบื้องต้นของนวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า 

และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวงใต้ อำเภอละ

อุ่น จังหวัดระนอง : ทุเรียน GI ตามแนวคิดการความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ การจัดการการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชน และการประยุกต์ใช้คลัสเตอร์ในการบริหารจัดการ CBT ด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว โดยศึกษาจากการให้ข้อมูลของ 1) เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว 

(Community-Base Tourism Supply Chain)  (โรงแรมและที่พัก ตัวแทนการทองเที่ยว หนวยงาน

ดูแลและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ธุรกิจการทองเที่ยวและกิจกรรม ธุรกิจและบริการ โซอุปทาน

กลุ่มผู้ให้ข้อมลูในการวิจยัครั้งนี ้

แบบแบ่งช้ัน (stratum) ครั้งท่ี 
2 

กลุ่มจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

บ้านในวง 

ภาครัฐ 
ระดับจังหวดั 

อำเภอ 

แบบแบ่งช้ัน (stratum) ครั้งท่ี 1 

ภาคเอกชน  สมาพันธ์การ
ท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

 
นักท่องเที่ยว 

พื้นที่เป้าหมาย 1 จังหวัด: ระนอง 
 

ภาครัฐ 
ระดับจังหวดั  

ภาคเอกชน 
ระดับจังหวดั  



 

 

ของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 2) ภาครัฐ (ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระนอง องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่

พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาซน) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทในการกำกับ

ดูแลและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน  3 ) ตัวแทนท่องเที่ยวภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว ระนอง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดระนอง 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง 4) กลุ่มจัดการท่องเที่ยว

โดยชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก   ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/OTOP ผู้

ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน  และ 5) นักท่องเที่ยว ในพ้ืนที่เป้าหมาย 2 ตำบล ประกอบด้วย 1)

ตำบลบ้านในวงเหนือ 2) ตำบลบ้านในวงใต้ ของจังหวัดระนอง ก่อนทำการสร้างแบบสอบถามแล้ว

ทำการศึกษาทบทวนจากเอกสาร,บทความ ตลอดจนงานวิจัยในอดีตเพ่ือศึกษาตัวแปรและมาตรวัดที่

เคยใช้มาก่อน และเลือกเฉพาะมาตรวัดที่มีค่าความเชื่อถือได้ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์สูง แล้วนำเอามาตรวัด

นั้นมาปรับปรุงข้อคำถามให้เหมาะสมสำหรับการศึกษาครั้งนี้  โดยมีการนำแบบสอบถามที่ปรับปรุง

แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง 

แต่ มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน จากนั้นวัดความสม่ำเสมอภายใน (Internal Consistency) โดย

ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α Coefficient) โดยได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.935 ซึ่งค่า

ความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ไม่ควรต่ำกว่า 0.70 (Lance Butland Michaels, 2006) และ Drost , 

2011) 

             แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

วิจัย (ภาคผนวก) เป็นจำนวน 500 ชุด โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพ้ืนที่เป้าหมาย 2 ตำบล ประกอบด้วย 1)ตำบลบ้านในวงเหนือ 2) ตำบลบ้าน

ในวงใต ้ของจังหวัดระนอง ตอบข้อมูลภาคสนาม โดยแบบสอบถามได้จำแนกออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่  

 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          ส่วนที่ 2 ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติต่อการสร้างคุณค่าพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยว           

          ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจต่อการสร้างคุณค่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

          ส่วนที่ 4 ความร่วมมือของคลัสเตอร์ท่องเที่ยวและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 



 

 

          ส่วนที่ 5 แนวทางการจัดการด้านการตลาดต่อการสร้างคุณค่าพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว 

          ส่วนที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมต่อการสร้างคุณค่าพัฒนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยว 

          ส่วนที ่7  การกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น สังคม และคุณภาพชีวิตต่อการสร้าง

คุณค่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

          ส่วนที่ 8 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  
ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยกำหนด

คะแนน ดังนี้ 

 5 หมายความว่า ข้อรายการมีความสำคัญ / เห็นด้วย / จำเป็น / ต้องการ ในระดับมากท่ีสุด 

 4 หมายความว่า ข้อรายการมีความสำคัญ / เห็นด้วย / จำเป็น / ต้องการ ในระดับมาก 

 3 หมายความว่า ข้อรายการมีความสำคัญ / เห็นด้วย / จำเป็น / ต้องการ ในระดับปานกลาง 

 2 หมายความว่า ข้อรายการมีความสำคัญ / เห็นด้วย / จำเป็น / ต้องการ ในระดับน้อย 

 1 หมายความว่า ข้อรายการมีความสำคัญ / เห็นด้วย / จำเป็น / ต้องการ ในระดับน้อยที่สุด 

           

 การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนของค่าเฉลี่ยจากคาถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

ใช้เกณฑ์ดังนี้ (อโณทัย งามวิชัยกิจ, 2559) 

 ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.21-5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง / สำคัญมากที่สุด/ ต้องการมากท่ีสุด 

3.41-4.20 เห็นด้วย / สำคัญมาก / ต้องการมาก 

2.61-3.40 ไม่แน่ใจ / สำคัญ / ต้องการปานกลาง 

1.81-2.60 ไม่เห็นด้วย / ไม่สำคัญ / ต้องการน้อย 

1.00-1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง / ไม่สำคัญอย่างมาก /ต้องการน้อยที่สุด 

 

 การทดสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ 

  เพ่ือให้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความเที่ยงตรง และมีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยได้ทำ

การทดสอบความเที่ ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ  (Reliability) ของแบบสอบถาม  

และความตรงของเนื้อหา ก่อนนำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริง ดังนี้ 



 

 

    1. การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือ 

ในการวิจัยไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือพิจารณาโครงสร้างของแบบสอบถาม (Construct 

Validity) ความเหมาะสมของเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้  

(Wording)  

เพ่ือนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้กับกลุ่มทดสอบเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าเครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพสูง  คือ การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้

ความชํานาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องจํานวน  5 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจด้านระเบียบวิธีวิจัย  ความ

สอดคล้องและความเชื่อมโยงของกลุ่มคำถาม ด้านเนื้อหา ภาษาจากนั้นนํามาแก้ไข ปรับปรุงให้ได้

ข้อความตรงตามกรอบแนวคิดที่ต้องการวัด คือ 

      1.1 รศ .ดร .กฤษ ฎา สั งขมณี  คณ ะวิท ยาการจั ดการ  มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ 

สวนสุนันทา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านระเบียบวิธีวิจัย ภาษา และเนื้อหา  

                1.2 ผศ.ดร.ปัญญา ธีรวิทยเลิศ ผู้อํานวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

และกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสถิติ 

      1.3 นายวรเชษฐ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

เนื้อหา ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของกลุ่มคำถาม 

     1.4 นางกรรณิการ์ เอ้ียวตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระนองเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหา ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของกลุ่มคำถาม 

      1.5 นางจารุวรรณ วิภาคกิจอนันต์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัด

ระนองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหา ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของกลุ่มคำถาม 

     2. การทดสอบหาความเชื่อถือได้ (Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทดสอบก่อน 

(Pretest) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบว่า

คำถามในแต่ละข้อสามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ และมีความเหมาะสมหรือไม่ 

แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วนำแบบสอบถามดังกล่าวที่ได้ทดสอบมาแล้ว มาคำนวณหาค่า

ความเชื่อถือได้ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach 

1970 : 161) สำหรับแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (วิเชียร์ เกตุสิงห์, 2543) จึงแสดงว่า

เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

 การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม   



 

 

ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามจากการ วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกภาครัฐ และภาคเอกชน เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  

(ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ธุรกิจรถเช่า นักท่องเที่ยว วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน)

แบบสอบถามนี้ได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องตามเนื้อหา วัตถุประสงค์และข้อ

คำถาม ก่อนนำไปใช้จริง โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากการ

สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญใช้ดัชนี IOC (Item Objective Congruence) ซึ่งมีเงื่อนไขให้

ผู้เชี่ยวชาญตัดสินอย่างเป็นระบบ มีลักษณะการให้คะแนน ดังนี้  

1 หมายถึง ข้อคำถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ต้องการวัด 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ต้องการวัด 

-1 หมายถึง ข้อคำถามไม่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ต้องการวัด 

หลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ

ของแบบสอบถามแล้ว จึงนำผลการตรวจสอบมาคำนวณหาดัชนี IOC เป็นรายข้อและคัดเลือกข้อ

คำถามที่มีค่าดัชนี IOC ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดค่าดัชนี IOC ตั้งแต ่0.70 โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องท้ัง

ฉบับ (TOC) เท่ากับ 0.95 (ข้อคำถามทุกข้อมีค่าดัชนี IOC ≥  0.50 ผู้วิจัยจึงคัดเลือกไว้ทั้งหมด) (ศิริ

ชัย กาญจวาสี, 2541) โดยใช้สูตรดังนี้ 

IOC =   N
 

 

   เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

     R คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

     N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามนี้ ไปให้กลุ่มครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  

ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ธุรกิจรถเช่า นักท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย  จำนวน 

30 คน ตอบแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ทั้งฉบับ ตามสูตรการ

หาค่าความเที่ยงของ Cronbach (1970) ได้ค่าความเท่ียง เท่ากับ 0.935 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยลงภาคสนามด้วยตนเองทั้ง 2 ตำบล ประกอบด้วย 1)ตำบลบ้าน

ในวงเหนือ 2) ตำบลบ้านในวงใต้ ของจังหวัดระนอง ใช้แบบสอบถามพร้อมรายละเอียดการสัมภาษณ์ 

 R 



 

 

ร่วมกับการสังเกตและบันทึกย่อ โดยขณะที่ทำการสัมภาษณ์ ก็จะดูว่าคำตอบที่ได้มาสอดคล้องกับ

ข้อมูลเดิมที่มีอยู่หรือไม่ และทำการตรวจสอบแบบ สามเส้า (Triangulation) คือสอบถามยืนยันกับ

กลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมด้วยหนังสืออย่างเป็น

ทางการในนาม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565 ถึง 30 เมษายน 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1. วิธีที่ 1 คือ ทำหนังสือและแบบสอบถามส่งไปถึงเครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว 

ภาครัฐภาคเอกชน  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกลุ่ม

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง พ้ืนที่เป้าหมาย 2 ตำบล ประกอบด้วย 1) ตำบลบ้านในวงเหนือ 

และ 2) ตำบลบ้านในวงใต้ แบบสอบถามดังกล่าวได้แนบจดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

พร้อมทั้งคำอธิบายการตอบแบบสอบถามและระบุให้ตัวอย่างการส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย

ภายใน 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้วางแผนกระบวนการในการติดตามแบบสอบถามดังนี้  

    1.1 หลังการส่งแบบสอบถาม 2 สัปดาห์หากผู้วิจัยยังไม่ได้รับแบบสอบถาม

กลับคืนมา ผู้วิจัยจะส่งบันทึกขอความอนุเคราะห์ทางไปรษณีย์เพ่ือขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม

