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The objective of this research is 1) to study the problematic conditions of the 

community tourism network by linking local products and cultural capital, Samut 
Songkhram Province, and 2) to study the development of community tourism 
networks by linking local products and cultural capital, Samut Songkhram Province as 
qualitative research, and conducting research by applying participatory action 
research from targeted demographics using focus group discussions by two qualified 
groups, namely Group 1, chairman and director of community enterprises in Some 
District, Samut Songkhram Province, 12 of the four community enterprises. The 
second group of 9 entrepreneurs of community enterprises and other contributors 
from the private and academic sectors and analyzed the data for conclusions based 
on data from sources that used group discussion summaries to analyze the 
environment (SWOT Analysis) analyzes the value chain and product development 
and market development (Ansoff's matrix) and groups the meaning separately into 
content analysis.  

The study found that 
1) studying the conditions and problems of community tourism networks by 

linking local products and cultural capital in Samut Songkhram Province, found a lack 
of systematic development of community tourism marketing knowledge from the 
source to planning and administration and 2) Studying the development of 
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community tourism networks by linking local products and cultural capital, Samut 
Songkhram Province has characteristics of natural tourism, dharma, culture focused 
on health groups or health tourism. Route your trip in Some District 2 days 1 night or 
day trip travel patterns from Point 1, Wat Bang Kung to Point 2, Bang Noi Floating 
Market, Point 3, Mae Phrabang Temple, Bang Nok Khwaek, Point 4, Bang Nok Khwaek 
Floating Market and Point 5, Wat Pramote there is a community tourism network by 
linking local products and cultural capital in Samut Songkhram Province. With a 
distance of 13.55 kilometers, there are 46 network of hotels between the routes (at 
least 3 stars), a network of 23 restaurants along the route, and a network of nine 
souvenir shops along the route. 
 
Keywords : local economy, community tourism, network local product links,  

      cultural capital, community enterprises 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและมีส่วนสำคัญใน
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการค้าและการลงทุนประเทศไทยมี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรม
ประเพณีที่น่าสนใจ คนไทยมีความเป็นมิตร ดังคำกล่าวที่ว่า “สยามเมืองยิ้ม” อีกทั้งยังมีที่ตั้งที่
สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศอ่ืนได้สะดวก 

ด้านสถิตินักท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 14.0 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ล้านคนในปี 2561 และคาดการณ์ว่าจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย 
ๆ แนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยในอีก 15 ปี ข้างหน้าคาดการณ์ว่าจะขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง และจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเป็น 67 ล้านคน ในปี 2573 โดยตลาดเกิดใหม่หรือ
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าตลาด
ประเทศที่พัฒนาแล้ว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562 ) ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งที่ดำเนินการโดยภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีทั้งที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยว และไม่มีการจดทะเบียนก็มีโดยในปี 2562 มีผู้จดทะเบียนแล้ว จำนวน 423 ราย อย่างไรก็
ตามจากผลการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2561 พบว่า
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีศักยภาพในการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 51.09) และยังมี
วิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพในระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 16.75 โดยด้านที่ต้อง
ปรับปรุงมากที่สุดคือ การบริหารการตลาด (ร้อยละ 20.65) (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2563) 
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของนรินทร์ สังข์รักษา และคณะ (2557) ที่พบว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยัง
ต้องได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านการตลาด รวมถึงการสร้างเครือข่ายการตลาดใน
ระดับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิชาการ
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อีกหลายคนที่พบว่าปัญหาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่คือบุคลากรขาดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะการบริหารการตลาด รวมทั้งยังไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
การทำงาน 

การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายมิได้เกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นจังหวัดจึงได้แรงสนับสนุนจากการ
ดำเนินงานด้วยแผนยุทธศาสตร์โดยกรมการพัฒนาชุมชน  พ .ศ. 2555-พ .ศ. 2559 ซึ่งสนับสนุน
นโยบายของภาครัฐในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอันได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้น การสร้างสรรค์ชุมชนอยู่
เย็นเป็นสุข โดยการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ และเสริมสร้างความสุขมวลรวมของ
ชุมชนอาศัยรากฐานการพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
การบริหารงานจัดการชุมชน ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบทไทยเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถของพลังของผู้นำ องค์กร เครือข่ายในการขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การ
ปฏิบัติตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการและตลาด และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ปรากฏสู่เวทีโลก การ
บริหารจัดการของชุมชนหมู่บ้านปลูกพืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ
จังหวัด ร่วมกับชมรมธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัด (ณรงค์ พลีรักษ์, 2557 : 5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางการเกษตรนี้ นอกจากจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชุมชนผ่านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านในชุมชนแล้ว ยังมีการพัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคง
สู่เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ และเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยการพัฒนาเครือข่ายชุมชน
ในด้านที่เป็นจุดแข็งและสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน การสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาการทำงานร่วมกันทั้งเชิงนโยบายและทาง
ปฏิบัติเพ่ือการเติบโตและขยายฐานการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนการทำงานร่วมกันเป็น
เครือข่ายจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชนซึ่ง
เป็นความร่วมมือและผลักดันให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาระดับหนึ่ งร่วมกันเป็นเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมายมุ่งไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการส่งเสริมการมี    
ส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนในท้องถิ่น อีกท้ังยังทำให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
และการวางแผนเชิงรุกล่วงหน้าเพ่ือกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ดังนั้นการสร้างเครือข่ายชุมชน จึงถือเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการอยู่ร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนได้ (ปริวรรต สมนึก และคณะ, 2559)  

การมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือให้ชุมชน
ร่วมกันจัดการชีวิตของตนเองด้วยการเน้น “คน” และ “กลุ่ม” ที่ เป็นชุมชนได้ เข้ามาร่วม
กระบวนการวิจัย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคิดค้นปัญหา จวบจนหาคำตอบ เรียกว่า การวิจัยแบบ
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ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาแม่บทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2554-2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ชุมชน
ผ่านการสร้างรากฐานของชุมชนและอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น  (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ซึ่งเป็นการกระจายรายได้โดยการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ซึ่งได้
ขยายมาสู่การพัฒนาเครือข่ายชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งให้ชุมชนดำเนินชีวิตตามหลักการพ่ึงพาตนเอง
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะกับการจัดการท่องเที่ยวขนาดเล็กของ
ชุมชนไม่สามารถจัดการบริการได้ทุกอย่างครบวงจรด้วยตนเองจึงมีความจำเป็นต้องมีการกำหนด
รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ใน
จังหวัดทั้งนี้  โดยอาศัยการทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกันและใกล้เคียงกันร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการสร้างความเข้มแข็ง (นพพล อัคฮาด, 2562)  

อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม ยังมีปัญหาด้านความพร้อมของชุมชนในการบริหารจัดการ 
ขาดความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ ทำให้ยังขาดศักยภาพและ
เอกภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการให้เข้มแข็งโดยมีลักษณะที่ต่างคนต่างทำ ดังนั้นการ
รวมกลุ่มเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จึงเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาฯลฯ 
ผนวกไว้รวมกันอย่างครบวงจรในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
ถึงการรวมกลุ่มของชุมชน โดยใช้หลักที่มุ่งประสานความร่วมมือกันกับเครือข่าย และไม่เบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน และประการสำคัญไม่เบียดเบียนและเอาเปรียบธรรมชาติ ในการจัดการดังกล่าว เพ่ือมุ่ง
ไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน (อำพล 
บุญพานิช, 2560)  

ซึ่งในปัจจุบันนี้ในหลาย ๆ ชุมชนได้มีการพัฒนาท้องถิ่นตนในรูปแบบของวิสาหกิจและพัฒนา
ให้เป็นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยนำวัตถุดิบในชุมชนมาผลิตและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นของ
ตน รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน บางแห่ง
ประสบความสำเร็จสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น จังหวัด 
และในระดับประเทศ แต่บางแห่งประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนา การมี
ส่วนร่วม แนวทางการส่งเสริม วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นจากความสำคัญ
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจศึกษาโครงการวิจัยย่อยที่ 2 “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
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สมุทรสงคราม” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม” ซึ่งผลจากการดำเนินการวิจัยดังกล่าว
สามารถนำมาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชน โดยการเชื่อมโยงกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งจะทำ
ให้ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ลด
ความเหลื่อมล้ำในชุมชน และสร้างอาชีพเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ หรือการประสานความ
ร่วมมือระหว่างกันในฐานะเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มีวัฒนธรรมร่วมกัน และพัฒนาความเข้มแข็ง
ระหว่างองค์กรชุมชนดังกล่าวให้เกิดพลังขับเคลื่อนเครือข่ายที่มีผลประโยชน์และเป้าหมายร่วมกัน 
เพ่ือนำไปสู่การสร้างเครือข่ายนโยบาย (Network Policy) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ร่วมกันกับองค์กรภาคีอ่ืน ๆ ในระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง เครื่องมือและการ
กำหนดกลยุทธ์และคุณค่าทางการจัดการร่วมกันภายใต้แนวทางการจัดการแบบเครือข่ายในพ้ืนที่     
ซึ่งเป็นทิศทางและรูปแบบการจัดการภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางการ
จัดการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน และจะสามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการที่เหมาะสมและทิศ
ทางการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ในระดับท้องถิ่นที่จะเป็นการสร้างคุณค่าความเป็นพลเมืองและ
ประชาสังคมในชุมชนให้ช่วยผลักดันและนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำบริการได้อย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจนผ่านการออกแบบกระบวนการวิจัยและการสังเคราะห์ผลที่ได้ในเชิงประจักษ์เพ่ือ
พัฒนาตัวชี้วัดที่จะนำไปสู่แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร
ชุมชนและองค์กรภาคีต่าง ๆ ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนผู้ไทในครั้งนี้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.2.2  เพ่ือศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.3.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีทั้งจำนวน 52 วิสาหกิจชุมชน โดยผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับ
การศึกษาวิจัย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการทางด้านการแปรรูปอาหารและผลไม้ จำนวน 
4 แห่ง โดยวิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะอาสาสมัครเข้าร่วมกลุ่ม (Miles and Huberman, 
1994 : 13-15) และสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนลอดช่ องบางคนที  อำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งปีขึ้น และได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายแหล่งท่องเที่ยว 
รวมจำนวน 12 คน โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) (Nastasi and Schensul, 2005 : 177-
195)   

1.3.2  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม นักวิจัยจึง
เล็งเห็นโอกาสว่าชุมชนแห่งนี้จะสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกทางหากชุมชนมี เครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.3.3  ขอบเขตด้านวิธีวิจัย คือเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
ดำเนินการวิจัยโดยประยุกต์กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
จากกลุ่มผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชน และผู้มีส่วนร่วมอ่ืน ๆ จำนวน 9 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้แก่ จำนวน 9 คน ได้แก่  (1)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขายและบริการ และจบการศึกษาปริญญาเอก 
จำนวน 1 คน (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์องค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และจบการศึกษา
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการองค์กร และจบการศึกษาปริญญา
เอก จำนวน 1 คน (4)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน และจบการศึกษาปริญญา
เอก จำนวน 1 คน (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว/ประวัติศาสตร์ชุมชน และจบการศึกษา
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน (6)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจและวางแผนทางการเงิน และจบ
การศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน (7)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และจบ
การศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน (8)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจและผู้ประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และจบการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน และ (9)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด 
ผลิตภัณฑ์และการประกอบการ และจบการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน 

1.3.4  ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาบริบท สภาพแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน มี
ส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจฐานรากโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม 
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1.3.5  ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ใช้การดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 
2563 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2564  
 
1.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

กรอบแนวคิดงานวิจัยนี้จะประกอบด้วย   
1.4.1  ตัวแปรอิสระ คือ  

1.4.1.1  ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน  
1.4.1.2  การมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการใช้บริการจากโครงการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
1.4.2  ตัวแปรตาม คือ เครือข่ายการชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทาง

วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดโครงงานวิจัย 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การรวมกลุ่มของชุมชน และมีส่วนในกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้น
จนจบ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการ
ใช้บริการจากโครงการ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ โดยความร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกันมากข้ึนเพ่ือนำไปสู่การบรรลุวัตถปุระสงค์ที่วางไว้ 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึง สินค้าแปรรูปอาหารและผลไม้ ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่น โดยนำมาทำการสร้างหรือผลิต ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ส่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

ตัวแปรอิสระ 
1. ปัจจัยส่วนบุคล 
2. การมีส่วนร่วมเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนลอดช่อง
บางคนที อำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตัวแปรตาม 
 

เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทาง

วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
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วิสาหกิจชุมชนลอดช่องบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ประกอบการทางด้านการ
แปรรูปอาหารและผลไม้ โดยผลิตภัณฑ์นั้นแสดงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ ของชุมชนนั้น 

วิสาหกิจชุมชน  หมายถึง วิสาหกิจชุมชนลอดช่องบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามมีกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแปรรูปอาหารและผลไม้ การให้บริการหรือ
การอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยคณะบุคคลของชุมชน เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับตนเอง และชุมชน    

เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน หมายถึง การรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่อำเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร และสถาบันการศึกษา ใน
ลักษณะของเครือข่ายและมีการนำมวลชนสัมพันธ์มาดำเนินการในเครือข่าย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารหรือดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยเป็นการรวมตัวกันเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม และขยายไป
ยังเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนใหม ่
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม” ช่วยให้เกิด
ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน ดังนี้ 

1.7.1  ได้การมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.7.2  ได้ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามอย่างสร้างสรรค์ 

1.7.3  ได้แนวทางต้นแบบการมีส่วนร่วมสู่โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ชุมชนที่
สนใจนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุน
ทางวัฒนธรรม ของตน ให้เกิดความสามารถทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งความยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดย
การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม” ผู้วิจัยได้ทำการทบทวน
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.1.2  กระบวนการมีส่วนร่วม 
2.1.3  ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายผู้ประกอบการ 
2.1.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.1.6  เครือข่ายผู้ประกอบการ 

2.2  แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้มีส่วนร่วม 
2.2.1  ความหมายของรูปแบบ  
2.2.2  องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วม 
2.2.3  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วม 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.3.1  แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
2.3.2  กระบวนการและองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ CBT   
2.3.3  หลักการทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.3.4  กระบวนการทำงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.3.5  การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.3.6  กระบวนการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.3.7  กลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
2.3.8  การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ปัจจุบันสังคมมีการแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนื่อง ถ้าจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งยุค

ปัจจุบันได้จะต้องให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองและชุมชน โดย
ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชน 
จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ืน ๆ ได้อย่างมีความสุข ซึ่งในความหมายการมีส่วนร่วมของชุมชน
นั้นได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้ 

Cohen & Uphoff (1981 : 6) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมนั้นสมาชิกต้องเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก ่

1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทำอะไรและทำอย่างไรโดยการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ หมายถึง การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มโครงการโดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและ
ความต้องการมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการกำหนดทางเลือกว่าควรจะจัดทำโครงการหรือ
กิจกรรมใดบ้างและการตัดสินใจว่าจะทำโครงการหรือกิจกรรมใดและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยัง
ครอบคลุมไปถึงการตัดสินใจในระหว่างการดำเนินงานโครงการ 

2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ หมายถึง 
การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับโครงการทั้งในด้านเงินแรงงานวัสดุอุปกรณ์และ
การมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงานโครงการต่าง ๆ 

3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานการมีส่วน
ร่วมประเภทนี้มีสองนัย คือ เป็นทั้งการร่วมรับประโยชน์และร่วมรับผลสืบเนื่องในทางลบจากโครงการ
พัฒนาผลประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ 1) ผลประโยชน์ด้านวัตถุคือการมีรายได้และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นและ
มั่นคงมากขึ้นหรือการมีสาธารณูปโภคที่เพียงพอมีประสิทธิภาพหรือคุณภาพดี 2) ผลประโยชน์ด้าน
สังคมได้แก่การได้รับการศึกษาหรือมีการรู้หนังสือมากขึ้นรวมทั้งการให้บริการสังคมอ่ืน ๆ มากขึ้น 
และมีคุณภาพดีขึ้น 3) ผลประโยชน์ส่วนบุคคลได้แก่การมีความนับถือตนเองมากขึ้นมีพลังอำนาจทาง
การเมืองมากขึ้นและมีความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการโดยสมาชิกทุกคนของชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนารวมถึงได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาคซึ่งเป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินโครงการทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบการมีส่วนร่วมประเมินอย่างเป็นทางการเช่นการประชุม
เพ่ือทบทวนและประเมินการดำเนินงานที่ผ่านมาการร่วมเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการในการ
ประเมินผลหรือการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการวิจัยประเมินผลสาหรับการมีส่วนร่วมในการ
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ประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการหรือการพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ 

องค์การสหประชาชาติ (United Nation, 1981 : 5) และ Reeder (1974 : 39) ได้
ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมสังสรรค์ทำงานสังคมทั้งใน
ลักษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ (2552 : 138) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาว่า เป็นการที่ให้ประชาชนได้เขามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด
โครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผนการตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และ
เทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล ร่วมทั้งการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น
จากโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเอง 

นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2546 : 4) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วม คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมเมื่อตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อย จึง
เกิดการเขาร่วมด้วยมากข้ึน และเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน แต่เข้า
ร่วมด้วยอย่างแท้จริง และการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

Warburton (1998 : 17) ได้ให้ความหมายของชุมชนว่า เป็นกระบวนการที่สร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคคลหลาย ๆ คนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือระหว่างผู้คนและบ้าน
ใกล้เรือนเคียงให้เกิดการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน 

Wang (2006 : 10) ได้ให้ความหมายว่า ชุมชนจากมุมมองทางสังคมวิทยาว่าชุมชน
นั้นจะมุง่เน้นไปที่กลุ่มคน สถานที่ที่กลุ่มคนมีปฏิสัมพันธ์ และระบบสังคมในการที่กลุ่มคนมีปฏิสัมพันธ์
ผ่านองค์การเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา 

สมพันธ์  เตชะอธิก และคณะ (2547 : 8) ได้ให้ความหมายของชุมชนว่า เป็นบุคคล
หลาย ๆ คนหลาย ๆ ครอบครัวตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกัน และมีวิถีชีวิตที่เก้ือกูลกัน ชุมชนขนาดเล็กท่ีสุดใน
เมือง ได้แก่ ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล สำหรับชนบท คือ หมู่บ้าน ชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นมา คือตำบล 
อำเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ 

Davis & Newstrom (1989 : 235) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็น
กระบวนการของสมาชิกในกลุ่มมาดำเนินการพูดคุย ตัดสินใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดย
สมาชิกจะร่วมกันกำหนดนโยบายและวางแผน เพ่ือที่จะปรับปรุงพัฒนาชุมชนในระยะยาวให้ดีขึ้น 

อุ่นตา  นพคุณ (2546 : 80) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง บาง
สิ่งบางอย่างท่ีเป็นคุณลักษณะเป็นค่านิยม และเป็นเรื่องทางจิตพิสัย 

นิรันดร  จงวุฒิเวศย์ (2550 : 183) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ว่าเป็นการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการ
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เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทำการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทำให้เกิดความรู้สึก
รับผิดชอบกลุ่มด้วย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การรวมกลุ่มของชุมชน และ
มีส่วนในกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการใช้บรกิารจากโครงการ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยความร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกันมากข้ึนเพ่ือนำไปสู่การ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของชุมชนจะต้องเป็นไปอย่างมีอิสระในการตัดสินใจ มี
ความเสมอภาคมิใช่เพียงมีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน แต่เข้าร่วมตั้งแต่แรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนในทิศทางท่ีดีขึ้น 

 
2.1.2  กระบวนการมีส่วนร่วม 

Fornaroff (1980 : 104) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมดังนี้ 

1)  การวางแผนรวมถึงการตัดสินใจในการกำหนดเป้าหมายกลวิธีทรัพยากรที่ต้องใช้
ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

2)  การดำเนินงาน 
3)  การใช้บริการจากโครงการ 
4)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ธีรพงษ์  แก้วหาวงษ์ (2543 : 149 - 163) ได้จำแนกข้ันตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 

4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยในกระบวนการของการตัดสินใจประการแรก

สุดที่ต้องกระทำ คือ การกำหนดความต้องการและการจัดลาดับความสำคัญ หลังจากนั้นเลือก
นโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการไปเรื่อย ๆ 
ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงดำเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้มาจากคำถามที่ว่าใครจะทำประโยชน์ให้
โครงการได้บ้างและทำประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่นการช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและ
ประสานงาน การให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานหรือข้อมูล เป็นต้น 

3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น จาก
ความสำคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์นั้น จากความสำคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วจะต้องพิจารณา
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ถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย รวมถึงผลที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและ
สังคม 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นสิ่งสำคัญที่
จะต้องสังเกตคือ ความเห็น (views) ความชอบ (Preference) และความคาดหวัง (Expectations) 
ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็น
อิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ  ร่วมประเมินผล และ
ร่วมกับประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา มิได้หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจ
กรรรมการพัฒนาของรัฐตามที่รัฐกำหนดแต่หมายถึง การให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและ
ตัดสินใจกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำรงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชน และรับ
ประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน 

 
2.1.3  ปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
สุธาทิพย์  เข็มน้อย (2554 : 130-135) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม        
ผลการศึกษาพบว่า 

1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชนตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของปัจจัยสภาพแวดล้อมสูงที่สุดคือด้านสังคม รองลงมาคือ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับรายละเอียดดังนี้ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ย
ของด้านเศรษฐกิจสูงที่สุด ได้แก่ ประชาชนมีความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือได้รับค่าตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบของตัวเงิน อยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ย
ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดคือประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง  โดยปัจจัย
สภาพแวดล้อมด้านสังคมพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของด้านสังคมสูง
ที่สุดได้แก่ ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ จากการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ มีการร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมอยู่ในระดับมากและค่าเฉลี่ยด้านสังคมน้อยที่สุด
คือ สภาพแวดล้อมของชุมชนได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้าน
วัฒนธรรมพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของด้านวัฒนธรรมสูงที่สุด 
ได้แก่ มีการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ พ้ืนที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของพ้ืนที่ อยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยด้าน
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วัฒนธรรมน้อยที่สุดคือ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง
และปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยค่าเฉลี่ยของด้านสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ถูกทำลาย 
โดยนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดคือ ขาดการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้
เหมาะสม เช่น สภาพถนน ทางเดิน ทางเท้า อยู่ในระดับปานกลาง 

2) การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตลาดบางหลวง 
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสูงที่สุดได้แก่ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
ร่วมกันอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ส่วนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกันพบว่า มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและประเด็นปัญหาร่วมกัน
สูงที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการศึกษาสาเหตุของปัญหาชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดปัญหาขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
ประเด็นปัญหาร่วมกันน้อยที่สุด คือ ร่วมประเมินความเป็นไปไดใ้นการดำเนินการต่าง ๆ ของชุมชนอยู่
ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันสูงที่สุด ได้แก่ ช่วยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการวางแผนชุมชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการ
เขียนและจัดทำแผนกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกันน้อยที่สุด คือ การช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับปาน
กลาง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ย
ของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันสูงที่สุด ได้แก่ การช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การปฏิบัติตามแผนหรือกิจกรรมของชุมชน อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันน้อยที่สุด คือการช่วยประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
พบว่ามีความคิดเห็นโดนรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แก่ 
การร่วมตัดสินใจวางกฎระเบียบของกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การตัดสินใจในการ
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สรุปผลการดำเนินงานของชุมชนอยู่ในระดับมาก ร่วมเลือกกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วน
ค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อยที่สุด คือ ร่วมกำหนดแผนงานหรือโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชองชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกันสูงสุด คือ 
ร่วมติดตามและหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของชุมชน อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนในรอบปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับมาก ส่วนค่าเฉลี่ย
ของการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลร่วมกันน้อยที่สุดคือ ร่วมประเมินผลกิจกรรมของชุมชนอยู่
ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์สูงสุด ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาการบริหารและสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ได้รับ
ผลประโยชน์จากการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงระบบสาธารณสุขและการขนส่งอยู่ใน
ระดับมาก และค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์น้อยที่สุดคือ ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมของชุมชนอยู่ในระดับน้อย 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ (2552 : 152-153) ได้อธิบายว่าการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่า หากภาครัฐซึ่งเคยมีบทบาทหลักในการพัฒนาอยู่เดิม ลดบทบาทลงแล้ว 
ภาคประชาชนจะมีบทบาทในการพัฒนามากข้ึนโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางอาจจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

1)  ปัจจัยเกี่ยวกับกลไกของรัฐทั้งในระดับนโยบาย มาตรการที่จะต้องคำนึงถึงความ
แตกต่างของวัฒนธรรมในท้องถิ่น และความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และการเมือง รวมถึงระดับการปฏิบัติที่เอ้ืออำนวย หรือสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยระบบต่าง ๆ ของราชการจะต้องเอ้ืออำนวย และเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่ วน
ร่วม ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องทำให้การพัฒนาเป็นกลไกท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย มีความโปร่งใสในการ
ที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และมีการตรวจสอบหรือติดตามผลได้ 

2)  ปัจจัยด้านประชาชน โดยประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาริเริ่มกิจกรรมและรับผลประโยชน์ ให้ความร่วมมือเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมหรือเป็นผู้นำท้องถิ่น และได้รับการฝึกอบรม ดูงาน และรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผลจากประสบการณ์และการเรียนรู้ จะเกิดการสร้างพลังเชื่อมโยงในรูปกลุ่มองค์การ 
เครือข่าย และประชาคม 

3)  ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์การพัฒนา โดยนักพัฒนาจะต้องศึกษาชุมชน เพ่ือ
นำมาใช้เป็นข้อมูลและเรียนรู้สภาพแวดล้อมในทุก ๆ ด้านของชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ของกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือหาหนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งเป็นผู้สนับสนุนด้าน
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การศึกษาการให้ข้อมูลข่าวสาร วิทยาการใหม่ ๆ อุปกรณ์ที่จำเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ดำเนินงานพัฒนาที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพทองถิ่น 

4)  ปัจจัยจูงใจ เป็นการได้รับผลประโยชน์จากการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาและโครงการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

จากที่ กล่ าวมาข้างต้นสรุป ได้ว่ า ปั จจัยที่ ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของชุมชน 
ประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับกลไกของรัฐทั้งในระดับนโยบาย ปัจจัยด้านประชาชน โดยประชาชน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาริเริ่มกิจกรรมและรับผลประโยชน์ 
ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์การพัฒนา และปัจจัยจูงใจ 
 

2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายผู้ประกอบการ 
โดยทั่ วไปการพัฒนา (Development) นั้นหมายถึง การทำหรือแก้ไขปัญหา 

(Problem Solving) เพ่ือให้สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมดีขึ้น (Melkote, 2001) หรือเป็นการ
นำความคิดใหม่เข้าสู่ระบบสังคม เพ่ือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนา
เป็นแนวความคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั้นเอง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
วางแผน โดยผ่านเข้าไปในกลไกของรัฐซึ่งรัฐจะกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจากปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน (Rogers, 1995) ในยุคแรกของการนำแนวคิดทางการสื่อสารมาใช้เพ่ือ
การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ สังคม หรือชุมชน กล่าวได้ว่า เป็นลักษณะหนึ่งของการสื่อสาร
ที่ใช้กลยุทธ์สื่อมวลชนมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวคิด
ของการพัฒ นา ต่อมาได้ เริ่ม เน้ นลั กษณ ะของการสื่ อสารแบบมี ส่ วนร่วม  (Participatory 
Communication) มากขึ้น โดยเฉพาะในระดับของชุมชน ซึ่งเป็นลักษณะของการสื่อสารที่ยึดการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน (Community-based) เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา เพ่ือให้
ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึง เป็นที่เข้าใจ และยอมรับจากคนในชุมชนและท้องถิ่น (กาญจนา        
แก้วเทพ, 2552)  

ในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา (Development Communication) ทั้ งในระดับ 
ประเทศ สังคม และชุมชนนั้น จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้วิธีการที่เหมาะสมในการนำพาข่าวสาร
เกี่ยวกับแนวคิดของการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่ประชาชน ผู้เป็นเป้าหมายของการพัฒนา สิ่งสำคัญในการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในสังคมหรือชุมชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่
เหมาะสมนั้น จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย เพราะถือว่าเป็นส่วนที่จะช่วยให้กระบวนการสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันระหว่าง
สมาชิกในชุมชนเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้น ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง (Strong 
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Community) จะเกิดขึ้นได้หากสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนของตนให้บรรลุ
เป้าหมาย การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนภายในชุมชนนี้องจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพลัง
ภายในชุมชนให้กลายเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง” ได้เพราะชุมชนที่ยั่งยืน หมายถึง ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีของคนใน
ชุมชนด้วย (วิสาขา  ภู่จินดา, 2558) 
 

2.1.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
การมีส่วนร่วมมีความหมายที่กว้างและเกี่ยวข้องกับบุคคลในทุกระดับ ทุกส่วน ในที่

ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1975 กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นคำที่ ไม่อาจกำหนดนิยาม
ความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรมีลักษณะ จำกัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจสังคม และการเมืองหนึ่ง ๆ เท่ากัน อย่างไรก็
ดีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ครอบคลุมในประเด็นดังนี้  
(กรมอนามัย, 2550) 

ตามนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะสมาชิกของสังคม
ไม่ว่าจะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรมย่อมเป็นสิ่ งที่แสดงออกให้
เห็นถึงการพัฒนาภูมิปัญญาในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเองในการจัดการควบคุมการใช้และการ
กระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากนี้ ธนิศร  
ยืนยง (2561) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นถือเป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับในนานา
อารยประเทศจนมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่จำเป็นในการปกครองประเทศของโลกประชาธิปไตย 
ปัจจุบันประเทศไทยได้สนใจหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน ทั้งด้านการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพ่ือเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมถึงกา ร
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Governance) และแนวคิดตามหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยที่ภาครัฐต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมรับรู้   ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำงาน
และร่วมรับผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ไปจนกระทั่งถึงร่วมตรวจสอบเพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิม
คุณภาพการตัดสินใจของ หน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย 

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีความหมายครอบคลุมมากกว่าการ
เป็นเพียงกระบวนการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นการสื่อสาร
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แบบทางเดียว (One-way Communication) เท่านั้น แต่เป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมต่อสาธารณชน พร้อมกันกับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบายกิจกรรมและโครงการพัฒนาสามารถแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานำไปสู่กระบวนการสร้างฉันทามติ (Consensus Building) เพ่ือหาทาง
ออกที่ดีที่สุดและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ซึ่งนับเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way 
Communication) ที่จะทำให้เกดิประสิทธิภาพ (จุฑารัตน์  ชมพันธุ์, 2555) 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงคือการที่ประชาชน หรือชุมชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มี
อยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการดำรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจำเป็นในฐานะสมาชิก
ของสังคม และได้พัฒนาภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่
เริ่มแรกจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิ ดความเข้าใจและการเรียนรู้ การ
ปรับเปลี่ยนร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

 
2.1.6  เครือข่ายผู้ประกอบการ (Entrepreneurial network) 

เครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนา เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้ ความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการบรรลุเป้าหมายได้ 
Taylor et al., (2004) ได้กล่าวถึงเครือข่ายมีศักยภาพในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการได้
ประโยชน์ร่วมกัน การสร้างเครือข่ายเป็นการสร้างโครงสร้างในทางสังคมที่เกิดขึ้นเฉพาะตามผลงาน
ของแต่ละคนเท่านั้น ความเข้าใจและการใช้เครือข่ายเครอืข่ายผู้ประกอบการประกอบด้วย 3 ประเภท 
คือเครือข่ายสังคม เครือข่ายสนับสนุน และเครือข่ายระหว่างบริษัท Braun (2010) ได้อธิบายว่าเมื่อมี
เครือข่ายที่ดี มีส่วนร่วมในธุรกิจ SME กลุ่มเสมือนมีแนวโน้มที่จะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ผลประโยชน์แฝงอยู่ในเครือข่ายและอาจส่งผลต่อบริษัทประสิทธิภาพ Butler et al., (2003) ระบุว่า 
คุณค่าของผู้ประกอบเป็นการยอมรับสารสนเทศจากเครือข่ายความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายระหว่าง
วัตถุ บทบาท และการแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีมิตรภาพจากคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลของอาชีพ หรือการ
สนับสนุนด้านอารมณ์ แรงจูงใจ และความร่วมมือสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่สำคัญมาก 
(Kadushin, 2004) การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมโอกาสทาง
การตลาดและการประยุกต์ใช้ ICT ในการประกอบการเกษตรเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดเกษตร เช่น ICT การลดเงินอุดหนุนสำหรับการเกษตร 
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค มาตรฐานการผลิตอาหารใหม่ และการให้ความสำคัญกับ
ความยั่งยืนทำให้เกษตรกรต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ (Lans et 
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al., 2013) ผู้ประกอบการเกษตรต้องมีนวัตกรรมเสี่ยงและเป็นเชิงรุกในการระบุโอกาสในการประสบ
ความสำเร็จ ผู้ประกอบการเกษตรกรรมแตกต่างจากผู้ประกอบการแบบดั้งเดิมในการทำให้ความ
ทันสมัยของการเกษตร เน้นเฉพาะด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้
ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งมี มูลค่าสูงสาหรับเครื่องจักรและที่ดินมีมูลค่าสูง
กว่าธุรกิจนอกภาคเกษตรในประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างมาก (Richards and Bulkley, 2007) 

โดยสรุปแล้วความสำคัญของการใช้แนวคิดและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน (Community Context) โดยเน้นให้สมาชิกชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การดำเนินการตาม
แผนการติดตามประเมินผลและการรับประโยชน์จากการพัฒนา โดยอาศัยกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิด
การมีส่วนร่วม (Activity- based Participation) ที่เหมาะสมกับบริบทหรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ชุมชนนั้น ๆ และกิจกรรมนั้นต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนของตน 
จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอ้ือให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและ
ของสังคมได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งนำไปสู่และมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาและเอ้ือให้ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน ตามที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การ
สหประชาชาติได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ เพราะการมีกลุ่มกิจกรรมภายในชุมชนอันมีพ้ืนฐานมาจากต้นทุน
ทางสังคมหรือภูมิปัญญาของชุมชนนั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและสามารถแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็ น
รูปธรรม ชุมชนหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในชนบทที่มีทุนทางสังคม มีองค์ความรู้ในตัวเอง มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีกลุ่มกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้คนในสังคมหรือชุมชนแห่งอ่ืน ๆ ที่สนใจศึกษาลักษณะการทำงานในรูปแบบของ
กลุ่มกิจกรรมของชุมชนจนสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่ งยืนต่อไป  นอกจากนี้ เครือข่าย
ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการได้ประโยชน์ของผู้ประกอบการ
ที่สร้างเครือข่ายร่วมกัน เป็นการสร้างโครงสร้างในทางสังคมที่เกิดขึ้นเฉพาะตามผลงานแต่ละคน
เท่านั้น จึงต้องมีความเข้าใจและใช้เครือข่าย ประเภทของเครือข่ายผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 3 
ประเภท คือ เครือข่ายสังคม เครือข่ายสนับสนุน และเครือข่ายระหว่างบริษัท การยอมรับสารสนเทศ
จากเครือข่ายความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายระหว่างวัตถุบทบาทและการแลกเปลี่ยน อาจมีมิตรภาพ
จากคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลของอาชีพหรือการสนับสนุนด้านอารมณ์ แรงจูงใจ และความร่วมมือ
สามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่สำคัญมาก 
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2.2  แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้มีส่วนร่วม 
 

2.2.1  ความหมายของรูปแบบ 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 
ทิศนา  แขมมณี (2559 : 218) รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่ง

บุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นคำอธิบาย เป็นแผนผัง ไดอะแกรมหรือ
แผนภาพ เพ่ือช่วยให้ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นรูปแบบเป็นเครื่องมือทาง
ความคิดท่ีบุคคลใช้ในการสืบสอบหาคำตอบความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย 

อุทุมพร  จามรมาน (2551 : 22) รูปแบบหมายถึงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องของ
หน่วยต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ดังนั้น รูปแบบจึงอาจจะมีมากกว่าหนึ่งมิติ หลายตัวแปร และตัวแปร
ต่าง ๆ มีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกันในเชิงความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล 

เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2552 : 27) รูปแบบคือวิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏ โดยใช้
การสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังต่อเนื่อง หรือสมการทาง
คณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้และในขณะเดียวกันก็สามารถนำเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่าง ๆ 
ได้อย่างกระชับ ภายใต้หลักการอย่างมีระบบ 

สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการดำเนินงาน และ
เกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
การกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไร  จำนวนเท่าใด มีโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์กันอย่างไร ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่กำลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบ
ตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพ้ืนฐานในการกำหนดรูปแบบนั้น  ๆ เป็นหลัก ส่วน
กระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างหรือพัฒนา
รูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเทีย่งตรงของรูปแบบ 

 
2.2.2  องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วม 

การเรียนรู้แบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วม ไม่ได้มีความหมายเพียงว่า มีการจัดให้ผู้เรียนเข้า
กลุ่มแล้วให้งานและบอกผู้เรียนให้ช่วยกันทำงานเท่านั้น การเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วม ได้ 
ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญครบ 5 ข้อดังนี้ (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข,2559 : 20) 

1)  การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน (Positive interdependence) กลุ่มการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือรู้มีส่วนร่วม จะต้องมีความตระหนักว่า สมาชิกทุกคนมีความสำคัญ และความสำเร็จของกลุ่ม
ขึ้นกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่ม
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ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยู่กับกันและกัน ดังนั้นแต่ละคนต้อง
รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ื อ
ประโยชน์ร่วมกัน การจัดกลุ่มเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ทำได้หลายทาง เช่น 
การให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายในการทำงาน /การเรียนรู้ร่วมกัน 
(Positive goal interdependence) ก าร ให้ ร างวั ล ต าม ผล งาน ของกลุ่ ม  (Positive reward 
interdependence) การให้งานหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องทำหรือใช้ร่วมกัน (Positive resource 
interdependence) การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกันให้แต่ละคน (Positive role 
interdependence)  

2) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด (Face-to-face promotive interaction) การ
ที่สมาชิกในกลุ่มมีการพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
และกันในทางที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไว้วางใจ ส่งเสริม และช่วยเหลือ
กันและกันในการทำงาน 

3) ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ต ร ว จ ส อ บ ได้ ข อ งส ม าชิ ก แ ต่ ล ะ ค น  ( Individual 
accountability) สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ และพยายามทำงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใครที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ทำหน้าที่ของตน ดังนั้น
กลุ่มจึงจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งที่ เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม วิธีการที่สามารถ
ส่งเสริมให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่มีหลายวิธี เช่น การจัดกลุ่มให้เล็ก เพ่ือจะได้มีการเอา
ใจใส่กันและกันได้อย่างทั่วถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มเรียกชื่อให้รายงาน ครูสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนในกลุ่ม ก ให้กลุ่มมีผู้สังเกตการณ์  

4) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and small-group skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วม จะประสบความสำเร็จ
ได้ ต้องอาศัยทักษะที่สำคัญ ๆ หลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ทักษะการทำงานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ 
และไว้วางใจกันและกัน ซึ่งครูควรสอนและฝึกให้แก่ผู้เรียนเพื่อช่วยให้ดำเนินงานไปได้ 

5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group processing) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ
รู้มีส่วนร่วม จะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของกลุ่มเพ่ือช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และ
ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการ
ทำงานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้นี้ อาจทำโดย
คร ูหรือผู้เรียน หรือทั้งสองฝ่ายการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้กลุ่มตั้งใจ
ทำงาน เพราะรู้ว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ และช่วยฝึกทักษะการรู้คิด (Metacognition) คือสามารถ
ที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตน 
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สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วมได้ ต้องมีองค์ประกอบ
ที่สำคัญครบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1)  การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน  (2) การปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด (3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (4) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ่มยอ่ย  และ (5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 

 
2.2.3  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วม  

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550 : 122-123) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็น
กลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน ผู้สอนแนะนำวิธีการ
ทำงานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอนผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน บอกปัญหาหรืองานที่ต้องการให้กลุ่มแก้ไข
หรือคิดวิเคราะห์ หาคำตอบผู้สอนแนะนำแหล่งข้อมูล ค้นคว้า หรือให้ข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการคิด
วิเคราะห์ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องทำให้ชัดเจน 

ขั้นที่ 3 ขั้นทำกิจกรรมกลุ่มผู้เรียนร่วมมือรู้มีส่วนร่วม กันทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับทุกคนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรในขั้นนี้ ครูควรใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจที่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเล่าเรื่องรอบวง มุมสนทนา 
คู่คิด ฯลฯ  

ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขั้นนี้ผู้เรียนจะรายงานผลการทำงานกลุ่ม 
ผู้สอนและเพ่ือนกลุ่มอ่ืนอาจซักถามเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดเจน เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลงานของ
กลุ่มและรายบุคคล 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทำงานกลุ่ม  ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียน
ช่วยกันสรุปบทเรียน ผู้สอนควรช่วยเสริมเพ่ิมเติมความรู้ ช่วยคิดให้ครบตามเป้าหมายการเรียนที่
กำหนดไว้ และช่วยกันประเมินผลการทำงานกลุ่มทั้งส่วนที่เด่นและส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข  

จากข้อความข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วม รูปแบบ มีคุณสมบัติ
สำคัญคือ พ่ึงพาและเกื้อกูลกัน สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือและปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สมาชิก
ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ สมาชิกกลุ่มต้องใช้ทักษะการทำงาน
กลุ่มและการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานหรือการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีการวิเคราะห์
กระบวนการทำงานของกลุ่ม 

วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2557 : 9-11) ได้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
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1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ โดยแต่ละขั้นตอน
อธิบายได้ดังนี ้

ขั้นที่ 1 การสร้าง หรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน  (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยอาจจะศึกษารายกรณีหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งผลการศึกษาจะนำมาใช้กำหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น  หรือลำดับก่อนหลังของแต่ละ
องค์ประกอบในการพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็นรากฐานสำคัญ ซึ่ง
โดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้ 

1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือนำสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย 

2) การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะดำเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ 
(1) การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน  โดย

ศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การ
สอบถาม การสำรวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 

(2) การศึกษารายกรณี  (Case Study) หรือพหุกรณี  หน่วยงานที่ประสบ
ผลสำเร็จ หรือ มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพ่ือนำมาเป็นสารสนเทศท่ีสำคัญในการพัฒนารูปแบบ 

(3) การศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น 

3) การจัดทำรูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศที่ได้ในข้อ  1) - 3) มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือกำหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัย เพ่ือนำมาจัดทำรูปแบบอย่างไรก็ตาม
ในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยยังอาจจะศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบ เดลฟาย  (Delphi Technique) หรือการสนทนากลุ่ม  (Focus Group 
Discussion) ในการพัฒนารูปแบบได้ 

ขั้นที ่2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ได้พัฒนารูปแบบในขั้นตอน
แรกแล้วจำเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว  เพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นถึงแม้
จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอ่ืน และผลการวิจัยที่ผ่านมา แต่ก็
เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่  การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
สถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความสำคัญของ
องค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยการตัด
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องค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่าไม่มีอิทธิพลหรือ มีความสำคัญน้อยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะทำให้ได้
รูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นการทดสอบรูปแบบอาจกระทำได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1)  การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด การประเมินผลของ
รูปแบบที่พัฒนาโดย The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้
การดำเนินงานของ McMilliance & Schumacker (2001 : 143) ได้นำเสนอหลักการประเมินเพ่ือ
เป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 

(1)  มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการประเมินความ
เป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติจริง 

(2)  มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เป็นการประเมิน
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 

(3)  มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมิน
ความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 

(4)  มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการ
ประเมินความน่าเชื่อถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 

2)  การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบในบาง
เรื่องไม่สามารถกระทำได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ ์ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ หรือการ
ดำเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้นต้องการความละเอียดอ่อน
มากกว่าการได้ตัวเลขแล้วสรุป  ได้เสนอแนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด ดังนี้ 

