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การสังเคราะหงานวิจัยเรื่อง “การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาความยั่งยืน 

ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ผูสังเคระหงานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจําป    2554 

 
 

 

บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยเร่ืองการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาความยั่งยืนภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาความ
ยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเพื่อสังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนมีขอบเขตการสังเคราะหเปนผลงานวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามที่ไดรับงบประมาณในระหวางป 2551 – 2553  ซ่ึงมีลักษณะงานวิจัยที่เนนการจัดการ
ทองเที่ยวเปนแนวคิดหลักของการสังเคราะหงานวิจัยภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยที่เปนปจจัยที่
สงผลตอการจัดการทองเที่ยวและผลกระทบที่มีตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
 ผลการสังเคราะหพบวา  องคประกอบที่เปนปจจัยที่สงผลตอการจัดการทองเที่ยวชุมชน  มี
องคประกอบดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมดานองคกรชุมชน  ดานการจัดการ  และดาน
การเรียนรู  ซ่ึงสงผลตอแนวคิดในการบริหารและการมีสวนรวมของชุมชน  สวนผลกระทบที่มีตอ
การบริหารจัดการทองเที่ยวมีผลกระทบทั้ง 4 ดานไดแก ดานเศรษฐกิจ   ดานสังคมและวัฒนธรรม  
ดานสิ่งแวดลอมและดานการเมือง 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  รายงานการสังเคราะหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหเปนอยางดีจาก
คณะกรรมการสังเคราะหงานวิจัยที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูลและประเด็นความรูในการ
สังเคราะห และขอขอบคุณเจาของผลงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทุกทานตลอดจนผูเชี่ยวชาญที่ให
ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ  ทําใหการสังเคราะหงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
 
          คณะผูจัดทาํ 
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สารบัญ 
                              หนา 

 
 บทคัดยอ         [ก] 
 กิตติกรรมประกาศ        [ข] 
 สารบัญ          [ค] 
 สารบัญตาราง         [ง] 
 สารบัญรูป         [จ] 
บทที่ 1 บทนํา              1 
 ความเปนมาและความสําคัญ           1 
 วัตถุประสงคของการสังเคราะห           3 
 ขอบเขตการสังเคราะห            3 
 ขอจํากัดของการสังเคราะห           3 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ           3 
 กรอบแนวคิดของการสังเคราะห           4 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ           5 
 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน           5 
 แนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจพอเพียง       14 
 หลักการสังเคราะหงานวิจยั       21 
 งานวิจยัที่เกี่ยวของ        22 
บทที่ 3 วิธีดําเนนิการวิจัย        25 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั       25 
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั      25 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล       26 
 การเก็บรวบรวมขอมูล        27 
 การวิเคราะหขอมูล        27  
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห         28 
 ผลกระทบจากการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน     30 
บทที่ 5 สรุปผล  และขอเสนอแนะ       34 
 สรุปผลการสังเคราะหงานวิจยั       34 
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 สารบัญ(ตอ) 
      

หนา 
 

ปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน            35 
 ขอเสนอแนะในการวจิัย              35 

         
บรรณานุกรม                32

 ภาคผนวก                34 
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สารบัญตาราง 
                 หนา 

 
ตารางที่ 1  แสดงผลดี ผลเสียที่มีสาเหตุมาจากการทองเที่ยว       7 
ตารางที่ 2  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย       25 
ตารางที่ 3  ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย      26 
ตารางที่ 4  สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูล       26 
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สารบัญรูป 
          หนา 