นั้นช่วยตอบและส่งกลับมายังผู้วิจัย 

   1.2 หลังจากที่ผู้วิจัยส่งบันทึกขอความอนุเคราะห์ทางไปรษณีย์ไปแล้ว 2 

สัปดาห์ ผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถามฉบับใหม่ให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม 

   1.3 หลังจากที่ได้ส่งแบบสอบถามฉบับใหม่ไปให้แล้ว 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยจะ

โทรศัพท์เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากผู้ที่ยังไม่ได้ตอบและตรวจสอบว่า  กลุ่ม

ตัวอย่างเหล่านั้นได้รับแบบสอบถามที่ได้ส่งไปหรือไม่หรือเกิดการสูญหาย หากยังไม่ได้รับผู้วิจัยส่ง

แบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง  

                                1.4 หลังจากนั้นหากยังไม่ได้รับการส่งกลับแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะนำทีม

ผู้ช่วยนักวิจัยตามที่ได้ประชุม ให้ความรู้ อบรมการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย การประชุมวางแผนแบ่งพ้ืนที่ 

จัดสรรตารางเวลา และมอบหมายทีมผู้ช่วยนักวิจัยลงพ้ืนที่จริงโดยมีบันทึกข้อความของคณบดี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเป็น หนังสือราชการที่มีการรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ ติดตัวไป

ด้วย และทำการติดต่อโดยการโทรศัพท์ขอทำการนัดหมายเพ่ือเข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนาม  

                 2. วิธีที่ 2 คือ การส่งแบบสอบถามโดยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือใน

การรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีความสะดวกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ หรือ



 

 

ออกไปสัมภาษณ์เอง เมือถึงมือผู้รับแล้วโอกาสในการตอบกลับนั้นยากกว่าการส่งแบบออนไลน์  และ

สามารถรู้ได้ว่าผู้ตอบได้เปิดอ่าน email ที่ส่งไปแล้วหรือยัง ทั้งนี้ยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

โรคติดเชื้อระบาดโควิด-19  

                หลังจากนั้น ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ลงรหัส 

และบันทึก ตามลำดับ โดยใช้โปรแกรม SPSS for Window และโปรแกรม AMOS ต่อไป 

         

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูล  มีลำดับดังนี้  

 1.นำแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนแล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยเครื่อง

คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical-Package for the Social Sciences) (NIC.1975: 465 – 

514) 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว ภาครัฐ ตัวแทน

ท่องเที่ยวภาคเอกชน กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง นักท่องเที่ยว พ้ืนที่ 2 ตำบล 

ประกอบด้วย 1)ตำบลบ้านในวงเหนือ 2) ตำบลบ้านในวงใต้ จังหวัดระนอง โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูล

คือ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  นอกจากนั้นยังรวมถึงโดยการแจกแจงความถี่  

(Frequency)   ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย  (Mean) และค่ าส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)ด้วย ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive  Method)   โดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพ่ือการคำนวณทางสถิติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

    1. การคำนวณค่าสถิติพ้ืนฐานมีดังนี้ (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ 2531:59) 

                 1.1 หาอัตราร้อยละ ใช้สูตร 

 

ร้อยละของรายการใด    =     ความถี่ของรายการนั้น  x 100   

                                        ความถี่ท้ังหมด 

1.2 ค่าเฉลี่ย ใช้สูตร ดังนี้ 
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         เมื่อ   X แทน คะแนน 

              X  แทน ค่าเฉลี่ย 

               N แทน จำนวนชุดแบบสอบถาม 

                  แทน ผลรวม 

 

                   1.3   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชส้ตูร (ชศูรี วงศร์ตันะ. 2534: 

74) 
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                เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            X  แทน ผลรวมของค่าเฉลี่ย 

             2X  แทน ผลรวมของค่าเฉลี่ยของผูป้ระกอบการแต่ละคน 

               N แทน จ านวนผูป้ระกอบการ 

   2 ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตร สมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.1970: 161) 
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 เมื่อ    α  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

     n  แทน จำนวนข้อในแบบสอบถาม 

  S i

2
   แทน ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

    S t

2
   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 



 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

    การวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการวิเคราะห์ 

ความสอดคล้องของแบบจำลองตามกรอบแนวคิดการวิจัยกับข้อมูล  ผู้วิจัยวางแผนการจัดการข้อมูล

ดังนี้ 

  ขั้นที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  

             ผูว้ิจัยบรรยายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร 

โดยใช้ การแจกแจง ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ ความโด่ง ค่าความ

เชื่อมั่น และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปร  

  ขั้นที ่2 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง  

   1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจำลองตามกรอบแนวคิดการวิจัย

กับข้อมูลใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หรือ CFA: Confirmatory Factor Analysis เป็น

การวิเคราะห์เพ่ือยืนยันองค์ประกอบที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาทฤษฎีหรือจากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสำรวจมาก่อนนี้แล้ว ในการวิเคราะห์ถ้าผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม AMOS

ดังนี้ (Kline, 2011)  

      1.1 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของข้อมูล ดังต่อไปนี้  
           ก. ตัวแปรแต่ละตัวต้องแจกแจกแบบปกติ (Univariate Normal 

Distribution) โดยตรวจสอบจากค่าความเบ้ (Skewness) ซึ่งต้องมีค่าไม่เกินกว่า 3.00 และความโด่ง 

(Kurtosis) ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 7.00 ค่าในข้อมูลต้องมีค่าไม่เกินกว่า 3 SD  

           ข. ตรวจสอบปัญหา Multicollinearity โดยพิจารณาจากค่า VIF 

โดยไม่ควรมีค่าเกินกว่า 10 หากเกินกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันมาก  

           ค. ค่าความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวไม่ควรมีค่าห่าง

กันเกิน 10 เท่าตัว  

       1.2 การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลและแบบจำลองการวัด 

(Measurement Model) เพ่ือยืนยันว่าเครื่องมือที่ใช้มีโครงสร้างตามองค์ประกอบที่ได้กำหนดไว้ และ

ตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสำหรับตัวแปรแฝง การทดสอบใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ในโปรแกรม AMOS 

      1.3 วิเคราะห์แบบจำลองปัจจัยที่ส่งผล โดยใช้โปรแกรม AMOS 

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจำลองตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  การวิเคราะห์

แบบจำลองสมการโครงสร้างใช้ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเป็นข้อมูลส่วนการประมาณ



 

 

ค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธีไลค์ลิฮู้ด  (Maximum Likelihood Estimate: ML) หากผลการวิเคราะห์

พบว่า โมเดลตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยปรับแต่งโมเดลใหม่โดยอาศัย

ทฤษฎี และดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices) เพ่ือให้ได้โมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ (Byrne, 2010; Kline, 2010) ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

Hair, et al. (2010)  

    1) ค่าไค-สแควร์ (Chi-square Goodness of-Fit Index) ถ้าค่า

ไค-สแควร์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติหรือมีค่า p สูงกว่า .05 แสดงว่ามีความสอดคล้องระหว่างสมมติฐาน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าไค-สแควร์ มีนัยสำคัญทางสถิติ หรือมีค่า p น้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดล

ตามสมมติฐานไม่มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์ มีความไวต่อ

ขนาดตัวอย่าง ยิ่งตัวอย่างมีขนาดใหญ่มากก็จะส่งผลให้ค่าไค-สแควร์สูงและมีนัยสำคัญทางสถิติ จึง

ต้องใช้ดัชนีชนิดอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจ 

    2) ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือแบบ

มาตรฐาน (Standardized Root Mean Squared Residual, SRMR) SRMR บอกคลาดเคลื่อน

ระหว่างค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ทำนายจากโมเดลตามสมมติฐานกับค่าที่ได้จากการเก็บ

ข้อมูล ดัชนี SRMR มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าต่ำกว่า .05 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    3 ) Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) 

และช่วงความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 90 RMSEA มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ามีค่าต่ำกว่า .05 หรือไม่เกิน 

.08 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีพอสมควร และถ้า 

RMSEA มีค่าอยู่ระหว่าง 0.08 ถึง 0.10 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน

ระดับปานกลาง 

    4) Non-Normed Fit Index (NNFI) เป็นดัชนีที่บอกว่าโมเดลที่

นำมาตรวจสอบดีกว่าโมเดลที่ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเลย (Baseline Model) หรือโมเดลอิสระ 

(Independence Model) มากน้อยเพียงไร ค่าของดัชนี NNFI ใกล้ 1 หรือมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า

โมเดลตามสมมติฐานมี ความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์กับข้อมูล แต่หากใช้โปรแกรม AMOS จะไม่แสดง

ค่า Non-Normed Fit Index (NNFI) แต่จะนำเสนอด้วยค่า TLI แทน 

    5) Comparative Fit Index (CFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน

เชิงสัมพัทธ์ เป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบโมเดลการวิจัย (Purposed Model) ว่ามีความกลมกลืนสูงกว่า



 

 

โมเดลอิสระ (Null Model) มากน้อยเพียงใด ค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความ

สอดคล้องเชิงสัมพัทธ์กับข้อมูลดี 

 
ตาราง 3.2 เกณฑการประเมินความสอดคลองของแบบจําลอง 
 

ดัชนี เกณฑการตัดสินใจ ระดับดี เกณ ฑ การตั ดสิ น ใจ 

ระดับรับได 
χ2 คาไค-สแควร                                                    P > .05                      - 
ดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนใน                 ≤0.050                   ≤0.08 
การประมาณคายกกําลังสอง (RMSEA)                                 ≤0.080                 < 0.100 
ดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยของสวนที่เหลือ 
ยกกําลังสองแบบปรับมาตรฐาน (SRMR)                               > 0.95                  > 0.90 
 
 
ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI)                       > 0.95                  > 0.90 
ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ(NNFI)                     > 0.95                  > 0.90 
 

ที่มา: Hair, et al. (2010) 

 

 

 

 
 

            
               โดยในขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากบ้านในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง : ทุเรียน GIมีการดำเนินการ ดังนี้ 
               1.  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากศึกษาเนื้อหาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการ
ประยุกต์ใช้คลัสเตอร์ในการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว CBT บนแนวคิดการมี 
ส่วนร่วมเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย จากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 
2 และสรุปภาพรวมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการจัดการและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันของคลัสเตอร์วิสาหกิจท่องเที่ยวบ้านในวง 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือ    
สร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้าน
ในวงใต ้อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง : ทุเรียน GI 



 

 

เพ่ือนำมากำหนดความสัมพันธ์ของขั้นตอนการพัฒนารูปแบบองค์ประกอบรูปแบบฯ ออกเป็น 3 
ขัน้ตอน คือ   

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและพัฒนารวบรวมและสรุปภาพรวม 

ขั้นตอนที่ 2 ร่างรูปแบบ 
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบ  

             2. สรุปข้อมูลทั้งหมดเพ่ือสรุปรวบรวมเป็นรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์ ดังภาพ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกึษาเนือ้หาการจดัการการ
การตลาด และบรกิารท่องเที่ยวโดย
ชมุชน และการประยกุตใ์ชค้ลสัเตอร์
ในการบรหิารจดัการ CBT บา้นในวง 

ศกึษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

ท าการศกึษาสภาพปัญหาอย่างไม่เป็น
ทางการโดยการสมัภาษณ์

เครือข่ายคลสัเตอรก์ารท่องเที่ยว CBT 
บา้นในวง ส่วนราชการ และ ผูม้ีส่วน

 ขั้นตอนที่  
การรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการ
ประชุมกลุ่มย่อย และ สัมภาษณ์เจาะลึก         

 เครือข่ายคลัสเตอร์ CBT บ้านในวง 
ภาครัฐ และภาคเอกชน   

(เชิงคุณภาพ) 

ร่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อ
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขันของคลัสเตอร์
วิสาหกิจ CBT บ้านในวง จังหวัดระนอง 

ขัน้ตอนที ่ 
การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการ
แบบสอบถามเครือข่ายคลัสเตอร์ CBT 
บ้านในวง ภาครัฐ หน่วยงานราชการ  

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    

ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนารูปแบบ 

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 

ขั้นตอนท่ี 2 ร่างรูปแบบ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและพัฒนารวบรวมและสรุป
ภาพรวม 

 ขัน้ตอนที่  
การพัฒนารูปแบบการพัฒนา

ผลิตภัณฑก์ารท่องเทีย่วเพ่ือสร้าง
มูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยว   

เชิงเกษตรสร้างสรรค ์ของ CBT บ้าน
ในวง จังหวัดระนอง 



 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 กรอบแนวคิด กระบวนการของขั้นตอนการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวงใต้ อำเภอละอุน่ จังหวัดระนอง : ทุเรียน GI 



 

 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า 
และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวงใต้ อำเภอละ
อุ่น จังหวัดระนอง : ทุเรียน GI” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Methods Research ) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ มีระเบียบวิธี
วิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีวัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือศึกษาสถานการณ์และ
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกิดจากการขาดองค์ความรู้  ของ วิสาหกิจชุมชน
บ้านในวงใตh 2.) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้
ในการสร้างรายได้ และ 3.)เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

ขั้นตอนที่ 1 การประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เจาะลึกเครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว  ภาครัฐ 

ภาคเอกชน  และกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง (เชิงคุณภาพ) 

 

ตอนที ่1 เชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ ์
 
ระยะเวลา :   ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ.2565  
จำนวนผู้ตอบ : 30 คน  
ผู้ที่สัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา และคณะผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน   
                   10 คน 

สถานที่สัมภาษณ์ : พ้ืนที่ 2 ตำบล ประกอบด้วย 1) ตำบลบ้านในวงเหนือ 2) ตำบลบ้านในวงใต้ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ การสัมภาษณ์ตัวแทนจาก  หน่วยงานภาครัฐ (ตำบลละ 5 คน * 2 ตำบล = 10 
คน)  กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง เครือข่ายบ้านในวงเมืองในหมอก   ผู้ประกอบการ
สินค้าชุมชน/OTOP ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน  (ตำบลละ 5 คน * 2 ตำบล = 10 คน) และ 
 ตัวแทนจากภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระนอง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดระนอง ภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระนอง นักการสื่อสารการท่องเที่ยว
ชุมชน 10 คน รวมเป็นจำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)



 

 

และสนทนากลุ่ม (Focus Group) สุ่มแบบเจาะจง (Purposive random) ผู้วิจัยสังเคราะห์และ
สรุปผลจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
        สภาพทั่วไปของผ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 ชุมชนบ้านในวงตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อำเภอละอุ่น ซึ่งมีการแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 
7 ตำบล 30 หมู่บ้านได้แก่ 

1.   ละอุ่นใต้       (La-unTai)       6 หมู่บ้าน 
2.   ละอุ่นเหนือ       (La-un Nuea)       5 หมู่บ้าน 
3.   บางพระใต้       (Bang Phra Tai)       3 หมู่บ้าน 
4.   บางพระเหนือ       (Bang Phra Nuea)       5 หมู่บ้าน 
5.   บางแก้ว       (Bang Kaeo)       5 หมู่บ้าน 
6.   ในวงเหนือ       (Nai Wong Nuea)       3 หมู่บ้าน 
7.   ในวงใต้       (Nai Wong Tai)       3 หมู่บ้าน 
 

  

 
 
ภาพที่ 4.1 แบ่งเขตการปกครองอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
 
         บ้านในวงเหนือ (Nai Wong Nuea) 3 หมู่บ้าน และบ้านในวงใต้ (Nai Wong Tai) 3 หมู่บ้าน 
เป็นเขตพ้ืนที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จากการบูรณาการร่วมกันของตัวแทนจากส่วนราชการ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการปัญหา และความต้องการของวิสาหกิจชุมชนทุกหมู่บ้านเพ่ือ
เชื่อมโยงสู่การแก้ไขปัญหา และความต้องการของหมู่บ้านและตำบล  



 

 

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวบ้านในวง เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
           บ้านในวงโฮมเสตย์ โดย นายสมชาย ทิศกระโทก (กลุ่มจัดการท่องเที่่ยวบ้านในวง) 
ราคาที่พักประมาณ 501-1,000 บาท เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกทั้งตำบลในวงเหนือ ตำบลในวงใต้ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่่ยว  โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

   
 
ภาพที่ 4.2 แหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอกที่บ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
              โฮมสเตย์กลางใจป่า บ้านในวง ละอุ่น ระนอง หมู่บ้านในวงล้อมของขุนเขา  
 

   



 

 

 

      
 
ภาพที่ 4.3 ลานกางเต๊นท์ภูสามร้อยยอด บ้านในวงใต ้อ.ละอุ่น จ.ระนอง 
 
         การประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวสำหรับบ้านในวง คือ 
ช่องทางออนไลน์ facebook เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์บ้านในวง เมืองในหมอก 

         



 

 

 
ภาพที่ 4.4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์บ้านในวง เมืองในหมอก 
 
 

      

     
 
ภาพที่ 4.5 ผลิตภัณฑ์การเกษตรของบ้านในวง   

  
 



 

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอละอุ่น ดังนี้  

                              
ภาพที่ 4.6 ผลิตภัณฑ์การเกษตรของกลุ่มหมากแห้งหมากสด 

 

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
กลุ่มบ้านในวง อำเภอละอุ่นยังไม่ประสบความสำเร็จโดยหลักการแล้วเกิดจากความไม่เอาจริงเอาจัง
ในการพัฒนาของ คนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรเอง ดังนั้นสินค้าหรือ บริการที่มีความเป็น
นวัตกรรมจึงมีจํานวนน้อย ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการลอกเลียนแบบหรือทําตามกันตามกระแส
ความนิยม นอกจากนั้น ปัญหาที่สําคัญในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ือการจำหน่ายนักท่องเที่ยว คือ ปัญหาด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ ปัญหาด้านการตลาด สินค้าไม่มีตราสินค้า การ
สร้างแบนด์ หากไม่มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับรองมาตรฐาน และ ช่อง
ทางการจําหน่ายที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ก็เป็นปัญหาและมีอุปสรรคในการสร้างรายได้ อีกทั้ง
คุณภาพสินค้าตํ่า ขาดความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่ายมีจํากัด คุณภาพวัตถุดิบไม่คงท่ี 
ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี  ไม่มีตลาดที่แน่นอนทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาด้านการจัดการ 
ผู้ประกอบการยังขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ของประเภท/กล่มสินค้า ผลิตภัณฑ์
ยังอยูในขอบเขตที่จํากัด ปัญหาด้านเทคโนโลยีชุมชนยังขาดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือการ
ใช้ความรู้ทางเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือช่วยในการผลิต ปัญหาเครือข่ายวิสาหกิจ ขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ตลอดจน
การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 



 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวบ้านในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

 

การจัดการการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชน จะต้องมีการวางแผนการผลิต สร้าง
วงจรเศรษฐกิจ ขึ้นมาใหม่ เชื่อมโยงทุกเรื่องที่ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นที่
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และต้องทําแบบประสานพลังความร่วมมือเพ่ือให้เกิดผล     

ด้านปัญหา อุปสรรค แนวทางและรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้จาก
นักท่องเที่ยว 

แนวทางและรูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน  สามารถสรุปแนวทางและรูปแบบด้านการพัฒนาศักยภาพ 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ปัญหา อุปสรรคการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนบ้านในวง จังหวัดระนองมีแหล
งทองเที่ยวที่นาสนใจเปนจํานวนมาก จากการ
คาดการณ์จังหวัดระนองมีแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยว

แสวงหาความร่วมมือจากทีมสห
สาขาวิชาชีพ  การบูรณาการข้าม
ศาสตร์ การทำงานร่วมกันข้ามองค์

ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
▪ การจัดการ/แนวคิดเชิงธุรกิจ 
▪ การตลาด /ช่องทางขาย /

บรรจุภัณฑ์ / แบรนด์ 
▪ การสร้างนวัตกรรมใหม่ 
▪ คุณภาพสินค้า/ปลอดภัย 
▪ การมีส่วนร่วมเครือข่าย 
▪ เทคโนโลยีทันสมัย 
▪ คุณภาพผลิตภัณฑ์ 

การบูรณาการความ
ร่วมมือคลัสเตอร์การ

ท่องเที่ยว / 
ภาคเอกชน และการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้างมูลค่า และ

คุณค่า บ้านในวงใต้ 
อำเภอละอุ่น จังหวัด

ระนอง 



 

 

ที่ด ี แตกลมุนักทองเที่ยวที่สนใจเดินทางมาที่ บ้านใน
วงยังมีจำนวนน้อยมาก กลุ่มไมหลากหลาย บริการการ
ท่องเที่ยวที่ ไม่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาก
เพียงพอ  

 

 

ความรู้ที่ เป็นฐานคิดของทุนทาง
ปัญญาแบบสหวิทยาการและแนวคิด
การทำงานแบบเป็นหุ้นส่วน เพ่ือนำ
ข้อสรุปจากการจัดประชุมระดม
ส ม อ ง ม า ด ำ เนิ น ก า ร พั ฒ น า
ประกอบด้วย การนำเสนอความ
ต้องการของผู้ นำชุมชน  ตัวแทน
ชุมชน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
บ้านในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัด
ระนอง เสนอต่อหน่วงงาน ราชการที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ือขอรับการสนับสนุนและพิจารณา
ให้ ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ ต าม ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม  แ ล ะ จั ด อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเพ่ิมมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์  
ในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่า
เพ่ิม 

การปรับปรุงเรื่องความสะอาด ให้บริการสิ่งอำนวย
ความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใน
สภาพดี พบความไม่พร้อมหลายประเด็น ป้ายบอกทาง 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