(1)  การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่
จะทำการประเมิน 

(2) รูปแบบการประเมินที่เป็นความชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่อง
ที่จะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง 
และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วย
เครื่องวัดใด และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง แนวคิดนี้ได้นำมาประยุกต์ใช้
ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้นทั้งนี้เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา ผู้ทีศ่ึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะ
ทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวงการศึกษาจึงนิยมนำรูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องที่ต้องการความลึกซึ้งและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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(3) รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้
ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ 
นั้นจะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 

(4) รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม
อัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกำหนดประเด็นสำคัญที่จะนำมาพิจารณา การบ่งชี้
ข้อมูลที่ต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนำเสนอ 

3)  การทดสอบรูปแบบโดยการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มักจะใช้
กับการพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดทำเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น
แบบประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือนำไปสำรวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

4)  การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ การทดสอบรูปแบบโดยการทดลอง
ใช้รูปแบบนี้ผู้วิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย  มีการดำเนินการตาม
กิจกรรมอย่างครบถ้วนผู้วิจัยจะนำข้อค้นพบที่ ได้จากการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป
กระบวนการพัฒนารูปแบบ 

ดังนั้นผู้วิจัยได้แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ปรับเป็นแนวทางการมี
ส่วนร่วมสู่การพัฒนาอาชีพของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม มีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การสร้างแนวทางแนวการมีการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอาชีพของเครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทาง
วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การ
จัดทำแนวทางโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบสอบถามหาแนวทางโดยวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ 
(Factor Analysis) 

ขั้นที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หรือการยืนยันความเหมาะสมของ
แนวการมีการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอาชีพของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือเพ่ิมเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
ใช้ผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามกลุ่มที่ 2 นักวิชาการเครือข่ายแปรรูปเกษตร 
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และกลุ่มที่ 3 นักวิชาการในสถาบันการศึกษา  โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) การประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด  การประเมินผลของรูปแบบที่ พัฒนาภายใต้การ
ดำเนินงานตามแนวคิดของ McMilliance & Schumacker (2001 : 143) โดยประเมินครอบคลุมใน 4 
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ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความมีประโยชน์การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ
ทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

สรุปได้ว่าขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรู้มีส่วนร่วม  เป็นการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างแท้จริง  ได้ฝึกความ
รับผิดชอบ  ฝึกเป็นผู้นำ  ผู้ตามกลุ่มฝึกการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ  และฝึกทักษะทางสังคม  
ผู้สอนควรเลือกใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ  ดังกล่ามาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  และจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่กำหนดไว้ 

 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

2.3.1  แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
จากบทเรียนของการพัฒนาประเทศ โครงการพัฒนาหลายโครงการเป็นโครงการที่ดี

แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมองที่โครงการเป็นตัวตั้งไม่ได้มองที่ประชาชน ดังนั้น การให้บทบาทและ
ความสำคัญของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในส่วนขององค์กรประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เห็นว่าหากจะให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืน
ต้องมองที่ชุมชนเป็นศูนย์กลาง จึงเกิดแนวคิดเรื่องการท่องเทีย่วโดยชุมชนขึ้น 

พจนา  สวนศรี และสมภพ  ยี่จอหอ (2556 : 6) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
ชุมชนว่า หมายถึง การท่องเที่ยวที่ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการท่องเที่ยว โดยการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถใน
การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นให้ เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสามารถรองรับของชุมชนท้องถิ่นที่สำคัญ จึงกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวชุมชน
มีพ้ืนฐานแนวคิดที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ในขณะที่ 
พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์ (2557 : 658) ได้ระบุว่า แนวคิดและต้นกำเนิดของคำว่า อีโคทัวร์ริซึม 
(ecotourism) มาจากประเทศตะวันตก มีการให้คำนิยามคำนี้หลากหลายขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละ
คนหรือสังคมที่ผู้เขียนหรือนักวิชาการคลุกคลีอยู่ โดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาที่คู่
ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบริบทสังคมไทยที่คนกับธรรมชาติมีความ
ผูกพันใกล้ชิดกัน แนวคิดนี้จึงเน้นบทบาทของคนและชุมชนมากขึ้น ต่อมา วรรณวิมล  ภู่นาค (2558 : 
65) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของ
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สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชน มี
บทบาทเป็นเจ้าของสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน  นอกจากนั้น วรพันธุ์ 
คล้ามไพบูลย์ (2561 : 5) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) 
หมายถึง การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศ
ทางการท่องเที่ยวโดยสมาชิกในชุมชน จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนเจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน การ
ท่องเที่ยวเป็นเรื่องราวของการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นกับผู้มาเยือน รวมถึง
การดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชน โดยการท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการ
ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนสืบทอดรุ่นต่อรุ่น บริหารทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในชุมชน 

จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community 
base tourism) คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการ
จัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องทำงานครอบคลุม 5 ด้าน 
พร้อมกันทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วน
ในการจัดการ 

นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยใช้การท่องเที่ยว
เป็นเงื่อนไขและสร้างโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนา
ชุมชนของตนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนทีม่ีแนวโน้มว่าการท่องเที่ยวจะรุกคืบเข้าไปถึง หรือ
ต้องการเปิดเผยชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ให้มีการสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและกระจายอำนาจการตัดสินใจโดยเน้นความสำคัญของ
การจัดการธรรมชาติแวดล้อมและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน 
ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมาคำว่า “Community-based Tourism : CBT” การท่องเที่ยวที่ให้ชุมชน
เป็นฐานการบริหารจัดการ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ 
ความหมาย ความเข้าใจและประสบการณ์ ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ เป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการด้านโฮมสเตย์ที่ต้องมี 
“ชุมชน” เป็นส่วนประกอบสำคัญการท่องเที่ยวกลายเป็น“เครื่องมือ” ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
เนื่องจากมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างมากและยังเป็นรายได้ที่เป็นอันดับ
ต้น ๆ ของประเทศ และมีการกระจายไปในหลายภาคอย่างค่อนข้างชัดเจน เช่นการเดินทาง ที่พัก 
การซื้อของที่ระลึก ภัตตาคาร ร้านค้าต่าง ๆ จึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้ง
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โดยทางตรงและทางอ้อม ขยายมากขึ้น เช่นการเพ่ิมข้ึนของสถานที่พัก ทั้งโรงแรมขนาด 5 ดาว 4 ดาว 
ไปถึงที่พักแบบพ้ืนบ้านที่เรียกว่า โฮมสเตย์ การเพ่ิมขึ้นของร้านอาหาร และแหล่งบริการอ่ืน ๆ เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และการขยายตัวไปในแทบทุกภูมิภาคของ
ไทย ก่อให้เกิดการตื่นตัวเพราะมองว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะมีรายได้เพ่ิมจากการท่องเที่ยว  ที่เป็นผู้มาซื้อ
สินค้าถึงที่ไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม (สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557 : 
25-26) แต่จากการที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีจำกัดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้าน
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งผู้ดูแลหรือเป็นเสมือนเจ้าของก็คือประชาชนที่อยู่ในชุมชน
นั้น ๆ ว่าจะมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างไร เพราะทรัพยากรทุกอย่างต้องมีข้อจำกัดใน
การใช้ทั้งสิ้น อย่างไรคือการใช้อย่างยั่งยืน และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และควรทำอย่างไร เมื่อ “ชุมชน” กลายเป็น “สินค้า” หรือ “เครื่องมือ” ที่เป็นทั้งผู้กระทำ
และผู้ถูกกระทำ ในขณะเดียวกันเป็นสิ่งที่ท้าทายและละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง  เสมือนกับการที่ต้อง
คำนึงถึงความรู้สึก ความยินดีของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงอยู่ตลอดเวลาในการที่
รัฐบาลจะดำเนินการพัฒนาใด ๆ จึง “ต้องให้ความสำคัญต่อชุมชนในระดับต้น ๆ และชุมชนต้องได้รับ
ประโยชน์” อยู่เสมอ (กรมการท่องเที่ยว, 2556 : 56) 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปว่า เมื่อชุมชนมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็จะมีคำ
ใหม่ ๆ เกิดขึ้น อาทิเช่น การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวผ่านชุมชน การ
ท่องเที่ยวในชุมชน ก็ขึ้นอยู่กับนิยามแห่งการสื่อความหมายต่อคำดังกล่าว แต่ที่แน่นอนก็คือ “ชุมชน” 
เป็นสิ่งที่ต้องถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอย่างไรคือการท่องเที่ยวโดยชุมชน “Community 
Based Tourism : CBT” ที่เหมาะสมอันจะเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผล “เป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นและผู้มา
เยือน ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพ่ือประโยชน์แก่
ชุมชน” 
 

2.3.2  กระบวนการและองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ CBT 
สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา (2553 : 45-48) ได้เสนอแนวคิดกระบวนการและองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ 
CBT มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศักยภาพของคน ต้องเริ่มที่คนในชุมชนที่จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเองให้ดี
เสียก่อน เพ่ือความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคนในชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความ
สามัคคี ทำงานร่วมกันได้ 
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2. ศักยภาพของพ้ืนที่ หมายรวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมา คนในชุมชนต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ในชุมชนของตน สามารถที่จะนำมาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมีความพร้อม
ในการเรียนรู้ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องแนวคิด พ้ืนฐานทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และการจัดการในพื้นท่ีได้ด้วย 

3. การจัดการ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่จะทำอะไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิด
ความยั่งยืน สมดุลในกลุ่มคนหมู่มาก ดังนั้นชุมชนที่จะสามารถบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
หรือ CBT (Community based Tourism) ได้ต้องเป็นชุมชนที่มีผู้นำที่เป็นที่ยอมรับ มีความคิด มี
วิสัยทัศน์ ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการพูดคุยกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมชุมชนรู้ว่าพ้ืนที่ของตนจะ
มีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และจะมีการกระจายจัดสรร
รายได้อย่างไร ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้น สิ่งสำคัญที่สุดของชุมชนก็คือการมีส่วนร่วม อันหมาย
รวมถึงร่วมในทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพ่ือส่วนรวม 

4. มีส่วนร่วม มีได้อย่างไร การสื่อสารพูดคุย เป็นการสื่อความคิดเห็น การถกปัญหา 
รวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการระดมความคิดจากประสบการณ์ของนักวิจัยท้องถิ่น
พบว่าชุมชนจัดให้มีเวทีพูดคุย ร่วมกันคิดวางแผนดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน สร้างกฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่าง ๆ เพ่ือให้คนในชุมชนรวมถึงผู้
มาเยือนปฏิบัติตาม 

5. ผลกระทบจากการทำการท่องเที่ ยวโดยหรือ CBT (Community based 
Tourism) ทุกอย่างที่ดำเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อมโดยรอบทั้งสิ้น ซึ่งมีผล
ด้านบวกและด้านลบ ดังนี้ 

5.1 ผลกระทบด้านบวก ส่งผลให้ชุมชนมีจิตสำนึกเกิดการพัฒนาตนเอง พ่ึงพา
ตนเอง คิดเป็นทำเป็น มีความพยายามในการเรียนรู้พัฒนา เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นมีการรวมตัวกัน  สร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความคาดหวังและความพยายามที่จะ
ดำเนินการเพ่ือให้เป็นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม
วัฒนธรรม 3) สิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนคือการรวบรวมองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา สืบสานสืบทอด ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดความรัก ความภาคภูมิใน
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงาน
ร่วมกันในที่สุด 

5.2 ผลกระทบด้านลบ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ จำนวนขยะที่เพ่ิมมาก
ขึ้นจาก นักท่องเที่ยว การใช้น้ำ ระบบนิเวศธรรมชาติ การรับวัฒนธรรมที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เกิด
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กระแสการเลียนแบบ มีความขัดแย้งทางความคิด  เสียความเป็นส่วนตัวในการที่จะต้องรองรับ
นักท่องเที่ยว และที่สำคัญคืออาจถึงกับสูญเสียเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  หากมีการตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป ในส่วนการตลาดนั้นแต่ละชุมชนจะต้องให้ข้อมูลแนะนำชุมชน
ตนเองและชุมชนอ่ืนที่ถูกต้องและน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว และที่น่าภูมิใจสำหรับชุมชนคือ การรักษ์
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมา แต่ชุมชน
ไม่ได้ละทิ้งพ้ืนฐานเดิม หรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามกระแสวัฒนธรรม และไม่ได้มุ่งหวังรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่จะได้ให้เป็นรายได้หลักของชุมชนโดยละทิ้งอาชีพดั้งเดิมที่จะเป็นการที่จะปรับตัวเพ่ือ
รองรับกระแสการท่องเที่ยวที่เข้าไปในชุมชน  

ดังนั้น ผู้วิจัยได้สรุปว่า องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนควรประกอบด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วิถีการผลิตที่
พ่ึงพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ร่วมถึง
การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน ปราชญ์ หรือผู้มีความรู้และ
ทักษะในเรื่องต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทำให้ชุมชนรู้สึ กเป็น เจ้าของและเข้ ามามีส่ วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา นอกจากนั้นควรมีการจัดการโดยชุมชน เริ่มจากตั้งกติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีองค์กรหรือกลไกในการทำงานเพ่ือจัดการท่องเที่ยวและสามารถ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และมี
กองทุนของชุมชนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
 

2.3.3  หลักการทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (2562 : 20) 

ได้เสนอแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มองชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐานเพ่ือกำหนดทิศทาง 
แผนงาน แผนปฏิบัติการของตนเองโดยดำเนินการพร้อมกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมนั้น จึงทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
แบบองค์รวมและเกี่ยวกับกลุ่มคนต่าง ๆ มากมาย เมื่อมองในบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจึงควรต้องมีหลักการร่วมกัน ดังนี้ 

1.  การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนได้
มีการพินิจพิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้ว ชุมชนร่วมตัดสินใจลง
มติที่จะดำเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร 

2.  สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วม วางแผนร่วม ทำกิจกรรมร่วม 
ติดตามประเมินผลร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์ร่วมกัน 
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3.  ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร หรือจะเป็นองค์กร
ชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นกัน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ก็ได้ เพ่ือกลไกที่ทำหน้าที่แทนสมาชิก
ทั้งหมดในระดับหนึ่ง และดำเนินการด้านการกำหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร การจัดการ การ
ประสานงาน เพ่ือให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชนที่เห็นร่วมกัน 

4.  รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องคำนึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ 

5.  มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน สำหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และ
สามารถกำกับดูแลให้เป็นไปตามกติกาท่ีวางไว้ 

6.  ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว ควรมี
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีความชัดเจน 

7.  การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลงร่วมภายในชุมชน
ด้วย เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา
ร่วมกันถึงขีดความสามารถในการรองรับ 

8.  รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีส่วนไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

9.  การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องดำรงอาชีพหลักของ
ตนเองไว้ได้ ทั้งนี้หากอาชีพของชุมชนเปลี่ยนเป็นการจัดการท่องเที่ยว จะเป็นการทำลายชีวิตและจิต
วิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน 

10.  องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
พร้อมจะหยุดเมื่อเกินความสามารถในการจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชน
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะ
เป็นไปได้ด้วยดีนั้นยังต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้แก่ การตลาด นโยบาย
รัฐที่เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้สรุปหลักการทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ว่า หลักการทำงาน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม ไม่ใช่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนก็
คือ ชุมชนอยู่ในบทบาทของเจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้ความร่วมมือ ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนก็คือ การท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่มีการจัดการท่องเที่ยวอยู่แล้วและหมู่บ้านที่จัดการ
ท่องเที่ยวนั้นต้องมีการเตรียมการและวางแผนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือความ
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ยั่งยืนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยที่ชุมชนเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงทางด้านเศรษฐกิจ การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นจะเน้นให้ความสำคัญกับการมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

 
2.3.4  กระบวนการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

พจนา สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอ (2556 : 185-188) ได้กล่าวไว้ว่า ชุมชนมีความ
พร้อมมีปัจจัยเอ้ืออำนวยต่อการเข้ามีบทบาทจัดการการท่องเที่ยวแล้วนั้น ผู้นำชุมชนและแกนนำที่
หลากหลาย ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์
การเกษตร ฯลฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริการส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ครูอาจารย์ใน
โรงเรียน เป็นต้น ร่วมกันประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการ
ผนึกกำลังความคิดสร้างสรรค์ ประสานแนวคิดของทุกคนให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน ในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และนำวิสัยทัศน์ที่ได้มากำหนดเป็นเป้าหมาย เป็นทิศทางของการดำเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในระยะต่อไป วิสัยทัศน์ชุมชนหลายแห่งตัดสินใจเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และเป็นฝ่ายจัดการเองนั้น มีรูปแบบการคิดตัดสินใจด้วยการมองวิสัยทัศน์ 3 รูปแบบด้วยกันมีดังนี ้

1.  มองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับคน
ภายนอก ให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาชุมชนที่ประสบอยู่ และหวังว่าจะได้เพ่ือนที่เข้าใจ
ร่วมแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ร่วมกัน อันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม เพ่ือ
ประสานการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้น 

2.  การท่องเที่ยวทำให้เกิดผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จำเป็นที่
ชุมชนต้องรวมตัวกันเข้ามาจัดการให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอยู่ในกฎ กติกาของชุมชน 
การจัดระเบียบการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้คนที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ในชุมชน การสร้าง
มาตรฐานต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบมากเกินขีดความสามารถ
ที่ชุมชนจะจัดการได้ 

3.  การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นการสร้าง
โอกาสในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม โดยมองที่รายได้เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้
จากกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการท่องเที่ยว 

ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบนี้มีพ้ืนฐานการคิดจากชุมชนเอง ที่มีความภูมิใจในวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาของตนเองที่พร้อมจะสื่อต่อคนภายนอก โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
นอกจากนั้นแล้ว ชุมชนเองยังต้องการความเข้าใจ ความร่วมมือของนักท่องเที่ยวในเคารพในกฎ กติกา 
ที่ชุมชนร่วมกันสร้างไว้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรมวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมาจากการกำหนดจากวิสัยทัศน์ที่จัดทำร่วมกันในชุมชน 
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และนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความชัดเจนขึ้นโดยชุมชนจะมีการกำหนด
วัตถุประสงค์หลักอยู่ 4 ประการด้วยกันดังนี้ 

1)  เพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา เป็นกิจกรรมที่เชื่อโยงกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบอ่ืน  ๆ ที่ต้องเอ้ือ
อำนวยการเรียนรู้ต่อการกันและกันได้ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไปเยือนชุมชนชาวประมง
พ้ืนบ้าน นักท่องเที่ยวควรเกิดการเรียนรู้บทบาทของประมงขนาดเล็กที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งด้วย 

2)  เพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะคนหนุ่ม
สาวได้เข้าใจ ให้คุณค่า ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้กลับฟ้ืนคืนสภาพได้ในระยะ
ต่อไป 

3)  เพ่ือก่อให้เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชน ที่เผชิญต่อผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยวแบบเดิม ให้เข้ามีส่วนร่วมจัดการลดผลกระทบดังกล่าว และจัดระเบียบชุมชนให้เป็นระบบที่
ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

4)  เพ่ือเป็นเครื่องมือการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิตกับสาธารณชนภายนอก 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุป ได้ว่าในมิติของชุมชนไม่ได้มองเรื่องรายได้เป็นเรื่อง
หลัก ผิดกับในระดับนโยบายการท่องเที่ยวมักจะให้ความสำคัญเรื่องรายได้เป็นอันดับแรก หากเอา
คุณค่า วิธีคิดที่เป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในสังคมไทย อันได้แก่ การมีน้ำใจ ความเอ้ืออารี ประกอบกับการมี
วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ ความรักในศิลปวัฒนธรรม อันเป็นทุนทางสังคมของคนไทย ก็จะทำให้
การริเริ่มและมองการท่องเที่ยวได้ถูกทิศทางยิ่งขึ้น 
 

2.3.5  การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ (2561 : 15) ได้กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นสิ่ง

ที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนภายนอก ดังนั้นทักษะความชัดเจน การจัดการให้เหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ชุมชน
เองยังมีคงวามกังวลอยู่พอสมควร แม้ว่าจะมีปัจจัยที่เอ้ือ และการสนับสนุนจากภายนอกพอสมควร 
แต่ชุมชนเองต้องสามารถคาดการณ์ และประเมินว่า วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนนั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร โดยการร่วมกันอภิปราย ระดมความคิดเห็น จาก
ชุมชนให้กว้างขวางจนสามารถสรุปด้วยมติของชุมชนเอง ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมินอยู่ 7 ประการ
ด้วยกัน ดังนี้ 

1.  ผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และสภาพ
ปัญหาชุมชนตลอดจนมองแนวทางแก้ไขปัญหาได้แบบชัดเจน และมองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็น
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กิจกรรมหนึ่ง หรือกิจกรรมร่วมเชื่อมต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนได้ แล้วจึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายการทำกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2.  การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด  เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิของ
ชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนที่ชุมชน
ต้องมีการคิดไตร่ตรองวินิจฉัย และร่วมตัดสินใจจะเปิดหมู่บ้านรองรับอย่างไร ควรเป็นรูปแบบใด ใคร
บ้างที่เกี่ยวข้อง ใครมีบทบาทจัดการอย่างไร และภายหลังนักท่องเที่ยวกลับแล้วมีการลดผลกระทบ
อย่างไร ด้วยวิธีการใด ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในชุมชน 

3.  ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรภายในชุมชน เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมนี้ 
หรือผลักดันให้องค์กรชุมชนอ่ืนที่พิจารณาแล้วว่า มีความพร้อมทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ขององค์กรนั้น ๆ แต่ทั้งนี้การดำเนินการขององค์กรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพราะมีผลประโยชน์
ที่เข้ามาเก่ียวข้อง 

4.  การพิจารณาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หรือของดีในชุมชนเพ่ือจัดปรับเป็นกิจกรรม
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อชุมชน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถ
จะทำได้ 