 
รูปที่ 1  องคประกอบการทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบองครวม    10 
รูปที่ 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง        20 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญั 
 ในปจจุบัน  อุตสาหกรรมทองเที่ยวไดกลายเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบ
เศรษฐกิจของโลกเปนที่ยอมรับกันวาเกือบจะทุกประเทศวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดเจริญเติบโตจน
กลายเปนสินคาหลักในระบบการคาระหวางประเทศอยางรวดเร็ว  และในหลายประเทศให
ความสําคัญของ อุตสาหกรรมทองเที่ยวอยูในระดับที่ 1-3 ของ 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรมสําคัญ
ของประเทศ ดังนั้นอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนา เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปนอยางมาก และเปนที่เชื่อกันวาความสําคัญของการทองเที่ยว
จะมีมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอยางตอเนื่อง และการทองเที่ยวกลายเปน
แหลงที่มาของเงินตราตางประเทศที่สําคัญที่สุด  การเดินทางทองเที่ยวเปนกิจกรรมธรรมชาติของ
มนุษยที่มีมาแตโบราณกาล  และไดพัฒนาการมาเปนลําดับ ยิ่งมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี
สมัยใหม โดยเฉพาะการคมนาคมขนสงก็ยิ่งทําใหการเดินทางทองเที่ยว ขยายวงกวางออกไป โดยมี
วัตถุประสงคตาง ๆ หลากหลายกันไมวาเพื่อธุรกิจ  เพื่อนันทนาการ  และเพื่อศึกษาหาความรูในสิ่งที่
ไมเคยรูเคยเห็น การเดินทางทองเที่ยวซ่ึงเปนกิจกรรมอันเปนสวนบุคคลเหลานี้ไดเติบโตรวมกันเปน
กลุมกอนขึ้น จนกระทั่งตองอาศัยเทคนิควิชาการเฉพาะ การวางแผน การจัดองคการ และการตลาด 
รวมเขาแลวเรียกวา “อุตสาหกรรมการทองเที่ยว”  ซ่ึงจะมีบทบาทสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองของนานาประเทศในปจจุบันและนอกจากนี้ทางดานสังคม การทองเที่ยวก็เปน
การพักผอนที่ชวยลดความตึงเครียด พรอม ๆ กับสรางความเขาใจอันดีระหวางผูมาเยือนและเจาของ
ทองถ่ิน จึงเห็นไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง 

 อุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงเปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดงบทบาทเดนชัดในแตละ
ปที่ผานมา ความสําเร็จโดยรวมหรือบางสวนนั้น ยอมมาจากพลังของฟนเฟองหรือพลังขับเคลื่อน
ทั้งสวนเล็กและสวนนอยที่ชวยกันผลักชวยกันดันใหอุตสาหกรรมนี้เคลื่อนไหวไปขางหนาอยางไม
หยุดยั้ง และแสดงบทบาทนําในการเปนตัวกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งนําไปสูการ
จางงาน สรางอาชีพ การกระจายรายไดและการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมายหลายรอยสาขา 
เปนการสรางความมั่นคงใหกับประชาชน  และประชาติอยางเอนกอนันต และนําไปสูความสําเร็จ
ในการยกระดับคุณภาพของประชาชนชาวไทย 
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 จากสถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทยในปจจุบัน การทองเที่ยวไดขยายตัวทําให
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งในดานทรัพยากรทางการทองเที่ยว
มีความหลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี  กิจกรรมทองเที่ยว 
สามารถทองเที่ยวไดตลอดทั้งป แตจากการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย เมื่อป 
พ.ศ. 2544  พบวา  ศักยภาพทางการทองเที่ยวของประเทศไทยในขณะนั้นไมสูงมาก 
 ดังนั้นรัฐบาลจึงไดจัดทําแผนการปฏิบัติการตามนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืนใน
ปจจุบันยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550 – 2554)  กําหนดยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่
มั่นคงของประเทศ  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ลวนแลวเปนการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนและ
สรางภูมิคุมกันของชุมชนโดยยึดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
 นอกจากนี้ในการกระจายอํานาจการบริหารจัดการลงสูทองถ่ิน จัดวาเปนกลยุทธในการ
สรางความสัมพันธใหชุมชนทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว โดยมีองคกรชุมชนทํา
หนาที่ตัวกลางระหวางชุมชนกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว โดยยึดหลักการมีสวนรวม หาแนวทาง
พัฒนากลไกรูปแบบการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวใหพื้นที่นั้น ๆ มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวซ่ึงรัฐบาลควรมีสวนชวยสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชน
มีสวนรวมในการสงวน  บํารุงรักษา ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุล  รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ  
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดตระหนึกถึงพันธกิจในดานการวิจัย จึงไดกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการวิจัยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองนโยบายของ
ชาติที่มุงเนนการจัดการทองเที่ยวเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชนจึงไดกําหนดใหมีการทําวิจัยใน
กรอบแนวคิดดังกลาว และเพื่อใหมีการสรุปเปนองคความรูเพื่อนําไปใชประโยชนจึงจัดใหมีการ
สังเคราะหผลการวิจัยในชวงป พ.ศ. 2551 – 2553 ขึ้น 
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วัตถุประสงคของการสังเคราะห 
1. เพื่อสังเคราะหการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาความยั่งยืนภายใตปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อสังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาความ 

ยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ขอบเขตการสังเคราะห 
 เปนการสังเคราะหงานวิจัยที่ดําเนินการระหวาง ป 2551 – 2553  ทั้งนี้โดยลักษณะงานวิจัย
เปนโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
 
ขอจํากัดของการสังเคราะห 
 งานวิจัยแตละเรื่องมีที่มาและสมมติฐานแตกตางกันขนาดกลุมตัวอยางไมเทากัน รวมทั้ง
เครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใชจึงมีความแตกตางกัน จึงยากแกการนํามาจัดหมวดหมู ผูวิจัยจึงอาศัย
กรอบแนวคิด (Conceptual  framework)  มาใชเปนเครื่องมือในการสังเคราะหโดยมีตัวแปรรวมเปน
องคประกอบดานปจจัย ไดแก นักทองเที่ยว  องคกรชุมชน ขอมูล ความปลอดภัยและโครงสราง
พื้นฐานของชุมชน การจัดการชุมชนและการเรียนรู สวนองคประกอบดานกระบวนการ  ไดแก การ
มีสวนรวมของชุมชน และองคประกอบดานผลผลิต  ไดแก วัฒนธรรม  คุณภาพชีวิตและความ
ยั่งยืนของชุมชน จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหและสังเคราะห 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  
สูความยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ชุมชนเกิดความตระหนัก เห็นคุณคาในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
3. เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพที่เปนรายไดเสริมใหกับชุมชนทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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กรอบแนวคิดของการสังเคราะหงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยที่มีผลตอการจัดการทองเที่ยว
ชุมชนสูความยั่งยืน 

 
1. ดานองคประกอบการจดัการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน 
    1) ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 
    2) องคกรชุมชน 
    3) การจัดการชุมชน 
    4) การเรียนรู 
2. ปญหาและอุปสรรคการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน 

ผลกระทบที่มีผลตอการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนสูความยั่งยืน 

 
1. ดานเศรษฐกิจ 
2. ดานสังคม / วัฒนธรรม 
3. ดานสิ่งแวดลอม 
4. ดานการเมือง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การสังเคราะหวิจัย เร่ือง การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบงออกเปน 4 
ตอน ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
3. หลักการสังเคราะหงานวิจัย 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     

1. การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  
1.1  แนวความคิดเรื่องชุมชนกับการทองเที่ยว 

เปนที่ทราบกันดีวาในโลกยุคปจจุบันเราไมอาจที่จะปฏิเสธการพัฒนาไปไดการ
ทองเที่ยวจึง ถูกไดเปนกลยุทธหนึ่งในพัฒนาชุมชนใหใหรับความเจริญกาวหนา นอกเหนือจากการ
สรางงานใหเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเราก็ไมอาจที่จะปฏิเสธผลพวงทั้งดานดีและดานเสียที่มาจากการ
ทองเที่ยวสูชุมชนนั้น ๆ ไดเชนกัน ในที่นี้จะไดอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องระหวางชุมชนกับการ
ทองเที่ยวไว 2 ลักษณะ ดังนี้ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540) 

 1.1.1  ผลดีท่ีมาจากการทองเที่ยวตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  
ไดแก 

1)   ผลทางเศรษฐกิจ 
- เกิดการสรางงาน 
- เกิดการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวของกับการบริการทองเที่ยว 
- เกิดระบบตลาด เมื่อมีการจัดหาเครื่องอุปโภค เครื่องมือเครื่องใช 