การบริการในแหล่งท่องเที่ยวควรมี
การปรับปรุงด้านความสะอาดของ
ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวก
พ้ื น ฐ า น ต่ า ง ๆ  เช่ น  ที่ พั ก ห รื อ
ร้านอาหารต้องมีความสะอาด การ
คมนาคมขนส่งควรปรับปรุงให้มี
ความสะดวกและเข้าถึงง่ายเนื่องจาก
สภาพพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวต่างๆ 
เหล่านี้สามารถทำให้นักท่องเที่ยว
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย ป้าย
บอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ อีกทั้ง
ได้ รั บ ความสะดวกและมี ค วาม
ปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวต้องการ



 

 

มาท่องเที่ยวได้มากข้ึน 

กลมุนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีจํานวน 
นอย สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากขาดการโฆษณาประชา
สัมพันธ การจัดการดานการตลาด และขาดการสงเสริม
กิจกรรมการทองเที่ยว 

 
 

 

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้
นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง (DIY)  
บริษัททัวร์ท้องถิ่น นำเสนอเส้นทาง
ประสบการณ์ท้องถิ่นใหม่ๆ พัฒนา
ทักษะบุคลากรในการใช้
ภาษาต่างประเทศ การให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว  เพ่ือนำสู่การเขียนบล็อก
เป็นภาษาต่างประเทศผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และบล็อกด้านการ
ท่องเที่ยว โดยเนื้อหาเน้นการเข้าถึง
ประสบการณ์ท้องถิ่นให้มากขึ้น 

▪ ร้านอาหาร – การปรับปรุงเรื่องความสะอาด
ให้บริการเมนูภาพ และเมนูภาษาต่างประเทศ ยัง
ไม่พบการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเพ่ือจำหน่าย
นักท่องเที่ยว ซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว 

▪ ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลไม้ อาทิ ทุเรียน มังคุด  

 
 

ควรเร่งปรับตัวในเชิงพาณิชย์  สร้าง
ความรู้สึกสบายใจให้นักท่องเที่ยวได้
รู้ว่า แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เกษตร 
ผล ไม้  อาทิ  ทุ เรียน  มั งคุ ด  และ
อาหารของชุมชนมาจากที่ใด สิ่งที่คน
ตระหนักมากขึ้นจากเรื่องนี้คือการ
รับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ชุมชน สุขภาพ 
และอนามัย ซึ่งนับได้ว่าสร้างความ
ตื่นตกใจแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวและก็
สร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกเป็นการเปลี่ยน
วิธีคิด มุมมอง ประสบการณ์ใหม่ใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 



 

 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการ
ท่องเที่ ยว จึ งเป็นกระบวนการที่
สำคัญ  และมีรายละเอียด เพราะ
จะต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นมา
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นได้อย่าง
ชั ด เจ น  มี เรื่ อ ง ร า ว ที่ น่ า ส น ใจ 
สอดคล้องกับบริบททางนิเวศน์และ
วัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

ขาดการค้นหาจุดขายใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวกระแสใหม่สำหรับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านในวง 

 

 

การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา (Faith-
Based Tourism) ซ่ึงเป็นลักษณะ
หนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ (Spiritual Tourism) โดย
ความเชื่อ และเพ่ือยกระดับทางจิต
วิญญาณของตน เป็นการเดินทางเพ่ือ
เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ที่มาจาก
ความเชื่อ ความชื่นชอบ และความ
ศรัทธา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะทางด้าน
ศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่จะรวมไป
ถึงทางด้านศิลปะ 
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ภูเขา ลำ
น้ำศักดิ์สิทธิ์ สถาปัตยกรรม 
ประวัติศาสตร์ และสถานที่ของบรรพ
บุรุษหรือถิ่นกำเนิดดั้งเดิม 

 

 

สำหรับทุเรียนในวงระนอง จังหวัด
ระนอง สามารถมีผลผลิตได้ตลอดทั้ง
ปี จึงเป็นความพิเศษของพ้ืนที่  ซึ่ง



 

 

 

 
 

                 

เป็นโอกาสที่ดี ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ ยวเชิงเกษตร ผ่านการจัด
แคม เปญ เที่ ย วสวนทุ เรียน  ควร
พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่กำลังจะขึ้นมาเป็น
กระแสหลักหลั ง COVID-19 การ
ท่องเที่ยวแบบนี้ตอบโจทย์ทั้งการ
หลีกหนี พ้ืนที่ ชุมชนหนาแน่น  ได้
ประสบการณ์กึ่งผจญภัย ได้เรียนรู้
เรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับผลิตผลเพ่ือจำหน่ายให้
นักท่องเที่ยว 

ขาดการพัฒนาและวางแผนเรื่องเส้นทางและกิจกรรม
ของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว บ้านในวง จังหวัดระนอง 
ตลอดจนการเสนอขายกิจกรรมการอบรม สัมมนา 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศึกษาดูงาน  

 

ควรพัฒนากิจกรรมของผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบริบท
ทางนิเวศน์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากฐานความรู้
เดิมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และต้องมี
การต่อยอดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องความสนใจของผู้บริโภค
และนักท่องเที่ยว ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่ไม่ได้แค่วางจำหน่าย แต่ต้องเป็นสิ่ง
ที่นำไปสู่กิจกรรมและการเรียนรู้ด้วย 
ทั้งในด้านของคุณค่า แหล่งที่มา และ
ขั้นตอนการผลิต ผ่านประสาทสัมผัส 



 

 

 

 

ทั้ง 6 ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์แก่
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว  ห รื อ อ าจจ ะ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เคลื่อนย้ายกระบวนการ
เรียนรู้ไปได้ทุกหนแห่ง 

 

จังหวัดระนองถือเป็นพ้ืนที่ที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากและมีการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เช่นบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ชุมชนบ้านในวงประกอบด้วยชุมชนในวงเหนือ 
และชุมชนในวงใต้ มีการประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมานานกว่า 5 ปี ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้มาอย่างยาวนานจนสามารถเข้าใจความหมายของการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างแท้จริง  และ
ตระหนักถึงการทำท่องเที่ยวชุมชนไม่ใช่การแสวงหาผลกำไรแต่เป็นการถ่ายทอดรากเหง้าแห่งวิถี
ชุมชนในเชิงรุกสู่สังคมได้รับรู้ โดยที่นี่ยังคงมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติประชาชนอยู่ร่วมกับ
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายอาทิการเที่ยวชมดอกบัวผุด ซึ่งมีให้
ชมในหลายจุด        การชมดอกบัวผุดของที่นี่อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางชมดอกบัวผุดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่าง
เคร่งครัดนอกจากการชมดอกบัวผุดแล้วกิจกรรมการเที่ยวชมหินงอกหิน  ย้อยในถ้ำก็มีความ
น่าสนใจไม่แพ้กันโดยพบว่าชุมชนแห่งนี้มีถ้ำจำนวนมากและมีความเป็นมาอย่างยาวนานโดยพบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจว่าครั้งหนึ่งมีคนเคยอาศัยอยู่ภายในถ้ำอย่างเช่นถ้ำเขาช่องไม้
แก้ว 

กลุ่มการท่องเที่ยว โดยชุมชน บ้านในวงนั้นยังขาด ความเข้าใจและองค์ความรู้ในเรื่อง
ระบบการจัดการการท่องเที่ยว  แต่บ้านในวงมีสถานที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์  การต่อสู้ เพ่ือ
อนุรักษ์ภูเขาหินปูนซึ่งเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนบ้านในวง ภูเขาหินปูนซึ่งอยู่กลางหุบเขาสูง
กว่าระดับน้ำทะเล 400 เมตร สนับสนุนและส่งเสริมให้ภูเขาหินปูนแห่งบ้านในวงเป็นเสมือน   
“เขาคิชฌกูฏเมืองระนอง“  ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ สะสมพลังงานบวก  สถานที่ที่มีความสำคัญนี้
เป็นจุดศูนย์รวมที่ดึงจิตวิญญาณของผู้คนกลับไปสู่การค้นพบตัวตนการกลับไปเติมพลังงานให้กับ
ชีวิต ซึ่ง เดิมคนในชุมชนบ้านในวงขาดสิ่งที่จะเชื่อมโยงหรือเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน สิ่งนี้จึงถือ
เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ผู้คนบ้านในวงได้มีโอกาสพัฒนาการท่องเที่ยวและภูเขาหินปูนเป็นสถานที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ร่วมกัน ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว



 

 

บูรณาการสู่การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา (Faith-Based Tourism) ในระยะแรกสามารถจัดแพ็คเกจ
ขายนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะขายให้กับคนภาคอีสานให้ได้มาเที่ยวบ้านในวง ได้มาเห็น
ความสำเร็จที่มีที่มาจากการต่อสู้ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 ที่คนอีสานรุ่นแรก
ได้ย้ายเข้ามาปลูกกาแฟและพืชไร่ จนกระทั่งปี 2553 ถือเป็นยุคทองของทุเรียนบ้านในวง เพราะ
ประสบความสำเร็จจากการปลูกทุเรียน ทำให้คนในชุมชนมีความสุข สามัคคีและรักกันมากยิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตามเมื่อชุมชนมีความเจริญเข้ามา แต่ความร่วมมือกับเป็นเรื่องที่สวนทาง ชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่เป็นปัจเจกมากยิ่งขึ้นขาดการหลอมรวม และรอคอยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
เป็นประเด็นสำคัญ  ต่อมาปี 2555  ชุมชนบ้านในวง มีวิธีคิดโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) 
เป็นเครื่องมือในการรักษาวิถีชีวิตคนบ้านในวง รักษาประเพณีของคนอีสานดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงสู่วิถีใหม่ และเริ่มต้อนรับคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวปีละกว่า 100 คณะ แต่เมื่อ
รายได้จากยุคทองของการปลูกทุเรียน ประสบความสำเร็จสูงมากขึ้น เกษตรกรส่งออกทุเรียนและ
มังคุดมีรายได้เฉลี่ย 500,000 บาทต่อครอบครัว/ปี จนทำให้คนในชุมชน ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนน้อยลงไปทันที  

ต่อมาในปี 2562 บ้านในวงก็พบกับวิกฤติที่สำคัญคือเรื่องการต่อสู้ปกป้องการเข้ามาถือ
ครองสัมปทานบัตรเหมืองหินภูเขาหินปูนของกลุ่มนายทุน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านรักและศรัทธา
และเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยว  รวมถึงปี  2563  ที่ชาวบ้านต้องประสบกับ
วิกฤตการณ์โรคติดเชื้อระบาด โควิด-19 จนกระทั่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจึงถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือพัฒนาและเป็นกุศโลบายของความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน อีก
ครั้งหนึ่ง หากเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาได้ก็สามารถที่
จะจัดแคมเปญต้อนรับนักท่องเที่ยว “ทริปฟอกปอด พักตับ รับพลังงานบวก” ที่ตอบโจทย์
นักท่องเที่ยวที่รักการออกกำลังกาย หลีกหนีความวุ่นวายในเมือง ชอบสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์และ
สดชื่น  ชื่นชมธรรมชาติ และเปิดรับวิธีคิดของชุมชนคนบ้านในวง ให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่เป็นของคนทุกคน (Tourism for all) ทำให้คนในชุมชนบ้านในวง สามารถเป็นทูต
วัฒนธรรมความหลากหลาย  ทูตมรดกทางภูมิปัญญา  และทูตมรดกทางธรรมชาติ 