5.  ความพร้อมของผู้ที่สนใจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่องเที่ยว จะมีบทบาท
หลากหลายมากขึ้น คือจะมีผู้ที่ เกี่ยวข้องกับที่ พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การนำพา
นักท่องเที่ยว การสื่อความหมาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มแกนนำ
ภายในชุมชนเท่านั้น ควรมีระบบกระจายที่ท่ัวถึงและเป็นธรรม 

6.  การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่ ระรองรับ
นักท่องเที่ยวเพ่ือสามารถจัดปรับกระบวนการให้เหมาะสม สอดคล้องยิ่งขึ้น และร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลดผลกระทบของการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป 

7.  ประสบการณ์ทักษะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องบูรณาการความ
ต้องการความเพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู้ ให้เป็นโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุป  การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดจากการประเมินผลโครงการและการรับผลประโยชน์โดยคำนึงถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นสำคัญ สิ่งเหล่านี้หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชน
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะ
เป็นไปได้ด้วยดีนั้นจำเป็นต้องพิจารณา จากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ธุรกิจการ
การตลาด นโยบายรัฐที่เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ประการสำคัญที่สุดก็คือการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วย 
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2.3.6  กระบวนการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
พจนา สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอ (2556 : 189-190) ได้กล่าวไว้ว่าการท่องเที่ยว

เป็นเสมือนงานพัฒนาชุมชนอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่ายแต่ทำยาก ที่ว่ายากนั้นก็เพราะการ
ท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองกระแสบริโภคนิยม การท่องเที่ยวทำให้ชุมชนหลุดออกจากฐาน
การผลิตเดิมในภาคการเกษตร สู่ธุรกิจด้านบริการ กำลังซื้อที่สูงกว่าของนักท่องเที่ยวจึงสามารถ
กำหนด “สินค้า” และ “บริการ” ได้ตามความต้องการ ทำให้สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวมักถูกครอบงำจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยว เป็นดาบสองคมและมี
ความเสี่ยงอย่างยิ่งในการนำไปใช้ในการพัฒนาอย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเปิดหมู่บ้านต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ชุมชนควรจะต้อง “รู้ตัว” เข้าใจและตระหนักต่อการท่องเที่ยวนี้ตลอดจนการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน โดยการเตรียมความพร้อมชุมชน ซึ่งผู้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมี
กระบวนการทำงาน มีดังนี้ 

1.  ขั้นที่ 1 ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ชุมชนในการพิจารณาทั้งด้านบวกและลบ
ของการท่องเที่ยว ซึ่งในข้ันตอนนี้อาจจะมีเฉพาะผู้นำหรือกลุ่มสนใจ 

2.  ขั้นที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วม เป็นการดึงเอากลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ และผู้นำที่เป็นทางการ
และผู้นำทางธรรมชาติมาพูดคุยเรื่องผลดี-ผลเสีย อีกครั้ง เพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้ร่วมกันตัดสินใจเรื่องนี้
ร่วมกัน 

3.  ขั้นที่ 3 ศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน โดยการทำงานร่วมกับชาวบ้านเพ่ือศึกษาใน
หัวข้อดังนี้ การสำรวจทางกายภาพทำแผนที่รอบนอก (แสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทำ
กิน) แผนที่รอบในหมู่บ้าน (แสดงที่ตั้งของบ้านเรือน ทรัพยากรคนสร้างและทรัพยากรธรรมชาติ)  
ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชน
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยวศึกษากลุ่มต่าง  ๆ ในชุมชนซึ่งผล
การศึกษานี้จะทำให้เห็นศักยภาพ ข้อจำกัดของชุมชน และปัญหาของชุมชนร่วมกัน 

4.  ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ทั้งในด้านศักยภาพ-ข้อจำกัด โอกาสและความ
เสี่ยง ในขั้นตอนนี้จะทำให้ชุมชนได้มองเห็นได้ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงเรื่องท่องเที่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนได้ การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จะทำให้เกิดการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และอาจ
พบว่าเพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงจุด อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องการท่องเที่ยวเลยก็เป็นได้ 

5.  ขั้นที่ 5 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน อาทิรวบรวมองค์ความรู้ ซึ่งแต่
ละชุมชนจะแตกต่างกันออกไปมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน เช่น บางชุมชนเด่นด้านการพัฒนาชุมชน 
บางชุมชนเด่นระบบการจัดการนิเวศที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งชุมชนต้องร่วมกัน
ดึงเอกลักษณ์ให้เห็นร่วมกันก่อนนำสู่การเผยแพร่ออกไปปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม 
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สอดคล้อง ปลอดภัย ไม่ทำลายระบบนิเวศเดิมมากนัก เช่น การปรับทางเดินในป่าเขา เป็นต้น 
ปรับปรุงบ้านพักและความสะอาดภายในชุมชนให้เป็นมาตรฐานของชุมชนแต่ละแห่งที่ตกลงร่วมกัน 
โดยมีคณะกรรมการของชุมชนตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน 
เช่น นักสื่อความหมาย การสร้างเวที เรียนรู้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเห็น
ความสามารถของชุมชน ในการรองรับการท่องเที่ยวทั้งความพร้อมจำนวนบุคลากร และขีด
ความสามารถในการรองรับทั้งพ้ืนที่ทางธรรมชาติ และรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน  

6.  ขั้นที่ 6 วางรูปแบบการบริหารจัดการ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นมา
ทำงาน หรืออาจใช้องค์การที่ชุมชนมีอยู่เดิมแต่เพ่ิมเติมบทบาทหน้าที่ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจนกำหนดรูปแบบของการท่องเที่ยว โปรแกรมและราคาการจัดสรรผลประโยชน์ สู่ชาวบ้านและ
ชุมชน และมาตรการในการป้องกันผลกระทบโดยอาจเป็นการสร้างกฎกติกาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว 

7.  ขั้นที่ 7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้รับรู้และช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ที่
สนใจ 

8.  ขั้นที่ 8 ทดลองดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ในขั้นตอนนี้อาจมีการจัดท่องเที่ยว
นำร่อง เพ่ือทดสอบความพร้อมของชุมชน โดยการเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์
หรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นทิศทางในอนาคต 

9.  ขั้นที่ 9 ประเมินผล ในขั้นตอนประเมินผล อาจแยกออกมาเป็น 2 ส่วน คือ การ
ประเมินผลและสรุปบทเรียนหลังเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง และการประเมินผลเป็นช่วง ๆ ทุก ๆ 3-6 
เดือน เป็นต้น ซึ่งการประเมินผลจะช่วยให้เกิดการทบทวนตนเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง 

10.  ขั้นที่ 10 พัฒนาองค์กรการฝึกอบรม เช่น การบริหารจัดการ การสร้างการมีส่วน
ร่วม การสื่อความหมาย เป็นต้นการศึกษาดูงาน สำหรับแกนนำองค์กรชุมชนเพ่ือจัดการท่องเที่ยว 
เพ่ือเสริมโลกทัศน์ พัฒนาทักษะการบริหาร การจัดการในชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน เพ่ือ
เป็นตัวอย่างนำไปประยุกต์ หรือเป็นบทเรียนที่ชุมชนต้องพึงระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และวาง
มาตรการป้องกันไว้แต่เริ่มแรก 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่ามีกระบวนการท่องเที่ยวชุมชนมี 10 ขั้นตอน ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ชาวบ้าน ไม่คุ้นเคยมาก่อน และไม่ม่ันใจว่าตนเองจะทำได้ แต่ละคำถามในแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนการเตรียมชุมชน จะต้องเป็นการปลุกระดมสำนึกของท้องถิ่น ให้คนท้องถิ่นอยากรู้จักตนเอง 
และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การท่องเที่ยวก็จะเกิดความชัดเจนมากขึ้นว่า เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยว นอกจากปลุกสำนึกของชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึก
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ของนักท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้เข้ามา
เยี่ยมเยือน  
 

2.3.7  กลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
รุ่งรัตน์ หัตถกรรม (2560 : 23) กล่าวถึงตามแนวนโยบายภาครัฐในปัจจุบันการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่ในลำดับต้น ๆ ของกระบวนการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยแต่ในการ
จัดการที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  และชุมชนเองยังขาด
ความเข้าใจถึงความหมายและแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
แท้จริงทำให้เกิดความเข้าใจประเด็นการพัฒนาไปในทิศทางที่แตกต่างกัน  เกิดข้อจำกัดในการ
ดำเนินงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่ควรคำนึงในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น อันดับแรกควรเข้าใจตรงกันว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ใช่อาชีพหลักของ
ชุมชน แต่เป็นกิจกรรมเสริมที่อาศัยทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือเป็นต้นทุนในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อาทิ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนวิถีทำมาหากิน มาเป็นต้นทุน
ทางการท่องเที่ยว หลายชุมชนได้พัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรที่มีศักยภาพของตนมาทำการ
ท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถบริหารจัดการให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ ทั้งยังเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน 
ซึ่งเกิดจากการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปราศจากฐานความรู้ในการพัฒนาและบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้การดำเนินการนั้นผิดวัตถุประสงค์และหลักการที่แท้จริงว่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาชุมชน อันรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน ในช่วงที่ผ่านมาการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นไปในลักษณะ
กระจายตัว ขาดการประสานงานและร่วมมือกันในการพัฒนาให้เกิดเป็นชุมชนเครือข่าย ขาดการผนึก
พลังในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาพรวม ทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่วน
ใหญ่จึงมีความรุ่งเรืองอยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ยากท่ีจะพัฒนาให้มีความยั่งยืน  

นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  (2561 : 27-28) ได้การ
ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ผ่านมา มักมีการนำเสนอสินค้าสำหรับการท่องเที่ยวเพียง
ส่วนเดียว ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสินค้าตั้งแต่ต้นทางให้การนำเสนอสินค้าไม่ได้ช่วย
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้ เนื่องจากชุมชน
ขาดองค์ความรู้และความสามารถในเชิงธุรกิจ ซึ่งในการนำเสนอสินค้าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น 
ควรมุ่งเน้นให้เกิดการตระหนักในเรื่องของการมีส่วนร่วม การมองปัจจัยต่าง ๆ ของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนในภาพขององค์รวม มีความเข้าใจถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นและภาคภูมิใจ
ในคุณค่านั้นเป็นหลักหลาย ๆ ชุมชนมีความพยายามในการลอกเลียนแบบชุมชนอ่ืน เนื่องจากมองแค่
ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนอ่ืนสามารถขายได้โดยไม่คำนึงถึงกระบวนการในการพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งควรนำเสนอสินค้าด้านการท่องเที่ยวของชุมชนตนเองอย่างจริงแท้ 
(authentic local uniqueness) มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เป็นจุดดึงดูดความสนใจและประทับใจ 
การลอกเลียนแบบ ทำให้เกิดการท่องเที่ยวแบบปลอม ๆ เป็นผลเสียในระยะยาว เพราะไม่เป็นที่
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ลดเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ๆ ไม่มีความดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
กลับมาเยือนอีกครั้งเนื่องจากไม่มีจุดเด่นควรค่าแก่การจดจำ ดังนั้นการส่งเสริมให้ชุมชนให้มีความ
เข้าใจในกระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ที่จะ
ทำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละชุมชนเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่างมีอัตลักษณ์ มี
เสน่ห์แตกต่างกันไปตามทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีในชุมชนของตนเองซึ่งจะหาในที่อ่ืนไม่ได้ กระบวนการ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะช่วยให้เกิดพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ชุมชนท้องถิ่น เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชนของคนในท้องถิ่น มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทุก ๆ คนในชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการร่วมมือร่วมแรงให้เกิด
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น
เกษตรกรรม ประมง งานหัตถกรรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเส้นทางของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
นั้น ๆ ดังภาพที่ 2.1  

 

 
 
ภาพที่ 2.1  กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ที่มา : พจนา  สวนศรี และสมภพ  ยี่จอหอ (2556 : 191)   
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จากภาพที่ 2.1 พจนา  สวนศรี และสมภพ  ยี่จอหอ (2556 : 191) นำเสนอการ
ทำงานทั้งระบบเพ่ือใช้การท่องเที่ยวมาเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการกระจายรายได้มากขึ้น  เน้น
การเชิดชูทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นโจทย์ในการทำงานร่วมกันดังนั้นจึงมีกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยยกระดับให้การ
ท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 5 กลยุทธ์สำคัญ ดังนี้ 

1.  การพัฒนาคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน
ในชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ 

2.  การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่ามีดีอะไรและ
ต่อยอดนำเสนอจากทรัพยากรที่มี ไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่อาจจะไม่ใช่อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

3.  การตลาดที่เหมาะสมกับชุมชน เพ่ือแสวงหาตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแต่
ละชุมชน และสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียอัตลักษณ์
ของชุมชน นอกจากนั้น เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการนำเที่ยวให้นำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเส้นทางการท่องเที่ยว 

4.  การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือทำงานเป็นเครือข่ายภาค
ประชาชนที่เข้มแข็งได้ในระยะยาว โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาการสนับสนุนของภาครัฐหรือภาคเอกชน
เสมอไป 

5.  การประเมินผลด้วยตัวชี้วัดความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจาก
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์  ดังนั้นตัวชี้วัด
ความสำเร็จจึงไม่ใช่เพียงรายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือนักท่องเที่ยวที่มากข้ึน แต่เป็นความอยู่ดีมีสุขในมิติต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเป็นการ
แลกเปลี่ยนของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนที่เท่าเทียม มีความสุขร่วมกัน 

นอกจากนั้น ทิพย์สุดา  พุฒจร (2560 : 55-58) ได้สรุปว่าการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ประกอบเข้าดัวยกันแล้วทำให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบ
ความสำเร็จ ได้แก่ 1) สมาชิกในชุมชนเห็นประโยชน์ของการจัดการท่องเที่ยว 2) องค์ประกอบหลัก
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) แนวทางการเตรียมการ และพัฒนาการท่องเที่ยว 4) การพัฒนาให้การ
ท่องเที่ยวอยู่ในมาตรฐาน เกณฑ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือการรับรองแหล่งท่องเที่ยว 5) 
การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว และ 6) การจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว โดยทั้ง 6 ปัจจัยนี้เป็น
แนวทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบความสำเร็จ และยังประโยชน์ของการ
ท่องเที่ยวให้ชุมชนอย่ายั่งยืน โดยสมาชิกในชุมให้ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของ
ชุมชนร่วมกัน ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และมี
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ส่วนร่วมประเมินผล การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ตอบวัตถุประสงค์หลักของการ
ท่องเที่ยวได้สมบูรณ์รูปแบบหนึ่งตามนิยามของการท่องเที่ยวว่าเป็นการเดินทางเพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียด และแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิตซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนท้องถิ่นกับผู้มาเยือน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม ได้รับประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับทรัพยากร วัฒนธรรมของพ้ืนที่ ส่วนในด้านของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจะได้รับ
ผลตอบแทนของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มี
อยู่แล้วให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป ด้วยการบันทึกองค์ความรู้ ฟ้ืนฟู รักษา สืบสานประวัติศาสตร์ชุมชน 
ภูมิปัญญา และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประการสำคัญ คือ การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นเครื่องมือของพัฒนาคน และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในชุมชนเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน ลักษณะการท่องเที่ยว
มุ่งสร้างการปฏิสัมพันธ์ และความผูกพันระหว่างเจ้าบ้าน (Host) กับผู้มาเยือน (Guest) ผ่านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนาไปสู่การเรียนรู้ เข้าใจถึงรากเหง้า (Authenticity) ของชุมชน
อย่างลึกซึ้ง เน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ากับผู้มาเยือน  
 

2.3.8  การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน 
ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของซูเปอร์ (Super, 1953) เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน

อยู่ขั้นของความเสื่อม (Decline Sage) ตั้งแต่อายุ 65 ปี ถึงตาย เป็นช่วงที่ทำงานน้อยและมีความ
รับผิดชอบน้อย และมีบทบาทในสังคมน้อย ควรการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง โดยสถาบันพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง คือ การพัฒนากระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาด การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม/เทคโนโลยี จำเป็นที่ผู้ประกอบการอาชีพ
ต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เฉพาะเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาอาชีพ 
จำเป็นจะต้องรู้จักเลือกใช้แหล่งที่เอ้ือต่อการพัฒนาอาชีพได้แก่ แหล่งเรียนรู้ แหล่งเงินทุน แหล่งวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องจักร แหล่งงาน ตลาดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่าง
หลากหลาย สำหรับการประกอบอาชีพจำเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ให้เป็นไปตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผู้ประกอบการอาชีพจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่หาประสบการณ์ เพ่ือความสำเร็จในงานอาชีพ แบ่งออก 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ ก่อนที่จะฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาอาชีพจะต้องวางแผนการฝึกว่า
จะฝึกอย่างไร ที่ไหน เมื่อไร วิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นและต้องฝึกอย่างถี่ถ้วน ให้ครอบคลุมทักษะที่
ต้องการฝึกและมองเป็นภาพรวมของการพัฒนาอาชีพทั้งระบบ และ สามารถวางแผนในการเลือก
สถานที่ฝึกและวิธีการฝึกได้เมื่อได้มีแผนการฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาอาชีพแล้ว ต้องดำเนินการฝึกทักษะ
อาชีพตามแผนที่กำหนดไว้ ควรมีการบันทึกองค์ความรู้เก็บไว้ศึกษาและเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วต้องได้
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ขั้นที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด การทำแผนธุรกิจเป็นการกำหนดแนวทางใน
การประกอบอาชีพไว้ล่วงหน้า โดยผ่านกระบวนการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนแล้วนำมา
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนำไปสู่
ความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนธุรกิจนั้น การวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือให้ทราบถึงประเด็นปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนด้วยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลชุมชน โดยวิธีการกลุ่มให้สมาชิกทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการ การผลิตและการบริการเป็นอย่างดี ดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจบนแนวคิดพ้ืนฐานว่าเมื่อกระบวนการดีผลลัพธ์ที่ออกมา
ก็จะดีตาม การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตเป็นการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ ในการ
แก้ปัญหาและสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ
ดำรงชีวิตของมนุษย์ ในกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถทำงานได้เร็วขึ้น ได้ปริมาณ
มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานคน ใครนำเทคโนโลยีมาใช้ก่อนคนอ่ืนถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่าง
หนึ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก่อนคู่แข่ง การดำเนินธุรกิจให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องมี
ระบบควบคุมการจัดการการผลิตและการบริการ ระบบการควบคุมที่นิยมใช้มาก ได้แก่  วงจรควบคุม 
PDCA (Deming Cycle) การจัดการการตลาดมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงจำเป็นต้องมี
ความรู้ความสามารถเข้าใจในการตลาด สามารถศึกษาวิเคราะห์ตลาดก่อนตัดสินใจลงทุน เพ่ือจะได้
ดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้อง การจัดการการตลาดเป็นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านธุรกิจต้อง
มีการวางแผนการผลิต การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การวิจัยตลาด การส่งเสริมการขาย การทำ
ข้อมูลฐานลูกค้า การกระจายสินค้า การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย เพ่ือสนองความต้องการ และ
บริการให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคพอใจทั้งในเรื่องราคาและบริการ 

ขั้นที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุกการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาธุรกิจมุ่งเน้นการส่งเสริมการ
แก้ปัญหา การแสวงหาความรู้ การบริหารจัดการทรัพยากร พัฒนาชุมชน และ การจัดทำแผนและ 
การขับเคลื่อนแผน ด้วยกระบวนการผลิต วิเคราะห์ จนบรรลุความเข้มแข็งยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียง
และมีการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้าง
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ความเชื่อมั่นว่าแผนพัฒนาอาชีพมีทิศทางการพัฒนาถูกต้องมีความเป็นไปได้สูง การพัฒนาอาชีพของ
ชุมชน สิ่งสำคัญที่ต้องวิเคราะห์คือความสามารถของชุมชน เกี่ยวกับความรู้ การผสมผสานความ
ชำนาญและเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 

โดยงานวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคง อยู่ขั้นตอนที่ 1 จากทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพของซูเปอร์ ที่กล่าวมาซึ่งเป็นการศึกษาในส่วน
ของศักยภาพธุรกิจ เพ่ือศึกษาว่า การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดเป็นอาชีพ และให้เกิด
การพัฒนาได้ต่อ โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของธุรกิจโดยใช้หลักวิเคราะห์
ศักยภาพธุรกิจ 3 วิธี ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานทางการตลาด (SWOT 
Analysis) 2) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) และ 3) การวิเคราะห์กลยุทธ์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด ตามแนวคิด Ansoff’s matrix ซ่ึงแต่ละเคร่ืองมือมีรายละเอียดดังน้ี    

1.  การวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานทางการตลาด (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

เป็นวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์การสำรวจตรวจสอบภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
ส่วนหนึ่งของการวางแผนการตลาด ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย มักถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยผู้บริหารวิเคราะห์องค์กรโดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2.2  
 

  
  
 

 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.2  รูปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ที่มา :  ปรับปรุงจาก Williams, C. (2010, p 13) 
 

การวิเคราะห์ SWOT 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

จุดแข็ง 

(Strengths) 

จุดอ่อน 

(Weaknesses) 

โอกาส 

(Opportunities

) 

อุปสรรค 

(Threats) 
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จ าก ภ าพ ที่  2.2 เป็ น รู ป แ บ บ ก าร วิ เค ร าะห์  SWOT (SWOT Analysis) 
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร รายละเอียดดังนี้ 

1) ก ารวิ เค ราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอก (External environment) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาโอกาสและอุปสรรคต่อการดำเนินงานของธุรกิจ เกิดจากสภาพแวดล้อมทั่วไป 
เช่น สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวกับการแข่งขัน เช่น คู่แข่งขัน ลูกค้า ผู้ขาย ปัจจัยการผลิตของกิจการ 

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือค้นหาจุดเด่นหรือจุดด้อยจากการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจเอง เช่นการดำเนินงานด้าน
การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในแล้วคำว่า 
SWOT มาจากการย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ S (Strengths) คือ จุดแข็ง, W (Weaknesses) คือ 
จุดอ่อน, O (Opportunities) คือ โอกาส และ T (Threats) คือ อุปสรรค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  S ย่อมาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง เป็นสถานการณ์ภายใน
องค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่น ซึ่งองค์กรนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

และควรดำรงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานของ
องค์การหรือหมายถึง การดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ดี เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสมทาง
การตลาด จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ จุดแข็งด้านสถาน
ที่ตั้ง และจุดแข็งการดำเนินงานขององค์การ 

2)  W ย่อมาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน เป็นสถานการณ์
ภายในองค์กรที่ เป็นจุดด้อย ซึ่งองค์กรไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป็นข้อเสียเปรียบหรืออุปสรรคต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานของ
องค์การที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือหมายถึง การ
ดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ไม่ดี เช่น การมีระเบียบข้อบังคับที่มากลล้าสมัยขั้นตอนที่มีมาก ยังใช้
ตลาดเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เป็นต้น หากคิดว่าจุดอ่อนที่มีไม่สมารถแก้ไขได้ก็ควรวางแผนให้สมารถ
หลีกเลี่ยงหรือให้สอดคล้องกับจุดอ่อนที่มีอยู่ให้ดีที่สุด 

3)  O ย่อมาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เป็นสถานการณ์ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยภายนอกที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การ
ทำงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงาน
เข้มแข็งขึ้นได้ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร 
เช่น มีความต้องการ (Demand) ของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน มีความต้องการของตลาดในระดับสูง มีโอกาสที่
จะดึงภาคเอกชนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม มีตลาดและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่ยังไม่ได้เข้าไป 
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4)  T ย่อมาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เป็นสถานการณ์ซึ่งเกิดจากปัจจัย
ภายนอกที่ขัดขวางการทำงานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลประทบในทางที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจำต้องหลีกเลี่ยงและปรับสภาพองค์กรให้มีความ
แข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าว หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อ
องค์กร เช่น สภาพเศรษฐกิจคู่แข่งขัน นโยบายของรัฐ การเมือง และกฎหมาย  

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นขั้นตอนที่สำคัญซึ่งการนำพา
ธุรกิจ หรือเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนดังกล่าวให้ไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ สิ่งสำคัญคือ ธุรกิจ
หรือเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนต้องทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีเพ่ือนำไป
วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ส่งผลให้ธุรกิจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที  

2.  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis)  
การวิเคราะห์นี้เป็นแนวคิดการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทั้งหมดที่ธุรกิจมอบให้แก่

ลูกค้า จากการดำเนินงานต่าง ๆ ตามแนวคิดของพอร์เตอร์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 2 ประเภท 
ประกอบด้วย 1) กิจกรรมหลัก และ 2) กิจกรรมสนับสนุน โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย 5 กิจกรรม 
และกิจกรรมสนับสนุนประกอบด้วย 4 กิจกรรม (อนิวัช  แก้วจำนง, 2555 : 60-65) ดังภาพที่ 2.3 
โดยรายละเอียดประกอบด้วย 

 



44 

 

 
ภาพที่ 2.3  แสดงการวิเคราะห์ด้วยสายโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) 
ที่มา : (Porter, M, E., 1995 : 37) 

 
1) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบไปด้วย 1) การนำเข้าวัสดุการ

ผลิต คือกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ และการจัดการเกี่ยวกับตัวป้อนเข้า 
การเคลื่อนย้ายวัสดุ การคลังสินค้า การควบคุมวัสดุคงคลัง เป็นต้น การปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
การดำเนินงานในขั้นนี้ จะมีส่วนช่วยลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 2) การผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวนำเข้าต่าง ๆ เพ่ือให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูป เช่น การใช้เครื่องจักรผลิตสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การประกอบ การบำรุงรักษาอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในขั้นนี้ จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพสูงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้รวดเร็วมากขึ้น  3) การนำผลิตภัณฑ์
ออกจำหน่าย (Logistic) คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเข้าสู่ระบบการ
จำหน่าย เพื่อนำสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค เช่น การคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงเหลือ การขนส่ง การ
ส่งมอบ เป็นต้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในขั้นนี้ จะช่วยลดต้นทุนด้านการจัด
จำหน่าย ทำให้ฐานะด้านการแข่งขันดีขึ้น รวมทั้งระดับการให้บริการแก่ลูกค้าสูงขึ้น 4) การตลาดและ

กำไร 
(Margin) 

กำไร 
(Margin) 
 

วัตถุดิบ 
(Inbound 
Logistics) 

การผลิต 
(Operations

) 

การ
กระจาย
สินค้า 

(Outbound 
Logistics) 

การตลาด
และ 

การขาย 
(Marketing 
and Sales) 

การบริการ 
(Services) 

กิจกรรม 
สนับสนุน 

กิจกรรมหลัก   

กิจกรรม 
สนบัสนุน 

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Management) 
การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) 

การจัดหา (Procurement) 
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การขาย (Marketing and Sale) คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตัว (4P) 
คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และช่องทางการจัด
จำหน่าย (Place) การตลาดมีความสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดขอบเขตของการแข่งขัน (Competitive 
Scope) เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับฐานะหรือตำแหน่งของบริษัทเอง จุดแข็ง
และจุดอ่อนของบริษัท จึงจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม  และ 5) การ
บริการหลังการขาย (Customer Service) เป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าสามารถสร้างคุณ
ค่าท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นได้ในทันที และจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อความชอบของลูกค้า ที่จะกลับมา
ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีกในอนาคต 

2) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบไปด้วย 1) โครงสร้าง
พ้ืนฐานของธุรกิจ (Firm Infrastructure) เป็นการบริหารงานทั่ว ๆ ไป เช่น การเงิน การบัญชี  
กฎหมาย ระบบข้อมูล และบัญชีเงินเดือนพนักงาน เป็นกิจกรรมที่ช่วยทำหน้าที่เพ่ิมคุณค่าให้กับทุก
หน้าที่ในธุรกิจ เป็นต้น 2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็น
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิม  (Value Adding 
Activities) ทุกชนิดของบริษัท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบผลสำเร็จมักจะเป็นปัจจัยหลัก
สำคัญ (Key Factor) ที่จะเป็นตัวกำหนดจุดแข็งของธุรกิจ 3) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 
Management) การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพ่ือนำมาปรับเทคนิคการ
ทำงานใหม่หรือปรับปรุงวิธีการทำงานแบบเก่าให้เพ่ิมขีดความสามารถของกิจกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของธุรกิจให้สูงขึ้น และ 4) การจัดซื้อสินค้า (Procurement) เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพต่อการเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตด้วยต้นทุนที่ลดลง 
และทำให้การทำกำไรของธุรกิจสูงขึ้น 

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) เป็นอีกเครื่องมือ
สำคัญสำหรับธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้สามารถวิเคราะห์กระบวนการผลิตได้
ตั้งแต่ต้นจนจบ กล่าวคือการพัฒนาอาชีพให้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน จะต้องทำการวิเคราะห์
โดยเน้นเรื่องการผลิตสินค้าของกลุ่ม โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นน้ำ (เริ่มต้นกระบวนการผลิต) กลางน้ำ 
(กระบวนการแปรรูป) และปลายน้ำ (กระบวนการจัดจำหน่าย) เพ่ือนำไปวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด เพ่ือจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อีกทางหนึ่ง   

3.  การวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด ตามแนวคิด Ansoff’s 
matrix  

Ansoff (1957 : 113-124) ได้นิยามกลยุทธ์สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ทาง
การตลาดว่า หลักการร่วมของสายผลิตภัณฑ์ และภารกิจที่สอดคล้องกัน คือการที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
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ออกแบบเพ่ือตอบสนอความต้องการ โดยได้อธิบาย 4 ช่องทาง ในการสร้างการเติบโตสำหรับองค์กร
ธุรกิจ ไว้ดังภาพที่ 2.4  
 
 
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4  การวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดตามแนวคิด Ansoff’s Matrix   
ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2556 : 3) 
 

จากภาพที่ 2.4 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และตลาด เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด ตามแนวคิด Ansoff’s Matrix เป็นการวิเคราะห์การเติบโตกลยุทธ์ทางการตลาดมี 4 
ช่องทางดังนี้ 

1)  กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) เป็นความพยายามของธุรกิจ
ที่จะเพ่ิมยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ในตลาดปัจจุบัน โดยใช้วิธีการปรับส่วนประสมทาง
การตลาดให้เพ่ิมขึ้น พยายามเพ่ิมอัตราการใช้ของลูกค้า หรือพยายามใช้วิธีการส่งเสริมการจะหน่าย
แบบใหม่เพ่ือจูงใจลูกค้าเพ่ิมข้ึน 

2)  กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Product development) เป็นความพยายามของ
ธุรกิจในการเพ่ิมยอดขายด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้าสู่ตลาดใหม่ๆ มีการดำเนินการโดยการ
ขยายออกไปสู่ภูมิภาคหรือในท้องที่ตลาดแห่งใหม่  ๆ ที่ ไกลออกไป เช่น ในต่างจังหวัดหรือใน
ต่างประเทศ ซึ่งยังไม่เคยมีส่วนค้าไปจำหน่ายถึงหรืออาจจะเป็นวิธีการโฆษณาหรือเสนอเข้าไปหา
ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ไม่เคยเป็นลูกค้ามาก่อน 

      ผลิตภัณฑ์ 
 

    ตลาด 

 
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน 

 

 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
ตลาดปัจจุบัน 

 

 
1.กลยุทธ์การเจาะตลาด 
Market penetration 

 

 
3.กลยุทธ์การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
Market development 

 

ตลาดใหม่ 
 

 

2. กลยุทธ์การพัฒนา
ตลาด 

Product development 
 

 

4.กลยุทธ์การขยาย
ผลิตภัณฑ์ 

Diversification 
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3)  กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Market development) เป็นความพยายาม
เพ่ิมยอดขาย ด้วยวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่า เพ่ือสนองต่อตลาด
ปัจจุบันตามวิธีองค์การธุรกิจจะต้องเข้าใจถึงความต้องการของตลาดและเห็นถึงโอกาสที่จะเพ่ิมคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ที่จะให้สินค้ามีคุณภาพในระดับต่าง ๆ ที่สูงขึ้นไป หรืออาจจะใช้วิธีเพ่ิม
ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือขนาดท่ีแตกต่าง 

4)  กลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์ (Diversification) เป็นการเคลื่อนตัวไปสู่ธุรกิจ
ด้านใหม่ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตลาด หรือระดับการผลิตและการตลาดใน
ระบบปัจจุบันก็ได้ เช่น ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมเป็นผู้จำหน่ายทั้งค้าส่งและค้าปลีก หรืออาจจะเป็นผู้ลงไป
ดำเนินการทางด้านวัตถุดิบด้วย  

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด 
ตามแนวคิด Ansoff’s matrix จะช่วยให้ธุรกิจหรืออาชีพของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ให้ถูกทางสร้างโอกาสทางการตลาด ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ยัง
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ได้อีกด้วย 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โกสินทร์  ชำนาญพล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาด 
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ     
1) ศึกษาสภาพการณ์การจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทย 2) สร้างและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ 3) นำเสนอแนวทางการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยเพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจั ยและพัฒนา (Research and 
Development: R&D) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจหรือ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 265 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถาม และ 2) นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการวิสาหกิจหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก การจัดสนทนากลุ่ม และการประชุมเสวนา เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม ประเด็นการสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม และประเด็นการเสวนา วิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 
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1. สภาพการณ์วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยมีทรัพยากรที่ อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม วัฒนธรรมประเพณีและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ และ
ทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญา ปัญหาหา อุปสรรค คือขาดการบริหารจัดการที่ดี 
โดยเฉพาะด้านเครือข่ายการตลาด รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนา 

2. รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยเพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเรียกว่า “DARE TO DREAM Market Network Model” ซึ่งให้
ความสำคัญกับการจัดการ 11 ประการ ได้แก่  1) การสร้างความโดดเด่นให้แหล่งท่องเที่ยว 
(Distinction: D) 2) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (Advertising: A) 3) การกำหนดราคาที่
เหมาะสม (Reasonable Price: R) 4) การสร้างความสะดวกสบายในการรับบริการ (Easiness or 
expedience: E) 5) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว (Tourism Network: T) 6) การจัดองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Organizing: O) 7) การกระจายภาวะผู้นำ (Distributed Leadership: D) 8) 
การวิจัยการท่องเที่ยว (Research: R) 9) การให้การศึกษาแก่บุคลากร(Education: E) 10) การ
รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability: A) และ 11) การใช้เครื่องมือทางการตลาด (Marketing tool: 
M) รูปแบบดังกล่าวผ่านการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับดี
มากและผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมแล้ว 

3. แนวทางในการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไทยเพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการ
จัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด กลุ่มจังหวัดและขยายสู่
ระดับภาค ประเทศและต่างประเทศโดยวางแผนทางการตลาดร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว พร้อม
ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 2) ควรมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับการตลาดท่องเที่ยวแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ และ 3) ควรสร้าง
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นประโยชน์ผ่าน
สื่อหลายช่องทาง 

วุฒิชาติ  สุนทรสมัย (2559)ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัด
ปราจีนบุรีเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพในการพัฒนาเครือ ข่ายชุมชนของจังหวัด
ปราจีนบุรี และศึกษาระดับการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาให้ชุมชนมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายชุมชน ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวั ดปราจีนบุรี 
รวมทั้งศึกษาและเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลต่อการ
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเทีย่ว ชุมชนใช้การวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วยผู้แทน หน่วยงานภาครัฐด้านการ
ท่องเที่ยว ตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ตัวแทนชุมชนจำนวน 11 คน และนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวและร่วมทำกิจกรรมเชิงสุขภาพกับชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 22 คน ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มชุมชนและตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ กลุ่ม
ปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย มีความสนใจ และเข้าใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็น
อย่างดี มีความรู้ด้านสมุนไพร และการบำบัดเพ่ือสุขภาพ รวมถึงชุมชนเองก็มีศักยภาพเพียงพอต่อการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ การจัดโปรแกรม
การท่องเที่ยวดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยทำหน้าที่เป็น
ผู้สนับสนุนเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งด้านเครือข่าย และทำให้เกิด
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายของธุรกิจชุมชน อันนำมาซึ่งการพัฒนา
เครือข่ายชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

ธีรกานต์  โพธิ์แก้ว และสุพัฒนชัย  โพธิ์แก้ว (2560) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตที่พบว่า การรวมกลุ่มเพ่ือ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนตามที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบร่วมกันสามารถแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้เข้าสู่ กลุ่ม
ออมทรัพย์ขึ้น และกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและการบริการนักท่องเที่ยวได้
อย่างเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ในด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน การจัดการขยะใน
พ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน
การจัดการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้มีความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นและต่อเนื่อง รวมทั้ง
สร้างความตระหนักในจิตสำนึกแห่งการรักชุมชนบ้านเกิด โดยการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

ปิยะพงษ์  บุษบงก์ และคณะ (2560) ได้ทำการศึกษาไว้ในผลการศึกษาเรื่องการสร้างความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น : สำรวจแนวปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างความร่วมมือกันเองน้อยกว่าการสร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชน/
กลุ่มชาวบ้าน โดยเฉพาะในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่
ใกล้ชิดชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด ได้มีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชน/กลุ่มชาวบ้านมากกว่า 1  
องค์กร ทั้งนี้การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่าง ๆ ยังพบว่ามีมิติของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งวัฒนธรรมความร่วมมือในบริบทภาค
อีสานนั้นถือว่าเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ที่สามารถยกระดับไปสู่
การสร้างความร่วมมือระหว่างกันขึ้นได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานไม่ใช่เรื่องยาก เพราะความร่วมมือขององค์กร
ทั้งสองต่างแนบชิดกันบนฐานของทุนทางสังคมที่เติบโตภายใต้การทำงานในบริบทเดียวกัน ซึ่งเป็น
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หัวใจสำคัญของการศึกษาครั้งนี้ในการนำทุนทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์เดี ยวกันมาสร้าง
ความร่วมมือกันเพ่ือไปสู่การบริหารจัดการภารกิจร่วมกัน 

ปริวรรต  สมนึก (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนระหว่างชุมชนบ้านทรายมูล และชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัญหาและศักยภาพของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
ผ่านมาของชุมชนการท่องเที่ยวทั้งสอง (2) พัฒนาและประเมินความเข้มแข็งของรูปแบบเครือข่ายการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสองชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และ (3) เสนอรูปแบบเครือข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมของสองชุมชน โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ซึ่งกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็น 2 กลุ่มคือ ตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2 
แห่ง จำนวน 30 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวทดลองจำนวน 30 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ประชุมกลุ่มย่อย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชุมชนการ
ท่องเที่ยวอ่ืนที่ประสบผลสำเร็จ ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนการท่องเที่ยวเครือข่ายทั้ง 2 แห่ง มีจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะที่แตกต่างกันตามอัต
ลักษณ์และวิถีชีวิตตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ร่วมกันในการเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบเครือข่ายได้อย่างลงตัวโดยชุมชนแต่ละแห่งสามารถนำเอาจุดเด่นของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละชุมชนมาจัดทำเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม
ได้อย่างเหมาะสม (2) การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสองชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วมได้ใช้แนวคิดการจัดการเครือข่ายในระดับชุมชนผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาชุมชนและ
สภาพการณ์ภายในชุมชน ตลอดจนการสรุปบทเรียนและการขยายกระบวนการเครือข่าย สำหรับการ
ประเมินความเข้มแข็งรูปแบบเครือข่ายในด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและการเปรียบเทียบ
ระหว่างวิธีการดำเนินการแบบเดิมและวิธีดำเนินการแบบสร้างเครือข่ายพบว่า วิธีการแบบเดิมชุมชน
ดำเนินการแบบต่างคนต่างบริหารจัดการกันเอง มีข้อเสียคือ ชุมชนแต่ละแห่งจะไม่มีพลังอำนาจใน
การเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวแบบหลากหลาย และน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว สำหรับแบบพัฒนา
เครือข่ายพบว่า เครือข่ายชุมชนมีองค์กรหรือกลไกในการทำงานเพ่ือจัดการท่องเที่ยวและสามารถ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ โดยมีศูนย์กลางของข้อมูลเครือข่าย และชุมชน
ได้ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นของแต่ละแห่งในการให้บริการทางการท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวให้มีผลประโยชน์ในด้านมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น (3) รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่เหมาะสมของสองชุมชนการท่องเที่ยวประกอบด้วย การสร้างการเรียนรู้ระหว่างชุมชน การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันหรือเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวที่ เกี่ยวเนื่องกัน ร่วมมือกันเพ่ือวางแผนในการใช้ทรัพยากรและสร้างความ
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หลากหลายของรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว ทำการตลาดร่วมกันเพ่ือเป็นการลดต้นทุนและ
กระจายผลตอบแทนอย่างท่ัวถึง 

นพพล  อัคฮาด (2562)ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการแบบเครือข่าย
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารการจัดการแบบเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมผู้ไทในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
กับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 18 คน จำนวน 3 รอบ วิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิธีการหาความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของ Kendall เพ่ือหาความสอดคล้อง
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน ผลการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาเกณฑ์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการ
บริ ห ารก ารจั ดการแบบ เค รือข่ ายท่ อ งเที่ ย ว โดยชุ ม ชน บ นฐาน วัฒ น ธรรมผู้ ไท ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการแบบเครือข่ายร่วมกัน
ภายในชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ และ 37 ตัวบ่งชี้ 2 ) ด้านการบริหาร
จัดการแบบเครือข่ายร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนอ่ืน ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการบริหารจัดการแบบเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจในส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ และ 4 ) ด้านการ
บริหารจัดการเครือข่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ 

อุจฉริต์  อาจาระศิริกุล (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของภาคีเครือข่ายในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม : กรณีศึกษา ชุมชน
บ้านโนนทัน ชุมชนตำบลท่าสองคอนและชุมชนตำบลพระธาตุ การศึกษาบทบาทของภาคีเครือข่าย
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสอบถามแบบ
มีโครงสร้างกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวใน 2 จังหวัด ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรใน
ภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9 คน แบ่งเป็น จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 คน จังหวัดขอนแก่น 
จำนวน 3 คนทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรในภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนและกลุ่มชาวบ้าน ด้วยแบบสอบถามสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่าควรจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน ที่ชุมชนบ้านโนนทัน ชุมชน
ตำบลท่าสองคอนและชุมชนตำบลพระธาตุ องค์กรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนมี 4 
องค์กรได้แก่ หน่วยงานรัฐเป็นที่ปรึกษา เอกชนและผู้ประกอบการเป็นฝ่ายให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
ผู้นำชุมชนเป็นคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยว และกลุ่มชาวบ้านเป็นฝ่ายผลิตสินค้าจำหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวตามบทบาทพ้ืนที่ของทั้ง 3 ชุมชน พบว่าจุดแข็งคือมีวัดและแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศาสนาที่มีชื่อเสียง จุดอ่อนคือแหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนาแม้มีถนนสายหลักไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
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แต่พบว่ามีอุปสรรคคือหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนมีงบประมาณจำกัด จากการศึกษาพบว่าทั้ง 
3 ชุมชน มีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนและชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตามความสามารถ 

Bivir (2010) ที่ได้ศึกษาองค์การแบบเครือข่ายประกอบด้วยตัวแสดงจำนวนมากซึ่งเป็นตัว
แสดงที่มีฐานทรัพยากรสำคัญและมีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวในการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
เหล่านั้น โดยองค์การแบบเครือข่ายจะมีความแตกต่างจากองค์การตามลำดับสายการบังคับบัญชา 
(hierarchy) เพราะไม่ได้ใช้ความเป็นศูนย์กลางแห่งการใช้อำนาจหน้าที่โดยปกติเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง
ในหมู่ตัวแสดงที่เข้าร่วมในส่วนต่าง ๆ แตกต่างจากองค์การแบบตลาด (market) ในสิ่งที่เกี่ยวกับการ
เข้าร่วมของตัวแสดงในการเข้ามาแทนที่และเป็นการแลกเปลี่ยนระยะยาว (repeated & enduring 
exchange) ที่วางอยู่บนความเชื่อมั่น และการเจรจาตกลงกันมากกว่าการใช้ราคาและการต่อรอง
ราคาตามกลไกตลาดถ่วงดุลกัน (bargaining) ยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์ขององค์การเครือข่ายที่
เกิดขึ้นนั้นสามารถร่วมกันจัดตั้งระบบสหกรณ์ การร่วมกันเป็นพันธมิตร การจัดทำพันธสัญญาแห่ง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน หรือความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และร่วมกันรับความเสี่ยงในกิจการที่พวกเขา
ประกอบกันขึ้นโดยตกลงร่วมกัน เป็นต้น ดังนั้นเครือข่ายจึงเป็นแนวคิดการจัดการองค์การสมัยใหม่ที่
เหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษาและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนภายใต้บริบท
และอิทธิพลของการปฏิรูปภาครัฐของโลกวิชาการในปัจจุบัน 