และปจจัยตางๆ ที่จําเปนแกการบริการทองเที่ยว 
- เกิดระบบการผลิตวัตถุดิบทองถ่ินเพื่อปอนระบบตลาด 
- มีรายไดจากแหลงรายไดใหมที่เกิดจากการทองเที่ยว นอกเหนือจาก

รายไดเดิมเดิม 
- ครอบครัวชุมชนจะมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งโดยตรงและโดยออม 
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2)   ผลทางสังคม มีผลในเชิงพัฒนา เชน 
- เกิดการพัฒนาในทางสรางสรรคขึ้นในสังคม 
- มีการติดตอทางสังคมที่มีรูปแบบมากขึ้น (Formal Social Contact) 
- จะมีสัญญาทางสังคมเกิดขึ้น อันเนื่องจากการตกลงในสิทธิหนาที่

และความรับผิดชอบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเขาไปเกี่ยวของกับระบบการทองเที่ยวของสมาชิกชุมชน 
(Social Contact) 

- สาธารณูปโภคของชุมชน  เชน  ถนน ไฟฟา ประปา อาจไดรับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงเนื่องจากการมีระบบการทองเที่ยว 

- สมาชิกชุมชนจะถูกกระตุนใหสนใจพัฒนาการศึกษาของตัวเอง 
และบริการทั้งทางการศึกษาในรูปแบบและนอกรูปแบบ (Formal and Informal Education) ในดาน
บริการ เทคนิคและอื่น ๆ 

- จะเกิดการพัฒนาดานสาธารณสุข เชน ความสะอาด ความเปน
ระเบียบเรียบรอย และความปลอดภัยจากโรคภัย สืบเนื่องมาจากการบรโิภค 

- การบริการทางสังคมอื่นๆ เชน ความปอดภัย และการมีระเบียบ 
อิสระ ของสังคมจะไดรับการเอาใจใสมากขึ้น 

 1.1.2  ผลเสียท่ีมาจากการทองเที่ยวท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน   ไดแก 
- ขนาดของชุมชนเติบโตเกินไป  ถาปจจัยดึงดูดจากการทองเที่ยวมีกําลัง

มากและไมไดรับการจัดการที่ดี 
- โครงสรางการบริหารชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ถาอิทธิพลการทองเที่ยวมี

มาก และถาไดรับการจัดการใหดี 
- วัฒนธรรมเดิมและวิถีชีวิตของชุมชนไดรับผลกระทบและถูกกลืนจาก

อิทธิพลวัฒนธรรม  และแนวทางชีวิตจากภายนอก 
จึงขอสรุปเปนตารางที่ 1 แสดงผลกระทบทั้งในดานบวกและดานลบที่ทีผลกระทบ

ตอสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  ดังนี้ 
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ตารางที่ 1  แสดงผลดี ผลเสียที่มีสาเหตุมาจากการทองเที่ยว 
 

สาเหตุท่ีมาจากการทองเที่ยว ผลด ี ผลเสีย 
-  การใชวัฒนธรรมเพื่อเปน 
   สินคาดึงดูดนักทองเที่ยว 

-  เปนการเผยแพรวัฒนธรรม 
   และการแสดงออกถึง 
   เอกลักษณของชาติพันธุ 
-  เปนการฟนวัฒนธรรมศิลปะ 
   การแสดงและภาษา 

-  วัฒนธรรมถูกปรับเปลี่ยน 
    ใหเขากับธุรกิจการทองเที่ยว 
-  เปนการแบงแยกและปะปน 
   ผูคนในกิจกรรมวัฒนธรรม 
-  เปนการลวงลํ้าความเปน 
   สวนตัว 

-  การติดตอโดยตรงระหวาง 
   ชุมชนทองถ่ินกับ 
   นักทองเที่ยว 

-  ทําลายดานลบของแบบแผน 
-  เพิ่มโอกาสทางสังคม 

-  มีการแพรกระจายดานลบ 
   ของแบบแผน 
-  เพิ่มพูนความรูสึกของ 
   การทําธุรกิจคาขาย 
-  แพรเชื้อโรคตางๆ 
-  ผลกระทบวิถีชีวิตของชุมชน 