ดังนั้น การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน (Agricultural Community-
Based Tourism) สร้างความเข้มแข็ งด้ วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ วิสาหกิจชุมชน
ยกระดับป็นสตาร์ทอัพที่สร้างรายได้และความภูมิใจด้วยวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือช่วย
ชุมชนท้องถิ่น ให้เติบโตและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน ทุกชุมชนคือแหล่งท่องเที่ยวในตัวเอง มีของ
ดีท่ีไม่ต้องหาจากท่ีไหน ซึ่งก็คือ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี อัตลักษณ์เหล่านี้คือสิ่งล้ำค่าที่หา
ได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเท่านั้น ยิ่งจังหวัดระนองมีความหลากหลายสูง ก็ยิ่งคิดสร้างสรรค์ทำ
อะไรหลายๆ อย่างที่ต่อยอดจากการท่องเที่ยวได้อีกไม่จำกัด นั่นรวมไปถึงการเสริมสร้างความ



 

 

เข้มแข็งให้ชุมชนเล็กๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย และที่สำคัญก็คือเราสร้างคนในชุมชน กลไก
ในชุมชนเพ่ือลุกขึ้นจัดการตรงนี้ด้วยตัวเอง โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาจากการประชุมระดมสมอง 

1. ควรส่งเสริมและพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม และการทํางานร่วมกันของคนในชุมชนกับ
ชุมชน อันสอดคล้องกับ (ณัฏฐนันธ สุวรรณวงก์, 2556) ที่กล่าวไว้การมองเป้าหมาย
ร่วมกันเพ่ือเป็นการสร้างความชัดเจน ของหลักการ เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น 
กลุ่มคน และชุมชนของบ้านในวง จึงจําเป็นต้องจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวแทนชุมชนให้มี
การพบปะกันเป็นประจํา  โดยประกอบไปด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัวแทนชุมชน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหา อุปสรรคเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปัญหาและ
นําเสนอความคิดเห็นในเชิงการพัฒนาร่วมกัน 

2. แสวงหาความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ การบูรณาการข้ามศาสตร์ การทำงานร่วมกัน
ข้ามองค์ความรู้ที่เป็นฐานคิดของทุนทางปัญญาแบบสหวิทยาการ คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด
แนวคิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วน ประกอบด้วย 
วิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนองรวมถึง Ecosystem ได้แก่ คลัสเตอร์การ
ท่องเที่ยว อันได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว. ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์ บริการ
รถสาธารณะ รถเช่า ร้านสินค้าชุมชน บริการของชุมชน ชุมชน โดยนำผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและผลการประชุมตัวแทนชุมชน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ อำเภอ
ละอุ่น จังหวัดระนอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปนำเสนอและหารือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
เพ่ือขอความร่วมมือในการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง 

3. ในช่่วงโควิิด-19 นัักท่่องเที่่ยวภายในประเทศของแต่่ละประเทศเริ่่มหัันมาให้้ความสนใจ
และคุ้้นเคยกัับกิิจกรรมการท่่องเที่่ยวในรููปแบบที่่เรีียกว่่า “Cocoon Tourism” ที่่นััก 
ท่่องเที่่ยวจะเดิินทาง ไปยัังสถานที่่ที่่ไม่่ไกลมากนัักและอยู่่ท่่ามกลางสภาพแวดล้้อม การท่่
องเที่ยวเชิิงจิิตวิิญญาณมีีบทบาท สำคััญต่่อการท่่องเที่ยวโลกและวิถีีชีีวิตตามธรรมชาติิ ซึ่่ง
ทำให้้ คาดการณ์์ ว่่ ารููปแบบการท่่ องเที่่ ยว  ดัั งกล่่ าวอาจกลัับมาได้ รัับความนิยม
มากขึ้้นอีีกครั้้ง แต่่จะเสริิมเติิมแต่่ง ด้้วยกิิจกรรมเกี่ยวกัับจิิตวิิญญาณเพ่่ิมขึ้้น ซึ่่งนัับเป็็น
โอกาสอัันดีีของ ธุุรกิิจการท่่องเที่่ยวเศรษฐกิิจฐานรากในชนบท โดยเฉพาะชุมชนบ้านในวง 
จังหวัดระนอง ที่มีภูเขาหินปูนที่เป็นแหล่งรวมจิตใจของคนในชุมชน ที่่ต้้องพััฒนารููปแบบ
การท่่องเที่่ยวอย่่างยั่่งยืืนที่่ประสานระหว่่างจิตวิิญญาณที่่มีีองค์ประกอบ  ทั้้งในเรื่่องของ
ความเชื่่อและความศรััทธา 

4. ควรมีีการพัฒนาการตลาดเพ่ิมเติม จัดแพคเกจจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วต่อยอดไป
ยังกกลุ่่มเป้้าหมายนัักท่่องเที่่ยวทั้้งในประเทศ และต่่างประเทศที่่มีีแนวโน้้มให้้ความสนใจ
กัับการท่่องเที่่ยวเชิิงจิิตวิิญญาณ อาทิ แคมเปญ "ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว" รวม



 

 

ทั้้ ง พััฒนากลยุุทธ์์การตลาดด้้ วยการ  สร้้ างแบรนด์์  (Branding) ที่่ มีี องค์์ประกอบ
ครอบคลุุมทั้้งสถานที่่ คน และกิิจกรรมที่่เกี่ยวข้้อง โดยการจััดทำเรื่่องราว (Story) ที่่มีี
ความเป็็นมา และคุุณค่่าทางประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมที่่ ได้้รัับการยอมรัับและ 
กล่่าวถึึงด้้วยความเชื่่อและความศรััทธา เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ ให้้สามารถเข้้าถึึงกลุ่่มเป้้า
หมายได้้อย่่างทั่่วถึึงในรููปแบบและช่่องทาง ต่่าง ๆ ที่่สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมของนัักท่่อง
เที่่ยวในแต่่ละกลุ่่มเป้้าหมาย 

 

             

         

ภาพที่ 4.8 การกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากการท่องเที่ยวหลัก 



 

 

5. จัดทำรูปแบบ Content Marketing และเส้นทางท่องเที่ยวที่พร้อมเสนอขาย ตรงกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม อาทิ เส้นทางดูดาว เส้นทางคนโสด (Single Journey) 
Power Spot ฟ้ืนฟูจิตวิญญาน เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Community Based 
Tourism) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism)  Workation  ทำงาน
เที่ยวได้ ท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบ Local Experience เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมา
สัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น ที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ปลอดโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการแบบสอบถาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์การ    
                ท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่าเพิ่ม (เชิงปริมาณ)    

 
ตารางท่ี  4.1  จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   จำนวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
 1.  ชาย 
 2.  หญิง 

 
238 
128 

 
65.6 
34.4 

รวม 366 100 
2.  อายุ 
 1.  23 – 40 ปี 
 2.  41 – 50 ปี 
 3.  51 – 59 ปี 
 4.  60 ปี ขึ้นไป 

 
112 
143 
91 
20 

 
30.6 
39.1 
24.9 
5.5 

รวม 366 100 
3.  การศึกษา   



 

 

 1.  ระดับประถมศึกษา 
 2.  ระดับมัธยมศึกษา 
 3.  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
 4.  ปริญญาตรี 
 5.  สูงกว่าปริญญาตรี 

41 
109 
47 
128 
41 

11.2 
29.8 
12.8 
35.0 
11 

รวม 366 100 
4.  อาชีพ 
 1.  ค้าขาย – ธุรกิจ (คลัสเตอร์ท่องเที่ยว) 
 2.  ข้าราชการ 
 3.  เกษตรกร 
 4.  รับจ้างทั่วไป 
 5.  อ่ืนๆ (ระบ)ุ .............................................. 

 
62 
127 
96 
62 
19 

 
16.9 
34.7 
26.2 
16.7 
5.3 

รวม 366 100 

 
จากตารางที ่4.1 พบว่า สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.6)  

มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 39.1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 35.0) ประกอบ
อาชีพเป็นข้าราชการ (ร้อยละ 34.7)  

 
ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นการศึกษาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์         
ของบ้านในวง จังหวัดระนอง ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยภาพรวมและ
จำแนกเป็นรายข้อ  

 

เอกลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

 S  การแปลผล 
1.  ผลิตภัณฑ์การเกษตร: ทุเรียน 
2.  ผลิตภัณฑ์การเกษตร: มังคุด 
3.  ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว: ภูเขาหินปูน 
4.  ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว: ถ้ำเขาช่องไม้แก้ว 
5.  ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว: จุดชมดอกบัวผุด 
6.  ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว: ถ้ำพระ 
7.  ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว: เขาฉานผึ้ง 

4.65 
4.56 
3.60 
3.30 
3.30 
4.35 
3.36 

0.67 
0.74 
0.80 
0.85 
0.85 
0.81 
0.88 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 

รวม 3.68 0.79 มาก 

X



 

 

 
              จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความคิดเห็นในการศึกษาเอกลักษณ์ของบ้านในวง จังหวัดระนอง 
ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านในวง จังหวัดระนอง เพ่ือส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 3.86) เพ่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1 ทุเรียน อยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.65) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 5 จุด
ชมดอกบัวผุด อยู่ในระดับ ปานกลาง (  = 3.30) ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นการศึกษาเอกลักษณ์ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวของบ้านในวง จังหวัดระนอง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายข้อ 
ดังนี้ 
 
 

เอกลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ของบ้านในวง จังหวัดระนอง 

ระดับความคิดเห็น 

 S  การแปลผล 
1.  ท่องเที่ยว: ภูเขาหินปูน 
2.  ท่องเที่ยว: ลานกางเต๊นท์ภูสามร้อยยอด   
3.  ท่องเที่ยว: เขาช่องไม้แก้ว 
4.  ท่องเที่ยว: จุดชมดอกบัวผุด 
5.  ท่องเที่ยว: ถ้ำพระ 
6. ท่องเที่ยว: เขาฉานผึ้ง   

3.77 
4.40 
3.58 
4.56 
4.54 
3.47 

0.87 
0.67 
0.85 
0.71 
0.74 
0.84 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
ปานกลาง 

รวม 4.0 0.78 มาก 

 
            จากตารางที ่4.3 พบว่า ความคิดเห็นในการศึกษาเอกลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยวของบ้านใน
วง จังหวัดระนอง โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (   = 4.0) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ข้อที่ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภูเขาหินปูน (  = 4.56) รองลงมา คือ ลานกางเต๊นท์ภูสาม
ร้อยยอด  อยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.54) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อ 6 เขาฉานผึ้ง  (   =  
3.47)  ตามลำดับ 