Wanlop  Rathachatranon & Noppon  Akahat (2017) ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนกับ
กระบวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในการให้บริการสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งพบว่า
กิจกรรมการบริการสาธารณะและการนำนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของ
วัฒนธรรมชุมชน เช่นในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง ชุมชนผู้ไทจะสามารถพัฒนากระบวนการบริหาร
ปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่นให้เกิด 1) การสร้างความรับผิดชอบ 2) การสร้างความเป็นพลเมือง 
และ 3) การสร้างภาคประชาสังคมขึ้นในชุมชนท้องถิ่น อันจะทำให้การผลิตและให้บริการสาธารณะใน
ระดับชุมชนหมู่บ้านก่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง  ๆ ของชุมชนท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และทำให้พ่ึงตนเองได้ในระยะยาว 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และดำเนินการวิจัยโดยประยุกต์กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย และได้นำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพ่ือหาข้อสรุปโดยมีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งคณะผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการ
ศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้ 

3.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3  ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

 

3.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
3.1.1  ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ 
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีทั้งจำนวน 52 วิสาหกิจชุมชน โดยผู้วิจัย
ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการศึกษาวิจัยคือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการทางด้านการ
แปรรูปอาหารและผลไม้ จำนวน 4 แห่ง ดังตารางที่ 3.1  
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ตารางท่ี 3.1  กลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการทางด้านการแปรรูปอาหารและผลไม้ 

ลำดับ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ 

1 วิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง  
เกษตรสายหวาน 

หมู่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

2 วิสาหกิจชุมชนไม้ผลบางสะแก 9 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลบางสะแก       
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

3 วิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบบ้านสวน 
ทรายทอง 

6/1 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลกระดังงา     
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

4 วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์ 
(ผลิตภัณฑ์บ้านเห็ด) 

15/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมะโนรา     
อำเภอบางคนที  จ.สมุทรสงคราม  

 
แหล่งที่มา : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (2563) 

โดยวิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะอาสาสมัคร (Miles and Huberman,1994, pp. 
13-15) โดยมีสมาชิกของวิสาหกิจ 4 แห่ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยต้องเป็นสมาชิก
อย่างน้อยหนึ่งปีขึ้น และได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายแหล่งท่องเที่ยว เข้าร่วมกลุ่ม จำนวน 12 คน โดย
ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) (Nastasi and Schensul, 2005 : 177-195)  

3.1.2  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) โดยทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ได้แก่  (1)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขายและบริการ และ
จบการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกลยุทธ์องค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และจบการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
จัดการองค์กร และจบการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน (4)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์ และการ
พัฒนาชุมชน และจบการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว/
ประวัติศาสตร์ชุมชน และจบการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน (6)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารธุรกิจและวางแผนทางการเงิน และจบการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน (7)  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และจบการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน (8)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารธุรกิจและผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และจบการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 1 คน 
และ (9)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์และการประกอบการ และจบการศึกษาปริญญาเอก 
จำนวน 1 คน 
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3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
3.2.1  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาเครือข่ายการ

ท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
ใช้เครื่องมือเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) และการใช้เครื่องมือกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด (Ansoff’s matrix) เพ่ือเป็น
ขอบเขตในการศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เป็นรายกลุ่มย่อยแบ่งสัมภาษณ์ 4 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่ม 3 ท่าน ให้การพิจารณากลุ่มเป้าหมาย
ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการเป็นกลุ่มที่สามารถเป็นตัวแทนในการตอบคำถามการวิจัย  นอกจากนี้
คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาสังเคราะห์ และ
สรุปประเด็นเพ่ือบันทึกข้อมูลในแบบวิเคราะห์เอกสาร จากนั้นวิเคราะห์ประเด็นสำคัญมาใช้ในการร่าง
แนวการมีการมีส่วนร่วม แบบสำรวจความคิดเห็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อแนวการมีการมีส่วนร่วม
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อแนวการมีการมีส่วนร่วม
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(Value Chain)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อแนวการมีการมีส่วนร่วม
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และตลาด (Ansoff’s matrix)  

ส่วนที่ 4  ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม  

3.2.2  วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) เพ่ือ
ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล
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ประเด็นสำคัญการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นรายกลุ่มย่อยแบ่งสัมภาษณ์ทีละกลุ่ม ๆ ละ 3 
คน รวม 4 กลุ่ม  ให้การพิจารณากลุ่มเป้าหมายต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการเป็นกลุ่มที่สามารถเป็น
ตัวแทนในการตอบคำถามการวิจัยและสรุปประเด็นเพื่อสร้างรูปแบบ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยดำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเป็นประเด็นสำคัญจากสนทนากลุ่มเพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม มา
เป็นร่างแบบสำรวจความคิดเห็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน กับโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการใช้
บริการจากโครงการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

3.3  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาในส่วนนี้ด้วยวิธี
สนทนากลุ่ม (Focus Group) และเป็นการใช้การสัมภาษณ์ (In-depth Interview) มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม และจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาหาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์
ของการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม 
จังหวัดสมุทรสงคราม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้
เพ่ือให้ได้ข้อมูล ของทุกๆ ส่วนนำมาประกอบกันให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด้วยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์ (In-depth 
Interview) เพราะการสัมภาษณ์ที่เป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์มีจุดสนใจ และจุดมุ่งหมายอยู่แล้วจึงพยายาม
หันความสนใจของ ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดสนใจกล่าวคือในการศึกษาครั้งนี้มุ่งไปที่ประเด็นสภาพ
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และปัญหาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทาง
วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะผู้วิจัยจะได้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นแนวทางในการพูดคุยกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ให้ ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยกำหนดตัวผู้ตอบเป็นการ
เฉพาะเจาะจง เพราะผู้ตอบนั้นมีข้อมูลที่ดีและ ลึกซึ้งกว้างขวางเป็นพิเศษเหมาะสมกับความต้องการ 
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกมีการผสมผสานวิธีดังนี้  

3.3.1  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Standardized Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
โครงสร้างของคำถาม โดยยึดตามวัตถุประสงค์ หรือกรอบของการวิจัยเป็นสำคัญ และกำหนดไว้
ล่วงหน้า คำตอบจากผู้ให้ข้อมูล สามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะมาจากแนวคำถามเดียวกัน การ
สัมภาษณ์เช่นนี้มักไม่ค่อยมีอคติต่อผู้ให้ข้อมูล เพราะคำถามชุดเดียวกันทำให้คำตอบสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ความเข้าใจ การใช้ถ้อยคำ และความหมาย ต่อคำถามที่ไม่แตกต่างกันมากนักจึงเหมาะ
กับการใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคคลสำคัญ และได้นัดหมาย เวลาไว้อย่างเป็นทางการ  

3.3.2  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เนื่องจากการศึกษาวิจัยในเชิงลึก
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงต้องอาศัย
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์อีกท้ังยังเป็นแหล่งอ้างอิง
ที่น่าเชื่อถือได้สามารถนำไป วิเคราะห์ประกอบกับการอภิปรายผลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่นสภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ตามแนวคิดและทฤษฎีวรรณกรรมบทความต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน คลอบคลุมรอบทุกด้านตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยคณะผู้วิจัยจึงได้ตั้งประเด็น การศึกษาออกเป็นเรื่องๆเพ่ือเป็นแนวทางในการ
รวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์เจาะลึกดังนั้น วัตถุประสงค์ ในแต่ละข้อได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและการจัด
กระทำข้อมูลการวิจัยดังต่อไปนี้  

3.4.1  การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาโดย
การสัมภาษณ์แบบวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการใช้ข้อมูลจากการวิจัยเอกสารหลักฐาน
ประกอบ โดยใช้ข้อมูลจากประเด็นคำถามกลุ่มตัวอย่างวิจัยวิสาหกิจชุมชน  

3.4.2  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี
การศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการใช้ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
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กลุ่ม (Focus Group) มาเป็นหลักฐานประกอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากประเด็นคำถาม สำหรับการศึกษา
ในขั้นตอนต่อไป  

การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยต้องการให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการตอบ
วัตถุประสงค์ใน แต่ละข้อ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะต้องมีความเชื่อถือได้ (Credibility) สูง คณะผู้วิจัยจึงใช้การ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความถูกต้องแม่นยำ (Validity) ของข้อมูลด้วยวิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่  

1)  การตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูล เนื่องจากการทำวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพและ
ปัญหาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทาง
วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจึงตรวจสอบได้จาก 2 ฝ่าย คือ 
กลุ่มที่ 1 สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนลอดช่องบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 
12 คน และ กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมาก
ที่สุดกล่าวคือ คณะผู้วิจัยจะนำข้อมูลในประเด็นเดียวกัน ที่ได้จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มที่ 1 มา
เทียบเคียงว่ามีความคล้ายคลึงและไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลมีความแตกต่างกันก็จะ
ไม่นำมาวิเคราะห์แต่หากข้อมูลมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันก็จะนำข้อมูลนี้มาใช้ใน
การศึกษา วิเคราะห์สร้างแบบสอบถาม  

2)  ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ เนื่องจากการทำวิจัยนี้มีแหล่งข้อมูลที่สำคัญ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้นำเสนอ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจ
ประเมินคุณภาพเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงตามประเด็นและสอดคล้อง กับทฤษฎีที่ใช้
เป็นกรอบของการวิจัยตลอดจนวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วนำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา 
(Wording) เพ่ือขอคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำไปทดสอบ และจึงดำเนินการเก็บข้อมูล
จริง  

3)  มุมมองจากทฤษฎี เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ของการพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยนำกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามและแนวคิด เกี่ยวกับการตลาดชุมชน
เข้ามาใช้ทั้งนี้เพ่ือทำความเข้าใจกับข้อมูลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสอดรับกับทฤษฎีต่าง ๆ 
 
 
 
 



59 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 

3.5.1  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามมีค่า
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา ( Index of item objective congruence : 
IOC) โดยรวม เท่ากับ 1.00 ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อแนวการมีการมีส่วนร่วม
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) มีค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of item 
objective congruence : IOC) เท่ากับ 1.00 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อแนวการมีการมีส่วนร่วม
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(Value Chain) มีค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา ( Index of item 
objective congruence : IOC) เท่ากับ 1.00 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อแนวการมีการมีส่วนร่วม
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และตลาด (Ansoff’s matrix) มีค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา 
(Index of item objective congruence : IOC) เท่ากับ 1.00 

ส่วนที่ 4  ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม  มีค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of item objective congruence : IOC) เท่ากับ 1.00 

3.5.2  วิธีสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงครามมีค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา ( Index of item 
objective congruence : IOC) โดยรวม เท่ากับ 1.00  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน กับโครงการการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
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เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม  มีค่าสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of item objective congruence : IOC) เท่ากับ 1.00 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม  มีค่าสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of item objective congruence : IOC) เท่ากับ 1.00 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการใช้
บริการจากโครงการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (Index of item objective congruence : IOC) เท่ากับ 1.00 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม  มีค่าสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา ( Index of item objective congruence : IOC) 
เท่ากับ 1.00 

 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1  การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ใช้การสรุปความจากประสนทนากลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) วิเคราะห์ห่วง
โซ่อุปทานของ (Value Chain) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตลาด (Ansoff’s matrix) 
โดยแนวการมีส่วนร่วมที่สร้างขึ้น มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาประเด็นของแนวทางการมีส่วนร่วมสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

3.6.2  วิเคราะห์ข้อมูลทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยจัดกลุ่ม
ความหมายแยกออกเป็นประเด็น (Content Analysis) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
1.  การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) จากวิธีการถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ

สนทนาแบบคำต่อคำ แล้วอ่านข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปและการสนทนากลุ่มหลาย ๆ รอบทบทวน
ข้อมูลทั้งหมดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  หลังจากจัดกลุ่มความหมาย
แยกออกเป็นประเด็น (Content Analysis) โดยจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะร่วมหรือที่มีความหมาย
เหมือนกันไว้ด้วยกัน จากนั้นให้ความหมายหรือจำแนกชื่อแก่กลุ่มข้อมูลนั้น ๆ (Theme) 

2.  การแสดงข้อมูล (Data Display) ทำความเข้าใจหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ แล้วสรุปเป็น
แนวคิดทฤษฎี เพ่ือสรุปเป็นข้อค้นพบเบื้องต้น และบทสรุป (Conclusion) นำข้อค้นพบเบื้องต้นมา
เชื่อมโยงเป็นบทสรุป 

3.  การสร้างข้อสรุปผลและยืนยันผลสรุป (Conclusion) คณะผู้วิจัยทำการตรวจสอบข้อมูล
ด้วยวิธีสามเส้าสำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูล เพ่ือให้แน่ใจว่า
ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จึงนำข้อมูลมารวบรวมประมวลผลและนำข้อค้นพบที่
ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากประเด็นปัญหา 

สำหรับการดำเนินการในรายละเอียดนั้น คณะผู้วิจัยจะทำการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ในส่วนเอกสารและในภาคสนาม บันทึกและนำมาคัดกรอง ลดทอนข้อมูล รวมทั้งจัดหมวดหมู่เพ่ือให้
ง่ายและเป็นระบบในการนำเสนอข้อมูล จากนั้นจึงทำการสรุปผลในเบื้องต้น ก่อนจะกลับเข้าสู่
กระบวนการเก็บข้อมูล ลดทอน และนำเสนอข้อมูลอีกครั้งให้เกิดความกระชับ ชัดเจน ครบถ้วนยิ่งขึ้น 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นการคัดกรองก่อนจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สรุปผล ซึ่งจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการการบริหารจัดการและเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติการดำเนินงานการ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในโครงการอื่น ๆ ต่อไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และดำเนินการวิจัยโดยประยุกต์กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย และได้นำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพ่ือหาข้อสรุปโดยมีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยที่ได้คณะผู้วิจัยได้กำหนด
วิธีการดำเนินการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
4.1  ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามวัตถุประสงค์ที ่1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
 

การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการดำเนินสภาพการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชน
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือ SWOT , Value Chain และ Ansoff’s  matrix  
 

1.1 การวิเคราะห์สภาพและปัญหาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรมโดยใช้เครื่องมือ SWOT  
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ตารางที่ 4.1  แสดงการวิเคราะห์สภาพและปัญหาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม โดยเครื่องมือ SWOT  

 
S : Strengths (จุดแข็ง) 

S1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์  

S2. มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
เป็น เอกลักษณ์  เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
วัฒนธรรม 

S3. มีข้อได้เปรียบเชิงกายภาพและลักษณะภูมิศาสตร์ใน
การเช่ือมโยงทางการท่องเที่ยวประเทศ  

W : Weaknesses (จุดอ่อน) 
W1. ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม 

ขาดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการ
ส่งเสริมการตลาด 

W2. ขาดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการตลาด
ของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

W3. ขาดการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวชุมชน
แบบบูรณาการและแบบมีส่วนร่วมจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคชุมชนร่วมกัน 

W4. ขาดการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ในชุมชนของ
คนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชน 

O : Opportunities (โอกาส) 
O1. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชน โดย

การพัฒนาคนในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 
O2. หน่ วยงานภาครั ฐมี น โยบายการพัฒ นาการ

ท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น 
ชุมชนท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี  และหมู่บ้ าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

O3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มี
เอกลักษณ์ตามแนวคิดเมืองสามธรรม ธรรมชาติ 
ธรรมะและวัฒนธรรม  

T : Threats (อุปสรรค) 
T1. ขาดการสนับสนุนและบูรณาการของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชนด้ านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  

T2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคนใน
ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

T3. มีข้อจำกัดทางด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

 
ที่มา : ข้อมูลสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กลุ่มชุมชน

และกลุ่มภาครัฐ  
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จากตารางที่ 4.1 นำความคิดเห็นของกลุ่มชุมชน และกลุ่มภาครัฐ เกี่ยวข้องกับสภาพและ
ปัญหาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม         
มาเรียงลำดับความสำคัญโดยใช้แนวคิด SWOT มากที่สุด ได้ดังนี้ ด้านจุดแข็งพบว่า ข้อได้เปรียบเชิง
กายภาพและลักษณะภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว ด้านจุดอ่อนพบว่าขาดการพัฒนา
ความรู้ทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ต้นทางคือ การวางแผนและการ
บริหาร กลางทางคือการพัฒนาการท่องเที่ยว และปลายทางคือการตลาดการท่องเที่ยว ด้านโอกาสคือ 
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชน โดยการพัฒนาคนในชุมชนทางการท่องเที่ยวชุมชน และ
ด้านอุปสรรคพบว่า ขาดการบูรณาการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว
ของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา กลุ่มเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชน  
 

 1.2 วิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของชุมชนท่องเที่ยว (Value Chain) ของ
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 
ตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของชุมชนท่องเที่ยว (Value Chain) ของ

หน่วยงานภาครัฐในเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม  

 
แนวคิด 

Value Chain 
หน่วยจัดการเรียนรู้ การดำเนินการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

ต้นทาง(Upstream) 1. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม และสนง.
พัฒนาชุมชนอำเภอ 

การจดทะเบียนกลุ่ม 
OTOP นวัตวิถี 
และการพัฒนากลุ่ม 
OTOP นวัตวิถี 

การวางแผน
และการ
บริหาร 

 2. สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรสงคราม 

การตรวจประเมินรับรอง
โฮมสเตย์ และการจัดตั้ง 
รับรองกลุ่มโฮมสเตย์ 

 3. อพท. การรับรองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT 
Thailand 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

แนวคิด 
Value Chain 

หน่วยจัดการเรยีนรู้ การดำเนินการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของชุมชน 

 

 5. ธนาคารออมสิน สนับสนุนเงินทุนกลุ่ม
ท่องเที่ยว 

 6. สนง.เกษตรจังหวัด การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยว 

 7. สนง.สาธารณสุขจังหวัด การขอรับรองคุณภาพ  
 8. สนง.วัฒนธรรมจังหวัด หมู่บ้านวัฒนธรรม 
 9. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัด 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 10. สนง.พระพุทธศาสนา 
จังหวัด 

หมู่บ้านพุทธศาสนา 

กลางทาง 
(Midstream) 

1. ธนาคารธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

สนับสนุนการก่อสร้างและ
สถานที่ 

การพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

 2. กรมการท่องเที่ยว สนับสนุนเงินทุนการ
ท่องเที่ยวและ 
พัฒนาคนทางการ
ท่องเที่ยว 

 

 3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

 

 4. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด การรวมกลุ่ม และ 
การพัฒนากลุ่ม OTOP 

 

 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

แนวคิด 
Value Chain 

หน่วยจัดการเรียนรู้ การดำเนินการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

 6. สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน รับรองมาตรฐานฝีมือแรร
งาน  

 7. สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ การรวมกลุ่ม และ 
การพัฒนากลุ่ม OTOP 

ปลายทาง 
(Downstream) 

1. สนง.พาณิชย์จังหวัด การจำหน่ายผลผลิต การ
จดทะเบียนการค้า (SME) 
การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 

การพัฒนา 
การตลาด 

 2. สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม 

การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน 
เชิงเกษตร 

 3. อบต.  การจดทะเบียนพาณิชย์ 
ปลายทาง 
(Downstream) 

4. ททท. การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

การพัฒนา 
การตลาด 

 5. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
สมุทรสงครามฯ 

ส่งเสริมการตลาดสินค้า
จากชุมชน 

 

 6. สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 

การสนับสนุนแหล่งเงินทุน
ให้ชุมชน 

 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการตลาด 

 8. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม 

รับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมและ 
โครงการ CIV 

 9. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พัฒนามาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

แนวคิด 
Value Chain 

หน่วยจัดการเรียนรู้ การดำเนินการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

 10. ททท. พัฒนาด้านการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์  

 11. สมาคมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัด 

การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

 
ที่มา : ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กลุ่มชุมชนและกลุ่มภาครัฐ ในวันที่ 7-10 

สิงหาคม 2563 ณ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 

จากตารางที่ 4.2 ผลการศึกษา การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของชุมชนท่องเที่ยว 
(Value Chain) ของหน่วยงานจัดการเรียนรู้ทางการตลาดในจังหวัด สมุทรสงคราม ต้นทาง 
(Upstream) พบว่า ผลการเรียนรู้การวางแผนและการบริหารมีหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลางทาง 
(Midstream) พบว่า ผลการพัฒนาผลการเรียนรู้การพัฒนาการท่องเที่ยว มีหน่วยงาน สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และปลายทาง (Downstream) พบว่า ผลการเรียนรู้การพัฒนาการตลาดและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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1.3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือ Ansoff’s  
matrix  

 
  

 

      
 

 
 
ภาพที่ 4.1  แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ

ทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือ Ansoff’s matrix 
ที่มา: ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)  
 
    

จากภาพที่ 4.1 ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์แนวทางการกำหนดเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามแนวคิด 
Ansoff’s matrix พบว่า 1) กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration) คือการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมะที่เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ 2) กลยุทธ์ทางการพัฒนาตลาด (Product development) การท่องเที่ยว 
วัฒนธรรม ที่เน้นกลุ่มภาครัฐ คือ 3) กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market development) คือ การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมมะ ธรรมชาติที่เน้นกลุ่มวัยทำงาน  สุดท้ายคือ 4) กลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์ 

1. กลยุทธ์การเจาะตลาด 
(Market penetration) 

 
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ  
 

2. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 
(Product development) 