-  มีการเปลี่ยนแปลงและ  
   เปลี่ยนโครงสรางทางสังคม 

-  เกิดการสรางฐานะและเปน 
   การเพิ่มโอกาสลดความไม 
    เสมอภาคลง 
 

-  เกิดความตึงเครียดขัดแยงกัน 
   ในชุมชน 
-  เพิ่มความเปนชนชั้น 
-  สูญเสียภาษาทองถ่ิน 

-  การพัฒนาดานสาธารณูปโภค 
   จากการทองเที่ยว 

-  เพิ่มโอกาสการผอนคลาย 
   ในอารมณ 

-  เสียโอกาสการใชสถานที่ 
   และกิจกรรมผอนคลาย 
   อารมณ 

-  การเพิ่มประชากรจากการ 
   ทองเที่ยวและนันทนาการ 

-  ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   ดานการแพทย การศึกษา  
   และสิ่งอํานวยความสะดวก 
   ตาง ๆ 

-  เพิ่มแหลงมั่วสุม 
-  เพิ่มอาชญากรรม 
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1.2  หลักการของการทองเที่ยวโดยชุมชน 
การทองเที่ยวโดยชุมชน ที่ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมี

หลักการ  ดังนี้  (สินธุ  สโรบล : มปป.) 
1. ชุมชนเปนเจาของ 
2. ชาวบานเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ 
3. สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต   
5. มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม 
6. คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
7. กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 
8. เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
9. เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนในทองถ่ิน 
10. มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน 

 
การที่จะใหชุมชนดําเนินการทองเที่ยวตามหลักการดังกลาวขางตน มีความจําเปนที่

จะตองเตรียมความความพรอมและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ในการจัดการการทองเที่ยว ใน
ขณะเดียวกันก็ตองรณรงคกับคนในสังคม ใหเห็นความแตกตางของการทองเที่ยวโดยชุมชนกับการ
ทองเที่ยวทั่วไป กระตุนใหคนในสังคมเห็นความสําคัญและเปนนักทองเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางเจาของบานกับผูมาเยือน นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มการรับรูและความเขาใจใน
บทบาทของชุมชนทองถ่ินตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเปนกําลังใจหรือสนับสนุนใหเกิด
ความตอเนื่องในการทํางานอนุรักษทั้งดานธรรมชาติและวัฒนธรรม 

การทองเที่ยวโดยชุมชนไมไดเกิดจากการตอบคําถามวา “ชุมชนจะไดประโยชน
อยางไรจากการทองเที่ยว”  แตเปนการสรางโจทยใหมวา “การทองเที่ยวจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาชุมชนไดอยางไร” 

 
1.3  การทองเที่ยวโดยชุมชน   

         ฉัตรยาพร   เสมอใจ  (2547 : 47-53)  กลาวถึงการทองเที่ยวโดยชุมชนวาเปนการ
ทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน 
จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเปนเจาของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูแกผูมาเยือน  
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องคประกอบของการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 
องคประกอบหลักของ CBT มีอยู  4  ดาน กลาวคือ 
1)  ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
2)  องคกรชุมชน 
3)  การจัดการชุมชน 
4)  การเรียนรู 
ประเด็นสําคัญของแตละองคประกอบของ CBT ไดแก 
1)   ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

- ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และมีวิถีการผลิตที่พึ่งพาและใช 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

- ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
2)   ดานองคกรชุมชน 

- ชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน 
- มีปราชญ หรือผูมีความรู และทักษะในเรื่องตาง ๆ  หลากหลาย 
- ชุมชนรูสึกเปนเจาของและเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 

3)   ดานการจัดการ 
- มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และการทองเที่ยว 
- มีองคกรหรือกลไกในการทํางานเพื่อจัดการการทองเที่ยว และสามารถเชื่อมโยง 

การทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได 
- มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรม 
- มีกองทุนเอื้อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4)   ดานการเรียนรู 
- ลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางการรับรู และความเขาใจในวิถี 

ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง 
- มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับผูมาเยือน 
- สรางจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในสวนของ 

ชาวบานและผูมาเยือน 
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CBT กับการพัฒนาชุมชนอยางเปนองครวม 
การทองเที่ยวมีความสัมพันธกับการพัฒนาชุมชนอยางเปนองครวม สาเหตุ

เนื่องมาจาก 
ทรัพยากรการทองเที่ยวกับทรัพยากรที่ชุมชนใชเปนฐานการผลิตเปนทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรม
และสังคมเปนตัวขับเคลื่อนเรื่องจิตวิญญาณของชุมชนในการสรางสัมพันธกันภายในชุมชนและ
การสัมพันธภายนอก ควรจะเชื่อมโยงใหเห็นการทองเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอยางเปนองครวม 
ดังแสดงในรูปที่ 1 ซ่ึงสามารถอธิบายใหเห็นวา CBT เปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนอยางไร 
 
 

รูปท่ี 1 องคประกอบการทองเที่ยวกับการพฒันาชุมชนแบบองครวม 
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1.4  กระบวนการทํางานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน 
ในการทํางานเพื่อให CBT ประสบผลสําเร็จจําเปนตองมีกระบวนการทํางานที่ครอบคลุม

ถึงเรื่อง 
- การเตรียมความพรอมชุมชน 
- การเตรียมความพรอมเรื่องการตลาด 
- กระบวนการทํางานเพื่อเชื่อมโยงเรื่องชุมชนกับตลาด 

 
1.5  การเตรียมความพรอมชุมชน 

ในการทํางานเพื่อเตรียมความพรอมชุมชนมักเปนการทํางานรวมกันระหวางองคกร
พี่เล้ียงและกลุมชุมชนควรจะมีพันธะสัญญาในการทํางานรวมกับสรางจุดมุงหมายในการทํางาน
รวมกัน และรวมกันทํางานทั้งกระบวนการ 10 ขั้นตอน ซ่ึงกระบวนการทํางานในการเตรียมความ
พรอมชุมชนในการจัดการทองเที่ยว มีดังนี้ 

1) ศึกษาความเปนไปไดกอนลงพื้นที่เพื่อเลือกพื้นที่ทํางาน CBT 
2) ศึกษาความเปนไปไดรวมกับชุมชนกอนการตัดสินใจดําเนินการเรื่อง CBT 
3) กําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของการทองเที่ยว 
4) การวางแผน 
5) การบริหารจัดการองคกร 
6) การจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยว 
7) การสื่อความหมาย 
8) การตลาดเปนการเรียนรูและทําความเขาใจกลไกการตลาดพฤติกรรมนักทองเที่ยว 

และองคประกอบที่สําคัญในการทําการตลาด 
9) การทําทองเที่ยวนํารองเปนการทดสอบความพรอมของชุมชน เพื่อใหชุมชนได

ปรับปรุงกอนเปดการทองเที่ยวจริง 
10) การติดตามและประเมินผลทั้งในระดับกิจกรรมและภาพรวมในการทํา CBT 

1.6   การทองเที่ยวโดยชุมชนในมิติของ “ผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว” 
เมื่อชุมชนเปดตัวเร่ืองการทองเที่ยวออกสูสาธารณะแลวยอมถูกคาดหวังวาชุมชนใน

ฐานะแหลงทองเที่ยวจะมีความพรอมอยางนอม  4  เร่ือง  ไดแก  โปรแกรม/ กิจกรรมการทองเที่ยว  
บริการดานการทองเที่ยว   ส่ิงอํานวยความสะดวก และ  ระบบการบริหารจัดการ 

1)   โปรแกรม/กิจกกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน 
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การที่นักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตอันแทจริงของคนในทองถ่ิน 
กิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวบาน ไดเรียนรู และรวมไดเห็นความผูกพันระหวางคนกับทรัพยากร 
และอัธยาศัยของคนในทองถ่ิน คือหัวใจสําคัญของการทองเที่ยวแบบ CBT ตัวอยางกิจกรรม อาทิ 