 
จากการศึกษาด้านแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านในวง จังหวัดระนอง ได้รับการเสนอแนะ
เป็นรายด้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สรุปเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางท่ี  4.4  สรุปข้อเสนอแนะเป็นรายด้านเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านในวง จังหวัดระนอง 

 

X



 

 

ข้อเสนอรายด้าน 
ข้อเสนอแนะสอดคล้อง 

(คน) 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
ชุมชนและท้องถิ่น           
ที่เป็นเอกลักษณ์ของ        
บ้านในวง จังหวัดระนอง 

89 
 
 

51 
 
 

42 
 

64 
 
 

28 
 
 

74 
 
 
 

31 

1. ควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้สวยงาม
เป็นของที่ระลึกได้ 

2. รูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่      
โดดเด่น ให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้า
ที่เป็นเอกลักษณ์ 

 
 
3. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทุเรียน 

มังคุด ควรพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ให้
สวยงามกว่าเดิม 

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น มีรูปแบบ
คล้ายๆ กันเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทุเรียน 
มังคุด เป็นต้น 

5.  ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการแปร
รูปที่หลากหลาย /คุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ สามารถเป็นของฝาก
และของที่ระลึกได้ 

6. ควรประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ จัดแคมเปญเที่ยว
สวนทุเรียน ควรพัฒนาเส้นทางและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังจะ
ขึ้นมาเป็นกระแสหลักหลัง COVID-19 

7.  ควรให้มีผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่นทุเรียน 
มังคุดที่ไม่สามารถส่งออกได้นำวาง
จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวในตัวเมือง
ระนอง โดยมีจัดการระบบตัวกลาง 

 
 



 

 

 
 

ข้อเสนอรายด้าน 
ข้อเสนอแนะสอดคล้อง 

(คน) 
ข้อเสนอแนะ 

2. ด้านการจัดการดาน
การตลาด และการ 
สงเสริมกิจกรรมการทอง
เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว             
ของบ้านในวง จังหวัด
ระนอง 

80 
 
 

91 
 
 
 
 
 

46 
 
 

86 
 
 

64 
 
 

114 
 
 
 
 

32 
 

49 
 

21 

1.  ควรปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ให้สวยงามอยู่เสมอเพ่ือเป็นจุดขาย 

2.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้โดดเด่น         
มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้
นักท่องเที่ยว เช่น ลานจอดรถ ห้องน้ำ
สะอาด ป้ายบอกทาง ประชาสัมพันธ์ 
ถังขยะ ร้านขายสินค้า จุดเช็คอิน
ถ่ายภาพ 

3. การรักษาความสะอาดบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สะอาดและปรับปรุง
บริเวณให้สวยงาม 

4. ควรจัดให้มีรถรับจ้างของชุมชน รับส่ง
นักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ  

5. ควรจัดให้มีร้านอาหารสะอาดคอย
บริการนักท่องเที่ยว 

 
6.  ควรจัดให้มีห้องประชุมไว้ตามแหล่ง

ท่องเที่ยว เช่น ควรมี Home Stay ไว้
บริการนักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่ม เป็น
คณะ  

7.  จัดให้มีไกด์นำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
ในบ้านในวง จังหวัดระนอง 

8.  แหล่งท่องเที่ยวควรมีสินค้า OTOP 
วางจำหน่ายไว้บริการนักท่องเที่ยว 

9 . ควรมี การป ระชาสั ม พัน ธ์แห่ ง
ท่องเที่ยวในบ้านในวง จังหวัดระนอง



 

 

และกำหนดให้ เป็นจุดนำเที่ยวของ
จังหวัด 

 
 

ข้อเสนอรายด้าน 
ข้อเสนอแนะสอดคล้อง 

(คน) 
ข้อเสนอแนะ 

3. ด้านการค้นหาจุดขาย
ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว
กระแสใหม่สำหรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านใน
วง จังหวัดระนอง 

 

 
20 
 
 

48 
 
 
 
 

97 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 
 
 
 

65 

 
1.  การจัดกิจกรรมแคมเปญ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือต้อนรับคณะศึกษาดู
งานและนักท่องเที่ยว 
2.  ส่งเสริมวิธีคิดโดยใช้การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (CBT) เป็นเครื่องมือในการรักษา
วิถีชีวิตคนบ้านในวง รักษาประเพณีของ
คนอีสานดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงสู่วิถีใหม่  
3.  อนุรักษ์ภูเขาหินปูนซึ่งเป็นเสมือน
ศูนย์รวมจิตใจของคนบ้านในวง  
สนับสนุนและส่งเสริมให้ภูเขาหินปูนแห่ง
บ้านในวงเป็นเสมือน  “เขาคิชฌกูฏ
เมืองระนอง“  ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ 
สะสมพลังงานบวก  สถานที่ที่มี
ความสำคัญนี้เป็นจุดศูนย์รวมที่ดึงจิต
วิญญาณของผู้คนกลับไปสู่การค้นพบ
ตัวตนการกลับไปเติมพลังงานให้กับชีวิต 

4.  ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว
บูรณาการสู่การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา 
(Faith-Based Tourism) ในระยะแรก
สามารถจัดแพ็คเกจขายนักท่องเที่ยวชาว
ไทยโดยเฉพาะขายให้กับคนภาคอีสานให้
ได้มาเที่ยวบ้านในวง 
5.  เปิดรับวิธีคิดของชุมชนคนบ้านในวง 



 

 

 
 
 
 
 

74 
 

ให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่เป็นของคนทุกคน (Tourism for all) 
ทำให้คนในชุมชนบ้านในวง สามารถเป็น
ทูตวัฒนธรรมความหลากหลาย ทูตมรดก
ทางภูมิปัญญา และทูตมรดกทางธรรมชาติ 
6.  เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาได้ก็
สามารถที่จะจัดแคมเปญต้อนรับ
นักท่องเที่ยว “ทริปฟอกปอด พักตับ รับ
พลังงานบวก” ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่
รักการออกกำลังกาย หลีกหนีความวุ่นวาย
ในเมือง ชอบสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์และสด
ชื่น ชื่นชมธรรมชาติ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า 
และคุณค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง  

 
การพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า  และ

คุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง จากการให้กลุ่มตัวอย่างคือ เครือข่ายคลัสเตอร์การท่องเที่ยว 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการพฒันารูปแบบการจดัการ
และการพฒันาผลิตภณัฑก์าร

ท่องเที่ยวเพื่อสรา้งมลูคา่ และคณุค่า
เพิ่มของวิสาหกิจชมุชนบา้นในวง 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาและ
พัฒนารวบรวมและสรุป
ภาพรวม 

ขั้นตอนที ่2 ร่างรูปแบบ 

ขั้นตอนที่  

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ

ท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่า
เพิ่มของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง ขั้นตอนที ่3 พัฒนา

รูปแบบ 



 

 

 
ภาพที่ 4.9 กรอบแนวคิดขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 

 
1. รวบรวมและสรุปภาพรวมขององค์ประกอบรูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง 
 
ผู้วิจัยกำหนดกรอบรูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ

ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและกลุ่ม เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
คลัสเตอร์วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน วิเคราะห์และ สังเคราะห์จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือการยกร่างรูปแบบ จากนั้นจึงปรับปรุงรูปแบบ (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน) 
  

     2. ร่างรูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง
มูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง 

 
หลังจากผู้วิจัยกำหนดกรอบรูปแบบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบจากข้อ 1 แล้ว ผู้วิจัย

จึงได้นำมาสังเคราะห์และกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบย่อยภายในรูปแบบบทบาทและหน้าที่ของ 
ข้อตกลงที่กำหนดขึ้นร่วมกันภายในกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในรูปแบบโดยทุกฝ่ายดำเนินงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสู่ “ความเป็นกัลยาณมิตร” 
การเป็นเจ้าของวิสาหกิจชุมชนที่ดี มีคุณธรรม เป็นข้อตกลงที่ต้องเปิดเผยอย่างโปร่งใส จริงใจและ
ตรงไปตรงมา ซึ่งครอบคลุมใน ดังนี้ (1) ระบบการจัดการองค์ความรู้ (2) ระบบการจัดการด้าน
คุณภาพการบริการผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว (3) ระบบส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชน 

 
3. พัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า  และคุณค่าเพ่ิม

ของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง 



 

 

                  
 

 

 

ข้ันตอนท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 2 



 

 

                              

                         

                 ภาพที่ 4.10 รูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง
มูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 3 



 

 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า 

และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวงใต้ อำเภอละ
อุ่น จังหวัดระนอง : ทุเรียน GI” เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Methods Research ) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ มีระเบียบวิธี
วิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีวัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือศึกษาสถานการณ์และ
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกิดจากการขาดองค์ความรู้  ของ วิสาหกิจชุมชน
บ้านในวงใตh 2.) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้
ในการสร้างรายได้ และ 3.)เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

สถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 

         ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่ม
บ้านในวง อำเภอละอุ่นยังไม่ประสบความสำเร็จ โดยหลักการแล้วเกิดจากการขาดความต่อเนื่อง
และการพัฒนาอย่างจริงจังของคนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรเอง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
ดังนั้นสินค้าหรือ บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความเป็นนวัตกรรมจึงมีจํานวนน้อย ส่วนใหญ่มักจะ
เกิดจากการลอกเลียนแบบหรือทําตามกันตามกระแสความนิยม นอกจากนั้น ปัญหาที่สําคัญในการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือการจำหน่ายนักท่องเที่ยว คือ 
ปัญหาด้านการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ ปัญหาด้านการตลาด สินค้าไม่มีตราสินค้า การสร้างแบนด์ 
หากไม่มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับรองมาตรฐาน และ ช่องทางการ
จําหน่ายที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ก็เป็นปัญหาและมีอุปสรรคในการสร้างรายได้ ขาดความชำนาญ
ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่ายมีจํากัด ความสะอาด ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้น
พ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในสภาพดี พบความไม่พร้อมหลายประเด็น ป้ายบอกทาง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ยังไม่พบการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเพ่ือจำหน่ายนักท่องเที่ยว ซึ่งช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว คุณภาพการบริการที่ต้องได้รับการปรับปรุง ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีตลาด
นักท่องเที่ยวที่แน่นอนทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาด้านการจัดการ ผู้ประกอบการยังขาดแนวคิด



 

 

เชิงธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมใหม่ของประเภท/กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์ยังอยูในขอบเขตที่จํากัด 
ปัญหาด้านเทคโนโลยีชุมชนยังขาดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหรือการใช้ความรู้ทางเทคนิคที่
ทันสมัยมาใช้เพ่ือช่วยในการผลิต ขาดการค้นหาจุดขายใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวกระแสใหม่สำหรับการท่องเที่ยวโดยบชุมชนบ้านในวง ปัญหาเครือข่ายวิสาหกิจ ขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ 
ตลอดจนการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 บ้านในวง จังหวัดระนองถือเป็นพ้ืนที่ที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากและมีการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่นบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตระหนักถึงการทำท่องเที่ยวชุมชน
ไม่ใช่การแสวงหาผลกำไรแต่เป็นการถ่ายทอดรากเหง้าแห่งวิถีชุมชนในเชิงรุกสู่สังคมได้รับรู้ ประชาชน
อยู่ร่วมกับทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ชุมชนแห่งนี้มีถ้ำจำนวนมากและมีความเป็นมาอย่างยาวนานโดย
พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดี กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านในวงนั้นยัง
ขาด ความเข้าใจและองค์ความรู้ในเรื่องระบบการจัดการการท่องเที่ยว   ดังนั้น การขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน (Agricultural Community-Based Tourism) สร้างความเข้มแข็ง
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนยกระดับป็นสตาร์ทอัพที่สร้างรายได้และความภูมิใจ
ด้วยวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อช่วยชุมชนท้องถิ่น ให้เติบโตและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่าเพิ่ม 
แนวทางและรูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน  สามารถสรุปแนวทางและรูปแบบด้านการพัฒนาศักยภาพ 
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
            1.แสวงหาความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ การบูรณาการข้ามศาสตร์ การทำงาน
ร่วมกันข้ามองค์ความรู้ที่เป็นฐานคิดของทุนทางปัญญาแบบสหวิทยาการและแนวคิดการทำงาน
แบบเป็นหุ้นส่วน 
 2. นำข้อสรุปจากการจัดประชุมระดมสมองมาดำเนินการพัฒนาประกอบด้วย การนำเสนอ
ความต้องการของผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ อำเภอละ
อุ่น จังหวัดระนอง เสนอต่อหน่วงงาน 
 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ ใน
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิม 
 4. ปรับปรุงด้านความสะอาดของห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ที่
พักหรือร้านอาหาร ป้ายบอกทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ อีกท้ังได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย
ทำให้นักท่องเทีย่วต้องการมาท่องเที่ยวได้มากข้ึน 



 

 

5. นำเสนอเส้นทางประสบการณ์ ท้องถิ่น ใหม่ๆ  พัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้
ภาษาต่างประเทศ การให้ข้อมูลการท่องเที่ยว  เพ่ือนำสู่การเขียนบล็อกเป็นภาษาต่างประเทศผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ และบล็อกด้านการท่องเที่ยว โดยเนื้อหาเน้นการเข้าถึงประสบการณ์ท้องถิ่นให้มากข้ึน 

6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ และมีรายละเอียด 
เพราะจะต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นมาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นได้อย่างชัดเจน มีเรื่องราวที่
น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบททางนิเวศน์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

7. เร่งปรับตัวในเชิงพาณิชย์แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เกษตร ผลไม้ อาทิ ทุเรียน มังคุด และ
อาหารของชุมชนมาจากที่ใด เพ่ือสะท้อนความเป็นมาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นได้อย่างชัดเจน มี
เรื่องราวที่น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบททางนิเวศน์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านการจัดแคมเปญเที่ยวสวนทุเรียนให้เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่กำลังจะขึ้นมาเป็นกระแสหลักหลัง COVID-19 ได้ประสบการณ์กึ่งผจญภัย ได้เรียนรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เป็นเครื่องมือในการรักษาวิถีชีวิตคนบ้าน 
ในวง รักษาประเพณีของคนอีสานดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีใหม่ และเริ่มต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยว 

9. ค้นหาจุดขายใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวกระแสใหม่สำหรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง การท่องเที่ยวเชิงศรัทธา (Faith-Based Tourism) ซึ่งเป็นลักษณะ
หนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) โดยความเชื่อ ความชื่นชอบ และ
ความศรัทธา อนุรักษ์ภูเขาหินปูนซึ่งเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนบ้านในวง ส่งเสริมให้ภูเขาหินปูน
แห่งบ้านในวงเป็นเสมือน  “เขาคิชฌกูฏเมืองระนอง“  ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ สะสมพลังงานบวกสู่
การค้นพบตัวตนการกลับไปเติมพลังงานให้กับชีวิตเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน  รวมถึง 
“ทริปฟอกปอด พักตับ รับพลังงานบวก” ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่รักการออกกำลังกาย หลีกหนี
ความวุ่นวายในเมือง ชอบสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่น  ชื่นชมธรรมชาติ 

10. จัดแพ็คเกจขายนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะขายให้กับคนภาคอีสานให้ได้มาเท่ียวบ้าน
ในวง ได้มาเห็นความสำเร็จที่มีที่มาจากการต่อสู้ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 ที่คน
อีสานรุ่นแรกได้ย้ายเข้ามาปลูกกาแฟและพืชไร่ จนกระทั่งปี 2553 ถือเป็นยุคทองของทุเรียนบ้านในวง 
เพราะประสบความสำเร็จจากการปลูกทุเรียน 

11. พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านในวง จังหวัดระนองให้เป็นของคนทุกคน (Tourism 
for all) ทำให้คนในชุมชนบ้านในวง สามารถเป็นทูตวัฒนธรรมความหลากหลาย  ทูตมรดกทางภูมิ
ปัญญา  และทูตมรดกทางธรรมชาติ 

 
 

 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 



 

 

จากสรุปผลการวิจัยที่นำเสนอข้างต้น มีประเด็นสำคัญที่นำมาอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดังนี้ 

 
5.2.1 การอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์และปัญหา

เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกิดจากการขาดองค์ความรู้ ของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง 
 
การแสวงหาความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ การบูรณาการข้ามศาสตร์ การทำงาน

ร่วมกันข้ามองค์ความรู้ที่เป็นฐานคิดของทุนทางปัญญาแบบสหวิทยาการและแนวคิดการทำงานแบบ
เป็นหุ้นส่วนการรวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์ท่องเที่ยว มีความสำคัญ สอดคล้องกับ เข้ม เล่งวิริยะกุล. 
(2560) ทำการศึกษา แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยวถนนชายโขงอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. 
ทีพ่บว่า ชุมชนบริเวณถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน มีศักยภาพทางการแข่งขันที่ดี แต่ยังขาดแผนการ
พัฒนาที่ชัดเจน ไร้ทิศทางที่แน่ชัด ขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป เกิดการเปลี่ยนแปลงของบ้านเรือน ประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ซึ่งการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์นั้นจะช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นปึกแผ่น มีความ
เข้มแข็ง ลดช่องว่างทางความคิดลดความขัดแย้ง ทั้งยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคานเติบโตได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้
ว่ า  
ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
และคลัสเตอร์ท่องเที่ยวจำเป็นต้องพ่ึงพากัน เนื่องจากการบริการท่องเที่ยว และความต้องการของ
นักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกัน การตอบสนองก็ต้องมีความแตกต่างกัน มีความหลากหลาย เช่น 
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก: มีลักษณะที่แตกต่างกันไป และมีความต้องการพ่ึงพาผู้ประกอบการรายอ่ืน
มากหรือน้อย แตกต่างกันไป กลุ่มตัวแทนการท่องเที่ยวมีความหลากหลายใน เรื่องของสินค้าและ
บริการที่ตัวแทนการท่องเที่ยวเตรียมให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการบางรายให้บริการแบบครบ
วงจร คือ สามารถที่จะจัดหาที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถโดยสาร หรือ บริการ รถรับส่ง พร้อม กิจกรรม
การท่องเที่ยว และ อาหารตลอดการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการบางรายอาจเน้นเฉพาะ
บริการใด บริการหนึ่งที่ตนถนัดเท่านั้น ภาคเอกชนจึงมีส่วนสำคัญในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกัน 
ซ่ีงสอดคล้องกับ ศุภมาส แหวนวิเศษ, (2560)  ที่พบว่า ผู้ประกอบการบริษัททัวร์ โรงแรม และรีสอร์ต 
จัดแพ็คเกจการท่องเที่ยวในชุมชนร่วมกับการขายสินค้าและบริการของธุรกิจ  ทำให้กลุ่มคณะหรือ
นักท่องเที่ยวได้รู้จักชุมชน เพ่ิมจำนวนกลุ่มคณะหรือนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในชุมชน และภาคชุมชนมี 
ทั้งการร่วมดำเนินงานและส่งเสริมสนับสนุนจากสมาชิกชมรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางตรงและคนใน
ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนสร้างและได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว  โดย
ชุมชน ส่วนการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนการท่องเที่ยว 



 

 

วิสาหกิจชุมชน / แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวจำนวนมากยังซาดความสามารถ 
ในการพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความเป็นนวัตกรรมจึงมี
จํานวนน้อยขาดความชำนาญด้านการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่ายมีจํากัด ความสะอาด ให้บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวก ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี  ผู้ประกอบการยังขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ ซี่ง
สอดคล้องกับ  โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 255 - 257) ที่กล่าวว่า แนวคิดชุมชนเข้มแข็งว่าเป็น
แนวคิดหนึ่งที่ใช้เกิดจากการระเบิดจากข้างในโดยมีพลังความสามารถศักยภาพภายในชุมชนเป็นตัว
หลักในการขับเคลื่อน  อันจะนำไปสู่การพ่ึงพาตนเองของชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(Community Learning) คือ สมาชิกช่วยกันเรียนรู้หรือเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา รู้
ข่าวคราวในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ซึ่งอยู่นอกชุมชนและความรู้เกี่ยวกับ
ชุมชนที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติ หรือประสบการณ์ที่ได้รับร่วมกัน ความรู้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเรียนรู้
ซึ่งกัน และกันผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดร่วมกัน เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  

การขาดการค้นหาจุดขายใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวกระแสใหม่สำหรับ
การท่องเที่ยวโดยบชุมชนบ้านในวง ดังนั้นข้อค้นพบจึงสอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม (2553) ที่กล่าว
ว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเข้มแข็งดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบูรณาการกันระหว่างภูมิปัญญา
ด้ังเดิม ภูมิปัญญาไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ ภูมิปัญญาใหม่ที่เป็นความรู้ทาความเข้าใจจาก
ภายนอกชุมชนผ่านสื่อบุคคล เพ่ือนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จนทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ดังนั้น การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน (Agricultural 
Community-Based Tourism) สร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้วิสาหกิจชุมชน
ยกระดับป็นสตาร์ทอัพที่สร้างรายได้และความภูมิใจด้วยวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ือช่วย
ชุมชนท้องถิ่น ให้เติบโตและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

 
ป้ญหาเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ การขาดการเข้าถึงข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ ซึ่ง

อาจทำให้ผู้ประกอบการพลาดโอกาส หรือไม่ สามารถเตรียมตัวรับมือได้ เซ่น กรณีของการเปีด
แคมเปญใหม่ๆของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ง
ผู้ประกอบการ พอคาดเดาไค้ว่าน่าจะเกิดผลดีในแง่ของการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น แต่ผู้ประกอบการก็ไม่
ทราบว่า ควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง หรือ จะมีผลกระทบเซิงลบในแง่ไหนบ้างหากไม่สามารถ 
พัฒนาธุรกิจของตนไค้ทัน ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภมาส แหวนวิเศษ, (2560) พบว่าโดยส่วนใหญ่ ภาครัฐ
ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการให้องค์ความรู้และเพ่ิมทักษะเป็นหลัก ให้โอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงาน ร่วม
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนด้านงบประมาณ 
            การพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนใน
การเตรียมชุมชม การรักษาความสะอาด แหล่งเรียนรู้ บ้านโฮมสเตย์ จุดเช็คอิน สถานที่จำหน่าย