  
แนวคิดการท่องเที่ยว วัฒนธรรม 
กลุ่มเป้าหมายภาครัฐ 

3. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด 
(Market development) 

 
แนวคิดการท่องเที่ยวธรรมชาต ิ
กลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน 

4.กลยุทธ์การขยายตลาด 
(Diversification) 

 
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ 
วัฒนธรรม และแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ   
กลุ่มเป้าหมายรักษ์สุขภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

และทุนทาง
วัฒนธรรมตลาด

เดิม 

 

แนวคิดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุน
ทางวัฒนธรรมเดิม 

แนวคิดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุน
ทางวัฒนธรรมใหม่ 

 

กลุ่มเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น และทุน
ทางวัฒนธรรม

ตลาดใหม ่
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(Diversification) คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม ที่เน้นกลุ่มรักสุขภาพหรือการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในการกำหนดเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และทุ นทางวัฒ นธรรม  ในจั งหวัดสมุทรสงคราม เลื อกกลยุทธ์  กลยุทธ์การขยายตลาด 
(Diversification) แนวคิดการท่องเที่ยวใหม่เชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  และตลาดเป้าหมายใหม่เน้นกลุ่มรักษส์ุขภาพหรือกลุ่มผู้สูงอายุ   
 
4.2  ตอนที่ 2 ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 มีดังนี้ 

 
จากการสภาพและปัญหาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้เครื่องมือ SWOT , Value Chain และ Ansoff’s 
matrix จึงเกิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทาง
วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม ที่เน้นกลุ่ม
รักสุขภาพหรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในการกำหนดเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงครามเลือกกลยุทธ์ กลยุทธ์การขยาย
ตลาด (Diversification) แนวคิดการท่องเที่ยวใหม่เชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม ที่ เน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และตลาดเป้าหมายใหม่เน้นกลุ่มรักษ์สุขภาพหรือกลุ่มผู้สูงอายุ กำหนดเส้นทาง
เส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอบางคนที 2 วัน 1 คืน หรือ ไปเช้ากลับเย็น รูปแบบการท่องเที่ยวดัง
รูปภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2  เส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอบางคนที 2 วัน 1 คืน หรือ ไปเช้ากลับเย็น 

 
จากภาพที่ 4.2 การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม เน้นการท่องเที่ยวใหม่เชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม 
ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และตลาดเป้าหมายใหม่เน้นกลุ่มรักษ์สุขภาพหรือกลุ่มผู้สูงอายุ 
กำหนดเส้นทางเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอบางคนที 2 วัน 1 คืน หรือ ไปเช้ากลับเย็น  

จุดเริ่มต้น คือ วัดบางกุ้ง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดสำคัญวัด
หนึ่งทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ใน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และไม่ไกลจากตลาดน้ำอัมพ
วาอีกด้วย ตามประวัติกล่าวว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายช่วง พ.ศ.2308 กองทัพพม่ายกเข้ามาตี
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ จึงรับสั่งให้หัวเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายสร้างกำแพง
ล้อมวัดบางกุ้ง ที่ตำบลบางกุ้ง เมืองสมุทรสงคราม เรียกว่า ค่ายบางกุ้ง  จุดเด่นความสวยงามของวัด
บางกุ้งนี้ที่แตกต่างจากวัดอ่ืนก็คือ โบสถ์ปรกโพธิ์ โบสถ์ของวัดถูกต้นไม้ใหญ่ 4 ชนิดปกคลุมอยู่ ได้แก่ 
ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร และต้นกร่าง ถือเป็นโบสถ์ในต้นไม้แห่งเดียวในประเทศไทย และคาดว่าน่าจะ
มีอายุราว 200 กว่าปีเลยทีเดียว อีกทั้งโบสถ์ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ตามแบบวัดไทยทั่ว ๆ ไปรากไม้
เหล่านี้เป็นตัวช่วยยึดให้โบสถ์ยังคงรูปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจทีเดียว นอกจากนี้ตรงหน้าบันยังมี
ลวดลายพันธุ์พฤกษา ประดับด้วยเครื่องถ้วยซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย ทำให้วัดบางกุ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของสมุทรสงคราม และยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่ง
ในที่เที่ยว Unseen Thailand อีกด้วย  
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จุดที่สอง คือ ตลาดน้ำบางน้อย เป็นตลาดน้ำเก่าแก่แห่งหนึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี อยู่ใกล้ ๆ 
ตลาดน้ำอัมพวา ห่างจากอัมพวาประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ตั้งของตลาดน้ำบางน้อยอยู่ที่ หน้าวัดเกาะ
แก้ว อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ถ้าขับรถมาก็สามารถจอดรถที่วัดเกาะแก้วได้เลย มีที่จอดรถเยอะ
มาก เมื่อก่อนตลาดน้ำบางน้อยเป็นที่ค้าขายผลไม้ พืชผลทางการเกษตร จากชาวสวนที่อยู่รอบ ๆ 
ตลาด เช่นมะพร้าว ชมพู่ ส้มโอ มะม่วง และอาหารทะเล อย่างเช่น ปลาทู กะปิ ตลาดน้ำบางน้อยถือ
ว่าเป็นย่านค้าขายขนาดใหญ่ ต่อมาพอความเจริญเข้าถึงทำให้ตลาดน้ำบางน้อย เปลี่ยนจากตลาด
กลายเป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำที่ยังอนุรักษ์ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตริมน้ำอย่างเรียบง่ายให้คงอยู่
เหมือนเดิม  

ต่อมาเดินทางไปยังจุดที่สาม อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativity of Our Lady Cathedral) 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซังราชบุรี ซึ่ง
สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่การบังเกิดของพระแม่มารีย์ ถือเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์
ชนนิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่โดยรอบ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) โดยบาทหลวง
เปาโล ซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี เป็นสถาปัตยกรรมกอทิกท่ีสร้างด้วยอิฐ
เผา ผนังฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื่อมจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสีที่สวยงามจากประเทศ
ฝรั่งเศสที่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนางมารีย์พรหมจารีตามคัมภีร์ไบเบิล และภาพของบรรดานักบุญ
ทั้งชายและหญิง มีรูปปั้น ธรรมาสน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่าง ๆ และรูปแกะสลักประดับบาน
ประตู บรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนาบางตอน  

ต่อมาเดินทางไปจุดที่สี่ ตลาดน้ำบางนกแขวก เคยเป็นแหล่งการค้าในที่คึกคักในอดีต ริมฝั่งมี
เรือนแถวไม้เก่าแก่กว่า 100 ปีปลูกติดต่อกัน และ 

จุดสุดท้าย คือ วัดปราโมทย์ เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้าน
ปราโมทย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วัดปราโมทย์เป็นวัด
เก่าแก่โบราณ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่อาจทราบได้ และรกร้างมานาน น่าจะเป็นวัดที่มีอายุใกล้เคียงกับวัด
บางสะแกซึ่งอยู่ใกล้กัน จนกระทั่ง “พระครูวิมลเกียรติ” ได้มาปฏิสังขรณ์ และดำเนินการก่อสร้างขึ้น
ใหม่ โดยมีพระอธิการเริกเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก  และเจ้าอาวาสรูปต่อ ๆ มาได้รับสืบต่อมา ทั้ง
ปฏิสังขรณ์ และก่อสร้างขึ้นใหม่ ทำให้วัดปราโมทย์มีความสมบูรณ์ด้านศาสนสถานเป็นอย่างมาก 
ตั้งแต่อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ตลอดจน ฌาปนสถาน ฯลฯ ทำให้วัดปราโมทย์เป็นวัดที่
สะอาด สวยงาม ควรชมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ด้วยความสามารถของเจ้าอาวาส วัดนี้มีความสมบูรณ์ด้วย
การศึกษามีทั้งโรงเรียนปริยัติธรรม และโรงเรียนประถมศึกษา และสำนักอุบาสิกา ได้รับอนุญาตให้ตั้ง
เป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2441 และได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2496 สิ่งสำคัญของวัดที่ควรชมและนมัสการ 
ได้แก่ 1) อุโบสถหลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 และพระประธานในอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่
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เนื้อศิลาแดง ปางสมาธิ เป็นพระที่ได้มาจากวัดอินทร์ประเสริฐปากง่าม ซึ่งเป็นวัดที่ร้างไปแล้ว 
อาราธนามาประดิษฐานไว้ในอุโบสถ และถวายพระนามว่า “พระอินทรประเสริฐ” 2) วิหารยอด
มณฑป ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย ประชาชนเรียกท่านว่า “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปที่
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในท้องถิ่นแห่งนี้มาก อีกทั้งวิหารก็ก่อสร้างงดงามมาก 3) 
พลับพลาจตุรมุข อนุสรณ์สถานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4) หอพระไตรปิฎก เรือน
ไม้สักทรงไทยเก่าแก่สวยงามมาก ตั้งอยู่กลางสระน้ำ 5) ฌาปนสถาน รูปวิมาน 3 หลัง สวยแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสงคราม และ 6) หอกลาง หอระฆัง ทรงไทยสวยงาม รายละเอียดระหว่างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในอำเภอบางคนที 2 วัน 1 คืน หรือไปเช้ากลับเย็น จากจุดที่ 1 วัดบางกุ้ง ไปจุดที่ 2 ตลาด
น้ำบางน้อย จุดที่ 3 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จุดที่ 4 ตลาดน้ำบางนกแขวก และ จุดที่ 
5 วัดปราโมทย์ มีเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทาง
วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  เส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอบางคนที 2 วัน 1 คืน หรือ ไปเช้ากลับเย็นจุดที่ 1  
                 วัดบางกุ้ง ไปยังจุดที่ 5 วัดปราโมทย์ 
 

แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จุดที่ 1  
วัดบางกุ้ง  

ไปยัง 
จุดที่ 2  

ตลาดน้ำบางน้อย 

จุดที่ 2  
ตลาดน้ำบางน้อย 

ไปยัง 
จุดที่ 3  

อาสนวิหารแม่
พระบังเกิด    

บางนกแขวก 

จุดที่ 3  
อาสนวิหาร     

แม่พระบังเกิด    
บางนกแขวก 

ไปยัง 
จุดที่ 4  

ตลาดน้ำ       
บางนกแขวก 

จุดที่ 4  
ตลาดน้ำ       

บางนกแขวก 
ไปยัง 
จุดที่ 5  

วัดปราโมทย์ 

แผนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

ระยะทาง  2.4 กม 4.7 กม 550 เมตร 5.9 กม 
เวลาที่ใช้
เดินทาง
ประมาณ  

5 นาที  
(ขับรถยนต์) 

8 นาที  
(ขับรถยนต์) 

2 นาที  
(ขับรถยนต์) 

10 นาที  
(ขับรถยนต์) 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จุดที่ 1  
วัดบางกุ้ง  

ไปยัง 
จุดที่ 2  

ตลาดน้ำบางน้อย 

จุดที่ 2  
ตลาดน้ำบางน้อย 

ไปยัง 
จุดที่ 3  

อาสนวิหารแม่
พระบังเกิด    

บางนกแขวก 

จุดที่ 3  
อาสนวิหาร     

แม่พระบังเกิด    
บางนกแขวก 

ไปยัง 
จุดที่ 4  

ตลาดน้ำ       
บางนกแขวก 

จุดที่ 4  
ตลาดน้ำ       

บางนกแขวก 
ไปยัง 
จุดที่ 5  

วัดปราโมทย์ 

โรงแรม
ระหว่าง
เส้นทาง (ไม่
ต่ำกว่า 3 
ดาว) 

จำนวน 20 แห่ง 
ประกอบดว้ย 1) GAJIB     
2) Naplaiphong-phang 
Resort 
3) Ruenthai Bangkung 
Resort 
4) เรือนปณาลี รีสอร์ท 
5) เรือนไทยบางกุ้ง 
6) เรือนบุษบา โฮมสเตย์ 
7) บ้านสิรีน รีสอร์ท 
8) Serenehome @ 
Samutsongkhram 
9) Na BangKhonTee 
Resort 
10) River CoCo @ 
Amphawa 
11) สวนบ้านกลปพฤกษ ์
12) บ้านทิพย์สวนทอง 
13) มีพวา รีสอร์ท 
14) ลุงต๋อยรีสอร์ทแอนด์
สปา 
15) บ้านนวลจันทร์ รีสอร์ท 
16) Mee Phawa Resort 
17) บ้านสวนโยนก รีสอร์ท 
18) บ้านปูตากลม โฮมสเตย์ 
อัมพวา แมก่ลอง 
19) บ้านสวนล้านนา 

จำนวน 14 แห่ง 
ประกอบดว้ย  
1)  Amporn Riverside 
Resort 
 2)  โรงแรมอัมพรริเวอร์
ไซด์ 
 3)  โรงแรม NA TREE 
TARA 
 4)  Na Tree Tara ณ 
ทรีธารา 
 5)  ชาญธารา รีสอร์ท 
 6)  ณ ทรีธารา ริเวอร์
ไซด์ 
 7)  อัมพรริเวอร์ไซด์ รี
สอร์ท 
 8)  เรือนอธิษฐาน 
 9)  บา้นพักริมน้ำอัมพ
วา 
 10)  บ้านหนุนหมอน
นอนสวน 
 11)  โรงแรมโคโคนทั 
 12)  บ้าน พ บางคนที 
 13)  The Jeerang 
home gallery 
 และ 14)  บ้านนำ้เป็น รี
สอร์ท 

- จำนวน 8 แห่ง 
ประกอบดว้ย  
1)  โรงแรม NA TREE 
TARA 
 2)  ณ ทรีธารา ริเวอร์
ไซด์ 
 3)  Na Tree Tara ณ 
ทรีธารา 
 4)  เรือนอธิษฐาน 
 5)  ชาญธารา รีสอร์ท 
 6)  บา้นพักริมน้ำอัมพ
วา 
 7)  The Jeerang 
home gallery 
 และ 8)  บ้านสวนลิ้นจี ่
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จุดที่ 1  
วัดบางกุ้ง  

ไปยัง 
จุดที่ 2  

ตลาดน้ำบางน้อย 

จุดที่ 2  
ตลาดน้ำบางน้อย 

ไปยัง 
จุดที่ 3  

อาสนวิหารแม่
พระบังเกิด    

บางนกแขวก 

จุดที่ 3  
อาสนวิหาร     

แม่พระบังเกิด    
บางนกแขวก 

ไปยัง 
จุดที่ 4  

ตลาดน้ำ       
บางนกแขวก 

จุดที่ 4  
ตลาดน้ำ       

บางนกแขวก 
ไปยัง 
จุดที่ 5  

วัดปราโมทย์ 

 20) บ้านลาโภทัย รีสอร์ท 
แอนด์ โฮมสเตย ์

   

ปั๊มน้ำมัน
ระหว่าง
เส้นทาง 

ปัม๊น้ำมัน ณ ภัทร ออยล์ จำนวน 2 แห่ง 
ประกอบด้วย  
1) สถานีบริการ
ปัม๊น้ำมัน PT สาขา
บางคนที 
2) ปัม๊น้ำมัน PT 

- 
 

ปั๊มน้ำมันคลองไทย 

ร้านของฝาก จำนวน 4 ร้าน 
ประกอบด้วย  
1) OTOP ขิงดอง (แดง-
เล็ก บางกุ้ง) 
2) OTOP พวงกุญแจจาก
กะลามะพร้าว 
3) ร้านนวภัทรเซรามิค 
4) ขนมเปี๊ยะบ้านชฎาทอง 

จำนวน 3 ร้าน 
ประกอบด้วย  
1) OTOP น้ำปลา
หวานลาวัลย์/ไอศกรีม
มะม่วงหาวมะนาวโห่/
หมี่กรอบรสผลไม้ 
2) OTOP สินค้าท่ี
ระลึก มะนาวดอง/
คุกกี้พาขวัญ/ไข่เค็ม 
(ไข่ขจี) 
3) OTOP สินค้าท่ี
ระลึก เชือกกล้วย
กระดังงา 

- 
 

จำนวน 2 ร้าน 
ประกอบด้วย  
1) OTOP บาล์มทาส้น
เท้าแตก 
2) OTOP น้ำยาซักผ้า
จากน้ำชีวภาพฯ 

 



76 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และดำเนินการวิจัยโดยประยุกต์กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) จากกลุ่มประชากรเป้าหมายโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 4 
วิสาหกิจชุมชน จำนวน 12 คน และ กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน ได้แก่ 1) ด้านการขายและ
บริการ  2) ด้านกลยุทธ์องค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  3) ด้านการบริหารจัดการองค์กร      
4) ด้านรัฐศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน  5) ด้านการท่องเที่ยว/ประวัติศาสตร์ชุมชน  6) ด้านการ
บริหารธุรกิจและวางแผนทางการเงิน  7) ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  8) ด้านการบริหารธุรกิจ
และผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  กับ 9) ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์และการประกอบการ โดย
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปโดยมีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใช้การสรุปความจากประสนทนา
กลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของ (Value Chain) 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตลาด (Ansoff’s matrix) และจัดกลุ่มความหมายแยก
ออกเป็นประเด็น (Content Analysis)  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1  สรุปผลการศึกษาสภาพและปัญหาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรมโดยใช้เครื่องมือ SWOT ได้ดังนี้  ด้านจุดแข็งพบว่า            
ข้อได้เปรียบเชิงกายภาพและลักษณะภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว ด้านจุดอ่อนพบว่า
ขาดการพัฒนาความรู้ทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบตั้งแต่   
ประกอบด้วย ต้นทางคือ การวางแผนและการบริหาร กลางทางคือการพัฒนาการท่องเที่ ยว และ
ปลายทางคือการตลาดการท่องเที่ยว ด้านโอกาสคือ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชน โดย
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การพัฒนาคนในชุมชนทางการท่องเที่ยวชุมชน และด้านอุปสรรคพบว่า ขาดการบูรณาการพัฒนาและ
การจัดการเรียนรู้ทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา กลุ่ม
เกษตรและหน่วยงานภาคเอกชน  

ผลการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของชุมชนท่องเที่ยว (Value Chain) ของ
หน่วยงานภาครัฐในเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทาง
วัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม ต้นทาง (Upstream) พบว่า ผลการเรียนรู้การวางแผนและการ
บริหารมีหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลางทาง (Midstream) พบว่า ผลการพัฒนาผลการเรียนรู้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว มีหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปลายทาง (Downstream) พบว่า ผลการเรียนรู้การ
พัฒนาการตลาดและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือ Ansoff’s matrix 
พบว่า 1) กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration) คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่เน้นกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 2) กลยุทธ์ทางการพัฒนาตลาด (Product development) การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ที่เน้น
กลุ่มภาครัฐ คือ 3) กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market development) คือ การท่องเที่ยวเชิงธรรมมะ 
ธรรมชาติที่เน้นกลุ่มวัยทำงาน สุดท้ายคือ 4) กลยุทธ์การขยายผลิตภัณฑ์ (Diversification) คือการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม ที่เน้นกลุ่มรักสุขภาพหรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในการ
กำหนดเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม ใน
จังหวัดสมุทรสงครามเลือกกลยุทธ์ กลยุทธ์การขยายตลาด (Diversification) แนวคิดการท่องเที่ยว
ใหม่เชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  และตลาดเป้าหมายใหม่เน้น
กลุ่มรักษ์สุขภาพหรือกลุ่มผู้สูงอายุ   

 
5.1.2  สรุปผลการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 มีดังนี้ 
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุน

ทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม  ที่เน้น
กลุ่มรักสุขภาพหรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในการกำหนดเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
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เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงครามเลือกกลยุทธ์ กลยุทธ์การ
ขยายตลาด (Diversification) แนวคิดการท่องเที่ยวใหม่เชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม ที่เน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  และตลาดเป้าหมายใหม่เน้นกลุ่มรักษ์สุขภาพหรือกลุ่มผู้สูงอายุ กำหนดเส้นทาง
เส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอบางคนที 2 วัน 1 คืน หรือ ไปเช้ากลับเย็น รูปแบบการท่องเที่ยว จาก
จุดที่ 1 วัดบางกุ้ง ไปยังจุดที่ 2 ตลาดน้ำบางน้อย จุดที่ 3 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จุด
ที่ 4 ตลาดน้ำบางนกแขวก และ จุดที่ 5 วัดปราโมทย์ มีเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม มีระยะทาง 13.55 กิโลเมตร มีจำนวน
เครือข่ายโรงแรมระหว่างเส้นทาง (ไม่ต่ำกว่า 3 ดาว) จำนวน 46 แห่ง จำนวนเครือข่ายร้านอาหาร
ระหว่างเส้นทาง 23 ร้าน และจำนวนเครือข่ายร้านของฝากระหว่างเส้นทาง 9 ร้าน 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1  การศึกษาสภาพและปัญหาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่ อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ขาดการพัฒนาความรู้ทางการตลาด
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบตั้งแต่ ต้นทางคือ การวางแผนและการบริหาร กลาง
ทางคือการพัฒนาการท่องเที่ยว และปลายทางคือการตลาดการท่องเที่ยว เนื่องจากปัญหาสำคัญใน
ปัจจุบันของชุมชน คือ ขาดความเข้าใจและทักษะความสามารถด้านการจัดการตลาดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการท่องเที่ยว และยังไม่มีการให้ความสำคัญกับ
ข้อมูลความต้องการที่แท้จริงและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชน ทำให้การพัฒนาสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ครบถ้วน และที่สำคัญ
ชุมชนยังไม่เข้าใจเรื่องของกลยุทธ์การสร้างสินค้าท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความแตกต่างกับชุ มชน  
อ่ืน ๆ ทำให้สินค้าและการจัดบริการทางการท่องเที่ยวมีรูปแบบซ้ำกัน ตลอดจนการสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้กับชุมชน บนฐานความเข้มแข็ง ความเข้าใจและศักยภาพของชุมชน ในฐานะที่ชุมชนเป็นผู้
ให้ บ ริการ (Supply side) หรือ เจ้ าของทรัพยากรที่ เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรม  ภู มิ ปัญ ญ า 
สภาพแวดล้อม และธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน โดยอาศัยลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน (Demand 
side) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของการจัดการการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะมิติของการ
จัดการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ของเครือข่าย คือ “ร่วมมือประสาน
การทำงานเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการตลาดท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมีกลยุทธ์สำคัญของการขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยว คือ 1) กลยุทธ์การ
พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง
เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กร สมาคม รวมถึงเชื่อม
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เครือข่ายไปยังเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดและภูมิภาคอ่ืน ๆ 2) กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริม
จัดการการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น และ 3) กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
การตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกำหนดกลไกการจัดการเครือข่ายออกเป็น 2 กลไก คือ กลไก
การจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกลไกด้านงบประมาณ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อุจฉริต์  อาจาระศิริกุล (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโนนทัน 
ชุมชนตำบลท่าสองคอนและชุมชนตำบลพระธาตุ การศึกษาบทบาทของภาคีเครือข่ายชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าควรจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน 
ที่ชุมชนบ้านโนนทัน ชุมชนตำบลท่าสองคอนและชุมชนตำบลพระธาตุ องค์กรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชนมี 4 องค์กรได้แก่ หน่วยงานรัฐเป็นที่ปรึกษา เอกชนและผู้ประกอบการเป็นฝ่าย
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ผู้นำชุมชนเป็นคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยว และกลุ่มชาวบ้านเป็น
ฝ่ายผลิตสินค้าจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวตามบทบาทพ้ืนที่ของทั้ง 3 ชุมชน พบว่าจุดแข็งคือมีวัดและ
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีชื่อเสียง จุดอ่อนคือแหล่งท่องเที่ยวขาดการพัฒนาแม้มีถนนสายหลักไป
ยังจังหวัดใกล้เคียง แต่พบว่ามีอุปสรรคคือหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนมีงบประมาณจำกัด 
จากการศึกษาพบว่าทั้ง 3 ชุมชน มีบทบาทในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนมีความ
พร้อมด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนและชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตามความสามารถ 
และยังสอดคล้องกับ Bivir (2010) ที่ได้ศึกษาองค์การแบบเครือข่ายประกอบด้วยตัวแสดงจำนวนมาก
ซึ่งเป็นตัวแสดงที่มีฐานทรัพยากรสำคัญและมีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวในการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรเหล่านั้น โดยองค์การแบบเครือข่ายจะมีความแตกต่างจากองค์การตามลำดับสายการบังคับ
บัญชา (hierarchy) เพราะไม่ได้ใช้ความเป็นศูนย์กลางแห่งการใช้อำนาจหน้าที่โดยปกติเพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องในหมู่ตัวแสดงที่เข้าร่วมในส่วนต่าง ๆ แตกต่างจากองค์การแบบตลาด (market) ในสิ่งที่
เกี่ยวกับการเข้าร่วมของตัวแสดงในการเข้ามาแทนที่และเป็นการแลกเปลี่ยนระยะยาว (repeated & 
enduring exchange) ที่วางอยู่บนความเชื่อมั่นและการเจรจาตกลงกันมากกว่าการใช้ราคาและการ
ต่อรองราคาตามกลไกตลาดถ่วงดุลกัน (bargaining) ยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์ขององค์การเครือข่าย
ที่เกิดขึ้นนั้นสามารถร่วมกันจัดตั้งระบบสหกรณ์ การร่วมกันเป็นพันธมิตร การจัดทำพันธสัญญาแห่ง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน หรือความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ และร่วมกันรับความเสี่ยงในกิจการที่พวกเขา
ประกอบกันขึ้นโดยตกลงร่วมกัน เป็นต้น ดังนั้นเครือข่ายจึงเป็นแนวคิดการจัดการองค์การสมัยใหม่ที่
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เหมาะสมที่สุดสำหรับการศึกษาและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนภายใต้บริบท
และอิทธิพลของการปฏิรูปภาครัฐของโลกวิชาการในปัจจุบัน 

5.2.2  การศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม  
ที่เน้นกลุ่มรักสุขภาพหรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในการกำหนดเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดย
การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดสมุทรสงครามเลือกกลยุทธ์ กลยุทธ์
การขยายตลาด (Diversification) แนวคิดการท่องเที่ยวใหม่เชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม ที่เน้น
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  และตลาดเป้าหมายใหม่เน้นกลุ่มรักษ์สุขภาพหรือกลุ่มผู้สูงอายุ กำหนด
เส้นทางเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอบางคนที 2 วัน 1 คืน หรือ ไปเช้ากลับเย็น รูปแบบการ
ท่องเที่ยว จากจุดที่ 1 วัดบางกุ้ง ไปยังจุดที่ 2 ตลาดน้ำบางน้อย จุดที่ 3 อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 
บางนกแขวก จุดที่ 4 ตลาดน้ำบางนกแขวก และ จุดที่ 5 วัดปราโมทย์ มีเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม มีระยะทาง 13.55 
กิโลเมตร มีจำนวนเครือข่ายโรงแรมระหว่างเส้นทาง (ไม่ต่ำกว่า 3 ดาว) จำนวน 46 แห่ง จำนวน
เครือข่ายร้านอาหารระหว่างเส้นทาง 23 ร้าน และจำนวนเครือข่ายร้านของฝากระหว่างเส้นทาง 9 
ร้าน เนื่องจากมิติของการพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านการตลาดที่เน้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ พัฒนา
ทักษะสามารถดำเนินการด้านการตลาดผ่านกระบวนการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
อีสาน และอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนและดำเนินการจัดการตลาดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และมิติของนักท่องเที่ยว โดยเน้นศึกษาข้อมูลพฤติกรรม ความต้องการปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน
โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมกระบวนการ
การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถด้าน
การจัดการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับที่มากขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสินค้า
และบริการ (Product) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งกระบวนการวิจัยที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ผล คือ การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแชร์ข้อมูล 
การอบรมเพ่ิมเติมโดยผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ในการจัดการตลาดการท่องเที่ยว รวมถึงการใช้
เครือข่ายการทำงานร่วมกันในลักษณะของเครือข่ายมาเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ สำคัญ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปริวรรต  สมนึก (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างชุมชนบ้านทรายมูล และชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนการท่องเที่ยวเครือข่ายทั้ง 2 แห่ง มีจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะที่แตกต่างกันตามอัตลักษณ์และวิถี
ชีวิตตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ร่วมกันในการเป็นทรัพยากรการ
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ท่องเที่ยวแบบเครือข่ายได้อย่างลงตัวโดยชุมชนแต่ละแห่งสามารถนำเอาจุดเด่นของกิจกรรมคา
ท่องเที่ยวแต่ละชุมชนมาจัดทำเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วมได้อย่าง
เหมาะสม (2) การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของสองชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมได้ใช้แนวคิดการจัดการเครือข่ายในระดับชุมชนผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาชุมชนและ
สภาพการณ์ภายในชุมชน ตลอดจนการสรุปบทเรียนและการขยายกระบวนการเครือข่าย สำหรับการ
ประเมินความเข้มแข็งรูปแบบเครือข่ายในด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและการเปรียบเทียบ
ระหว่างวิธีการดำเนินการแบบเดิมและวิธีดำเนินการแบบสร้างเครือข่ายพบว่า วิธีการแบบเดิมชุมชน
ดำเนินการแบบต่างคนต่างบริหารจัดการกันเอง มีข้อเสียคือ ชุมชนแต่ละแห่งจะไม่มีพลังอำนาจใน
การเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวแบบหลากหลาย และน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว สำหรับแบบพัฒนา
เครือข่ายพบว่า เครือข่ายชุมชนมีองค์กรหรือกลไกในการทำงานเพ่ือจัดการท่องเที่ยวและสามารถ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ โดยมีศูนย์กลางของข้อมูลเครือข่าย และชุมชน
ได้ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นของแต่ละแห่งในการให้บริการทางการท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยวให้มีผลประโยชน์ในด้านมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น (3) รูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ ยวโดย
ชุมชนที่เหมาะสมของสองชุมชนการท่องเที่ยวประกอบด้วย การสร้างการเรียนรู้ระหว่างชุมชน การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน ใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันหรือเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวที่ เกี่ยวเนื่องกัน ร่วมมือกันเพ่ือวางแผนในการใช้ทรัพยากรและสร้างคว าม
หลากหลายของรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว ทำการตลาดร่วมกันเพ่ือเป็นการลดต้นทุนและ
กระจายผลตอบแทนอย่างทั่วถึงและยังสอดคล้องกับ Wanlop  Rathachatranon & Noppon 
Akahat (2017) ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนกับกระบวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในการ
ให้บริการสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งพบว่ากิจกรรมการบริการสาธารณะและการนำนโยบาย
สาธารณะไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมชุมชน เช่นในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง 
ชุมชนผู้ไทจะสามารถพัฒนากระบวนการบริหารปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่นให้เกิด 1) การสร้าง
ความรับผิดชอบ 2) การสร้างความเป็นพลเมือง และ 3) การสร้างภาคประชาสังคมขึ้นในชุมชน
ท้องถิ่น อันจะทำให้การผลิตและให้บริการสาธารณะในระดับชุมชนหมู่บ้านก่อให้เกิดเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และทำให้พ่ึงตนเอง
ได้ในระยะยาว 
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5.3  ข้อเสนอแนะการวิจัย 

5.3.1  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
5.3.1.1  หน่วยงานภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคเอกชน ควรสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับ

นักท่องเที่ยว ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม ความต้องการ และลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative tourism) และเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด โดยองค์ความรู้ดังกล่าว
ได้มาจากการศึกษาและเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยว   

5.3.1.2  ชุมชนสามารถพัฒนาแผนการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเครือข่าย
ร่วมกัน โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ทางการตลาดเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม คือ “เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของทรัพยากรของจังหวัดสมุทรสงครามและท้องถิ่นได้แก่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน ความบริสุทธิ์ของคน
อีสาน ที่สามารถจัดการต้อนรับผู้มาเยือนได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสม และมีมาตรฐาน” โดยมี
เป้าหมาย คือ เพ่ือสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้มาเยือน 

5.3.1.3 ควรกำหนด เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับชุมชน 
เส้นทางเชื่อมโยงระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวในภาคด้วย 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

5.3.2.1  ควรทำการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ในพ้ืนที่อ่ืน
หรือการวิจัยและพัฒนากลุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติม เพ่ือศึกษาหาประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  

5.3.2.2  ควรทำการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาคบริการ 
เช่น การท่องเที่ยวชุมชนโดยผู้สูงอายุหรือพัฒนาแนวคิดสินค้าและบริการจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เรียกว่า 
OTOP อายุวิถีท่ีเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP จากผู้สูงอายุเป็นต้น 

5.3.2.3 ควรทำการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ ยว
ชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปสู่
ภาคปฏิบัติจริงในเชิงพาณิชย์หรือการก่อประโยชน์อะไรต่อชุมชน และสามารถต่อยอดอะไรบ้างต่อ
ชุมชน เพื่อการพัฒนารูปแบบไปข้ึนอีกระดับหนึ่ง 
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รายชื่อกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนสำหรับการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล 

รายช่ือกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนสำหรับการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล 
 

1. นางตันหยง สุขเกษม ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เกษตรสายหวาน  
และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. นางถนอมจิต บุตราช  ประธานวิสาหกิจชุมชนไม้ผลบางสะแก  
และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. นายบวร เหลือบรัศมี  ประธานวิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบบ้านสวนทรายทอง  
และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. นายบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์ (ผลิตภัณฑ์บ้านเห็ด)  
และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม 
 

1. ผศ.ดร.ชลภสัสรณ์ สิทธิวรงคช์ัย   
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์และการประกอบการ 

2. ดร.อัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ   
ประธานกรรมการบริหาร TF Cosmetology (Thailand) Co., Ltd. 
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ Sahmyook Health University สาธารณรัฐเกาหลี 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารธุรกิจและผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

3. ดร.เอกโอฬาร โชติอนุสรณ์   
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม 
นักวิจัยมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

4. อาจารย์ ดร.รมิดา คงเขตวณิช    
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารธุรกิจและวางแผนทางการเงิน 

5. อาจารย์ ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช    
รองคณบดีด้านพัฒนานิสิต ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริการวิชาการ 
และอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว/ประวัติศาสตร์ชุมชน 

6. ผศ.ดร.จักรวาล สุขไมตรี   
อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ความเชี่ยวชาญ ด้านรัฐศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน 

7. อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง    
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
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8. ดร.ชนัดดา พัดทอง    
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไอเออาร์พี เอเชีย จำกัด 
ความเชี่ยวชาญ ด้านกลยุทธ์องค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

9. ดร.ดวงมณี เบญจนราสุทธิ์   
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขายและการบริการ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขายและบริการ 

 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือ 
ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่าง 

ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา  
(Index of item objective congruence : IOC) 

 
1. อ.ดร.ธุวธิดา สวุรรณรัตน์   

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาชุมชนและนโยบายภาครัฐ 

2. อ.ดร.พนิดา นิลอรุณ    
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการค้า  
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการการค้า 

3. อ.ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา   
คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  

 ความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารธุรกิจและการประกอบการ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มตัวแทนวิสาหกิจชุมชน 
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การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) 
เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  

และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

---------------------------------------------- 
 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้รบัการสัมภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล           
อายุ            
ตำแหน่งงาน           
ระดับการศึกษา                               
ประสบการณ์ในการทำงาน         
 

แบบขอความยินยอม (consent form) 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม” โดย อ.ดร.ปัญญดา 
จันทกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย) แล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์สำหรับข้อมูลที่ได้ทำการประเมิน ในการสัมภาษณ์จาการสนทนากลุ่ม 
ดังนี้ 
 
          โปรดทำเครื่องหมาย  ในตัวเลือกตามความยินยอมของท่าน 

1. การเปิดเผยข้อมูลการประเมินในภาคผนวกท้ายเล่มงานวิจยั 
                 ยินดีให้เปิดเผย      ไม่ยินดีให้เปิดเผย 
   

2. การเปดิเผยชื่อผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประเมินในภาคผนวกทา้ยเล่มงานวิจยั 
                 ยินดีให้เปิดเผย      ไม่ยินดีให้เปิดเผย 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
       (........................................................) 
 วันที่............................................................ 

 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านไม่ยินดีให้เปิดเผยข้อมูลการประเมิน หรือชื่อ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีการนำไป
เปิดเผยที่ใด 
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ผู้วิจัยได้จัดทำการสำรวจแนวการมีการมีส่วนร่วมสู่สถานการณ์และความต้องการการพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยผ่านการการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group)  จากตัวแทนวิสาหกิจชุมชน 4 
วิสาหกิจชุมชน 12 คน และทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ได้เป็น 5 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้  
 
ส่วนที่ 1  วิเคราะห์แนวการมีการมีส่วนร่วมสู่สถานการณ์และความต้องการการพัฒนาเครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือ SWOT analysis 
 

ให้ท่านระบุประเด็นในจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสำรวจแนวการมีการมีส่วน
ร่วมสู่สถานการณ์และความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามว่ามีอะไรบ้าง แล้วให้ท่านเลือกลำดับ
ความสำคัญโดยทำเครื่องหมาย  ✓ (ถูก) มา 1 ลำดับความสำคัญในแต่ละประเด็น 

 
ประเด็น ประเด็น ความสำคัญ

ลำดับที่ 
(S) จุดแข็ง 
Strengths 

 

S1.  
S2.  
S3.  
S4.  
S5.  
S6.  

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็น ประเด็น ความสำคัญ
ลำดับที่ 

(W) จุดอ่อน 
Weaknesses 

 

W1.  
W2.  
W3.  
W4.  
W5.  
W6.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ประเด็น ประเด็น ความสำคัญ
ลำดับที่ 

(O) โอกาส 
Opportunities 

 

O1.  
O2.  
O3.  
O4.  
O5.  
O6.  

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็น ประเด็น ความสำคัญ
ลำดับที่ 

(T) อุปสรรค 
Threats 

 

T1.  
T2.  
T3.  
T4.  
T5.  
T6.  

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่ 2  วิเคราะห์ความต้องการ แนวการมีการมีส่วนร่วมสู่สถานการณ์และความต้องการการ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เครื่องมือ  Ansoff’s Matrix   

 
2.1  การวิเคราะห์ความต้องการ แนวการมีการมีส่วนร่วมสู่สถานการณ์และความต้องการ

การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
2.1.1 ท่านคิดว่าแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม  ในปัจจุบันจะความสมใจเรื่องราว
อะไร กจิกรรมอะไรที่รับความสนใจ รูปแบบสินค้าต้องแบบไหนที่รับความสมใจ 
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............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2.1.2 ท่านการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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2.1.3 พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวแบบไหนบ้าง จะพักแรมอย่างไร  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2.1.4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะค้นหารูปแบบการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบ
ไหน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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2.1.5 ต้องการนักท่องเที่ยวอีกครั้งจะกลับมาเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่อะไรบ้าง  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 



102 

2.2  ให้ท่านระบุประเด็นวิเคราะห์แนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาการเติบโตทางการตลาดตาม
แนวคิด Ansoff’s Matrix ของการสำรวจและประเมินสถานการณ์และปัญหา และความต้องการแนว
การมีการมีส่วนร่วมสู่สถานการณ์และความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ว่ามีอะไรบ้าง  

 
 

                                                       สินค้าเดิม 
                                                         
                                                                   
 
 

         
             ตลาดเดิม                               ตลาดใหม่ 
 
 
 
 
 

                                                      
                                                       สินค้าใหม่ 

 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3  ศึกษาสภาพปัญหาของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

3.1  ให้ท่านระบุประเด็นวิเคราะห์สภาพปัญหาของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ว่ามีอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 4  ศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ
ทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

4.1  ให้ท่านระบุประเด็นวิเคราะห์การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ว่ามีอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 5  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ……….……………………….……………. 
               (....................................................)    
              วันที่……….………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
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การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) 
เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
---------------------------------------------- 

 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้รบัการสัมภาษณ์ 
ชื่อ-นามสกุล           
อายุ            
ตำแหน่งงาน           
ระดับการศึกษา                               
ประสบการณ์ในการทำงาน         
 

แบบขอความยินยอม (consent form) 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม” โดย อ.ดร.ปัญญดา 
จันทกิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย) แล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์สำหรับข้อมูลที่ได้ทำการประเมิน ในการสัมภาษณ์จาการสนทนากลุ่ม 
ดังนี้ 
 
          โปรดทำเครื่องหมาย  ในตัวเลือกตามความยินยอมของท่าน 

1. การเปิดเผยข้อมูลการประเมินในภาคผนวกท้ายเล่มงานวิจยั 
                 ยินดีให้เปิดเผย      ไม่ยินดีให้เปิดเผย 
   

2. การเปดิเผยชื่อผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประเมินในภาคผนวกทา้ยเล่มงานวิจยั 
                 ยินดีให้เปิดเผย      ไม่ยินดีให้เปิดเผย 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
       (........................................................) 
 วันที่............................................................ 

 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านไม่ยินดีให้เปิดเผยข้อมูลการประเมิน หรือชื่อ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีการนำไป
เปิดเผยที่ใด 
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 ผู้วิจัยได้จัดทำการสำรวจแนวการมีการมีส่วนร่วมสู่สถานการณ์และความต้องการการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ
ทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผ่านการการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) และทำการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ซึ่งอธิบาย ได้เป็น 5 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผน กับ
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

1.1  ให้ท่านระบุประเด็นวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการวางแผน กับโครงการการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ
ทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ว่ามีอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

2.1  ให้ท่านระบุประเด็นวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โครงการการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ
ทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ว่ามีอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการใช้บริการจาก
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

3.1  ให้ท่านระบุประเด็นวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการใช้บริการจากโครงการการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ
ทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ว่ามีอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
จากโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

4.1  ให้ท่านระบุประเด็นวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากโครงการการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ว่ามีอะไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ส่วนที่ 5  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ……….……………………….……………. 
                (...................................................) 
           วันที่………….…….…………………………… 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน 
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ภาพการประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ 
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แบบประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ  
การอภิปรายกลุ่ม (Focus Group)   

เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
แบบประเมินการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่ อมโยง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแบบประเมินฉบับนี้สร้างขึ้นเพ่ือ
หาค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Content Validity) ว่าสอดคล้องกับสิ่งที่
ต้องการวัดเพียงใด  
 
คำชี้แจง: ขอให้ผู้ เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็ นของท่านที่มีต่อแบบสอบถามโดยใส่
เครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน พร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไป
พิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 
 +1 หมายถึง  สอดคล้อง  
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
  -1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   
 

แบบประเมินการวิจัยฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่  1 ความคิด เห็นของการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์  ( In-depth 
Interview) เพ่ือศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดย
การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมดมีจำนวน 4 ข้อ 
ดังนี้ 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลประเด็นสำคัญการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็น
รายกลุ่มย่อยแบ่งสัมภาษณ์ 1 กลุ่ม ให้การพิจารณากลุ่มเป้าหมายต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการเป็นกลุ่ม
ที่สามารถเป็นตัวแทนในการตอบคำถามการวิจัยและสรุปประเด็นเพ่ือสร้างรูปแบบ นอกจากนี้
คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากเป็นประเด็นสำคัญจากสนทนากลุ่มเพ่ือศึกษาสภาพและปัญหา
การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม 
จังหวัดสมุทรสงคราม มาเป็นร่างแบบสำรวจความคิดเห็น ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนมีดังนี้ 

 

ข้อ 

ที ่

รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง 

ระดับความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่สอด 

คล้อง 

+1 0 -1 
1 ความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ทีม่ีต่อการมสี่วนร่วมในการ

วางแผน กับโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเช่ือมโยง
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

    

2 ความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ทีม่ีต่อการมสี่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการ
พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเช่ือมโยง
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

    

3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีต่อการมี
ส่วนร่วมในการใช้บริการจากโครงการ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากเพื่อการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
เชื่อมโยงผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น และทนุทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม 
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4 ความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ทีม่ีต่อการมสี่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์จากโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเช่ือมโยง
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

    

 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .......................
................................................................................................................................................................
............................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................. ...................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................. ................................................................. 
 

ลงชื่อ............................................................ ผู้เชี่ยวชาญ 
(..................................................................) 
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