 

 

สินค้า OTOP ฯลฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภมาส แหวนวิเศษ, (2560) ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาตาบลน้าเชี่ยว จังหวัดตราด ที่พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
สนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน และสอดคล้องกับ สถาบัน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (2551) ระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำท่องเที่ยวโดยชุมชน ว่ามาจาก
ความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นสำคัญ รวมทั้งมีผู้นำที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถ สร้างศรัทธาและ
มีส่วนร่วมในกระบวนการพร้อมกับคน ในชุมชนและภาคีที่เก่ียวข้อง 
            สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการชุมชน รณรงค์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน แนะนำ แหล่งทุนในการพัฒนาชุมชน ควรนำคณะกรรมการ
ชุมชนไปศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จนำองค์ความรู้มาปรับใช้ให้
เข้ากับ บริบทของหมู่บ้านตนเอง 
            การขาดการพัฒนาเส้นทางประสบการณ์ท้องถิ่นใหม่ๆ พัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้
ภาษาต่างประเทศ การให้ข้อมูลการท่องเที่ยว  เพ่ือนำสู่การเขียนบล็อกเป็นภาษาต่างประเทศผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ และบล็อกด้านการท่องเที่ยว โดยเนื้อหาเน้นการเข้าถึงประสบการณ์ท้องถิ่นให้มากขึ้น
สอดคล้องกับ ธณัฐ วรวัฒน์. (2563). ที่พบว่า ผู้นำควรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการท่องเที่ยวประชาชนควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง ควรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้เทคโนยี 
สื่อ สารสนเทศที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ เช่น สร้างกลุ่ม Line ในการ
ติดต่อสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ และบล็อกด้านการท่องเที่ยว 

  5.2.2 การอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้ในการสร้างรายได้ 

 
การแสวงหาความร่วมมือจากการทำงานร่วมกันข้ามองค์ความรู้ที่เป็นฐานคิดของทุนทาง

ปัญญาแบบสหวิทยาการและแนวคิดการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการ
ท่องเที่ยว ที่สะท้อนความเป็นมาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นได้อย่างชัดเจน มีเรื่องราวที่น่าสนใจ 
สอดคล้องกับบริบททางนิเวศน์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ สอดคล้องกับ ประพจน์ ณ บางช้าง. (2564). 
การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  เชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืนของจังหวัดระนอง พบว่า การท่องเที่ยวจังหวัดระนองมีการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมรูปแบบ
ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีส่วนช่วยสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน  การเร่ง
ปรับตัวในเชิงพาณิชย์ผ่านการจัดแคมเปญเที่ยวสวนทุเรียนให้เป็นรูปแบบการท่ องเที่ยวที่กำลังจะ
ขึ้นมาเป็นกระแสหลักหลัง COVID-19 ได้ประสบการณ์กึ่งผจญภัย ค้นหาจุดขายใหม่ๆที่ตอบโจทย์



 

 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวกระแสใหม่สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง การท่องเที่ยวเชิง
ศรัทธา (Faith-Based Tourism) ซึ่ งเป็นลักษณะหนึ่ งของการท่องเที่ ยวเชิ งจิต วิญญาณ 
(Spiritual Tourism) โดยความเชื่อ ความชื่นชอบ และความศรัทธา อนุรักษ์ภูเขาหินปูนซึ่งเป็น
เสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนบ้านในวง ส่งเสริมให้ภูเขาหินปูนแห่งบ้านในวงเป็นเสมือน  “เขาคิชฌ
กูฏเมืองระนอง“  ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญ สะสมพลังงานบวกสู่การค้นพบตัวตนการกลับไปเติมพลังงาน
ให้กับชีวิตเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน สอดคล้องกับ Cornelia et al. (2011) ที่กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาการยกระดับจิตใจ แสวงหาสถานที่ที่ช่วยให้เกิดมุมมองเชิงบวก
เช่น การแสวงหาสถานที่ผ่อนคลาย ยกระดับความเครียด สร้างชีวิตให้เกิดความสมดุลอีกท้ังสอดคล้อง
กับNorman (2012) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณแสวงหาการปลดปล่อยจากความกังวล จึง
อาจมีการแสวงหาการหลบหนีจากโลกท่ีวุ่นวายจากการที่ถูกคาดหวัง รวมถึงภาระหน้าที่ต่างๆ รวมถึง  
“ทริปฟอกปอด พักตับ รับพลังงานบวก” ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่รักการออกกำลังกาย หลีกหนี
ความวุ่นวายในเมือง ชอบสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่น   ชื่นชมธรรมชาติ จัดแพ็คเกจขาย
นักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะขายให้กับคนภาคอีสานให้ได้มาเที่ยวบ้านในวง ได้มาเห็นความสำเร็จที่
มีที่มาจากการต่อสู้ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526 ที่คนอีสานรุ่นแรกได้ย้ายเข้ามาปลูก
กาแฟและพืชไร่ จนกระทั่งปี 2553 ถือเป็นยุคทองของทุเรียนบ้านในวง เพราะประสบความสำเร็จ
จากการปลูกทุเรียน พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านในวง จังหวัดระนองให้เป็นของคนทุกคน 
(Tourism for all) ทำให้คนในชุมชนบ้านในวง สามารถเป็นทูตวัฒนธรรมความหลากหลาย  ทูต
มรดกทางภูมิปัญญา  และทูตมรดกทางธรรมชาติ โดยสื่อสารประช่สัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ
บล็อกด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ วัชระ ชัยเขต,พล เหลืองรังสี และธิญาดา แกว้ชนะ. (2560) ที่
พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก โดยสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวได้แก่ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในสื่อสังคมออนไลน์ การเปรียบเทียบราคาและความ
คุ้มค่าของกิจกรรมการท่องเที่ยว และการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นประจำ  
 

  5.2.3 การอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2) พัฒนารูปแบบการจัดการและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง 

               การจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า  และคุณค่าเพ่ิมของ
วิสาหกิจชุมชนบ้านในวงใต้  ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ระบบการจัดการองค์ความรู้  ความสะอาด 
คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความสะดวก และความดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (2) 
ระบบการจัดการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยว (3) ระบบส่งเสริมความร่วมมือพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชนการสนับสนุนจากภาครัฐ  ความสัมพันธ์ของธุรกิจ
ท่องเที่ยว ความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการและ



 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว อันดับแรก คือ   ความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับมาก  
การพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์มีความสำคัญ สอดคล้องกับ เข้ม เล่งวิริยะกุล. (2560).ทำการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยวถนนชายโขงอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย.ทีศ่ึกษาและพบว่าการ
รวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์นั้นจะช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นปึกแผ่น มีความเข้มแข็ง ลด
ช่องว่างทางความคิดลดความขัดแย้ง ทั้งยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยนำทฤษฎี 
Diamond Model ของ Micheal E. Porter (1990) มาเป็นกรอบแนวคิดสำหรับวิเคราะห์ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนบ้านในวง 
และสอดคล้องกับแนวคิด และกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยการสร้าง
หรือพัฒนารูปแบบและการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ (Keeves, 1988 ; บุญชม ศรีสะอาด, 
2533 ; สมาน อัศวภูมิ, 2551 ; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553) ทั้งนี้  Eisner (1976 อ้างถึงใน วาโร เพ็ง
สวัสดิ์,  2553) กล่าวว่า การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบใน
บางเรื่องไม่สามารถกระทำได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ หรือ
การดำเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการความละเอียดอ่อน
มากกว่าการได้ตัวเลข    

  5.3 ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวง ผู้วิจัยจึงนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
      1. นำเสนอเส้นทางประสบการณ์ท้องถิ่นใหม่ๆ พัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้

ภาษาต่างประเทศ การให้ข้อมูลการท่องเที่ยว เพ่ือนำสู่การเขียนบล็อกเป็นภาษาต่างประเทศผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ และบล็อกด้านการท่องเที่ยว โดยเนื้อหาเน้นการเข้าถึงประสบการณ์ท้องถิ่นให้มากข้ึน                      
                 2. การบูรณาการหน่วยงานของภาครัฐ และแนวคิดการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วน
ของคลัสเตอร์ท่องเที่ยวจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และ
คุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวง อำเภอละอุ่น 
จังหวัดระนอง 

      3. ชุมชนบ้านในวง จังหวัดระนอง และคลัสเตอร์ท่องเที่ยวอาจจะเพ่ิมกิจกรรมที่มี
ลักษณะ win-win advantage ได้ผ่านการวางแผนการตลาดร่วมกัน (Market Collaborate 
strategic Plan) โดยอาจมีตัวแทนการ ท่องเที่ยว หรือ หน่วยงานดูแลและประซาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเป็นตัวกลางหรือเป็นผู้นำในการวางแผน การตลาดและจัดกิจกรรมร่วมกัน 



 

 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

1.  การวิจัยเพ่ือให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ทรงคุณวุฒิและการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลใน
ประเด็นคำถามเดียวกัน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในภาพรวมที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
เพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้าน
ในวง ทั้งนี้ หากมีการนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาเปรียบเทียบความคิดเห็นในลักษณะพหุกรณี
ข้ามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งการเปรียบเทียบความคิดเห็นในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ระหว่างวิสาหกิจชุมชน
ในพ้ืนที่อ่ืน และจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างทางบริบท สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ จะทำให้
ผู้วิจัยได้ผลการวิจัยที่เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดท่ีชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน 

2.  การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบมีหลากหลายกระบวนการ สำหรับในการวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่า และคุณค่าเพ่ิมการ
ท่องเที่ยว เชิงเกษตรสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบ้านในวง จากผลประเมินและการ
รับรองของผู้เชี่ยวชาญ หากผู้วิจัยต้องการได้ผลการประเมินในลักษณะการศึกษาและวิเคราะห์
เกี่ยวกับองค์ความรู้และการจัดการการท่องเที่ยวในอนาคต สามารถนำกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย 
(Delphi Technique) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มาพัฒนารูปแบบ พร้อม
ทั้งการคัดเลือกกรณีศึกษาที่มีลักษณะโดดเด่น เพ่ือการพยากรณ์ภาพในอนาคตที่คาดว่าจะเป็นการ
แสวงหารูปแบบฯที่จะดําเนินการในอนาคตและการเตรียมการและกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงสิ่ง
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะนําไปสู่การจัดเตรียม การควบคุม การแก้ไขและการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  การนำรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปปฏิบัติจริงภาคสนาม พร้อมทั้งติดตามผลการนำ
รูปแบบฯ ในระยะยาว (Long term) เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 
หลังจากพัฒนาตามแนวทาง ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จากนั้นจึงนำกลับมาพัฒนารูปแบบให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

 

 
 