-  การเดินปาศึกษาธรรมชาติ 
-  เดินเที่ยวภายในหมูบาน 
-  รวมกิจกรรมในวิถีชีวิต 
-  กิจกรรมทองเที่ยวในหมูบาน  เชน  การทําอาหาร  การทอผา  ทําบุญใสบาตร 
-  กิจกรรมทองเที่ยวนอกหมูบาน  เชน  การทําสวน  การทํานา  หาปลา 
-  รวมกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน  เชน  การทํากิจกรรมกับเด็ก

นักเรียนในโรงเรียน การปลูกปา การทําแนวกันไฟ 
-  เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  เรียนดนตรี  เรียนการแกะสลัก  เรียนการทอผา 

เรียนการยอมสีธรรมชาติ 
-  กิจกรรมศึกษาธรรมชาติอ่ืน ๆ  เชน  ดูนก  ดูผีเสื้อ  พายเรือ  ขี่จักรยาน วาดรูป 

ฯลฯ 
 2)   บริการดานการทองเที่ยว 

แมวาการทองเที่ยวจะเปนเพียงรายไดเสริม แตเมื่อชุมชนดําเนินการทองเที่ยว 
และมีการเก็บคาใชจาย การมีระบบเปนการแสดงออกถึงความพรอม ความนาเชื่อถือและเปนการ
นําเสนอความเปนทองถ่ินที่มีมิติเชิงลึก เพราะเกิดการปฏิสัมพันธกับคนในทองถ่ินที่มีนัยยะมากกวา
การใชบริการ แตเปนบริการที่มาจากภายในผานการคิดวิเคราะห และเปนบริการดานการทองเที่ยว
ที่โดยชุมชน อาทิ 

-  นักสื่อความหมายทองถ่ิน 
-  ที่พัก 
-  อาหาร 
-  ยานพาหนะ 
-  การละเลน/การแสดงพื้นบาน 

3)   ส่ิงอํานวยความสะดวก 
การเตรียมโครงสรางพื้นฐานเพื่อการรองรับและใหบริการนักทองเที่ยว 

เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความสะดวก สบาย ปลอดภัยในการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ตองไม
กอใหเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม องคประกอบในการวางแผนเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก 
ไดแก 
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-  การวางผังของสิ่งปลูกสรางตองสอดคลองกลมกลืนกับภูมิทัศนและ
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

-  คํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เชน ระบบการจัดการ
ของเสีย  การจัดโภชนาการใหบริการที่ไมทําใหศาสนสถานของชุมชนเสียหาย 

-  มีระบบปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับนักทองเที่ยว 
-  มีปายหรือแผนที่ ที่ใหขอมูลเบื้องตนกับนักทองเที่ยว 

4)   ระบบบริหารจัดการ 
การที่จะชี้วัดวาองคกรที่เขามาทําหนาที่จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเปน

ตัวแทนผลประโยชนที่แทจริงของชุมชนหรือไม องคกรตองใหความสําคัญกับองคประกอบตางๆ 
ดังนี้ 

-  การมีสวนรวม 
-  การกระจายบทบาทการทํางาน 
-  การกระจายผลประโยชนอยางเสมอภาคและยุติธรรม 
-  มีระบบการทํางานที่โปรงใส/ตรวจสอบได 
-  มีการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งเขาสาธารณประโยชนของชุมชน 
-  มีมาตรการในการควบคุมและปองกันผลกระทบทางดานสังคม วัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม 
-  มีอัตราคาบริการที่เปนมาตรฐานและราคาที่เปนธรรม เชน คาพาหนะ คา

โทรศัพท อาหาร/น้ําดื่ม และของที่ระลึก 
-  มีการเก็บสถิติ เพื่อนําไปประมวลผลสําหรับการพัฒนาอยางตอเนื่องได 

  
1.7  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานการทองเที่ยวโดยชมุชน 

การทองเที่ยวเปนดาบสองคม หากมีการเตรียมความพรอมทั้งภายในชุมชนเองและมี
นักทองเที่ยวที่เหมาะสม สามารถสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนและสรางความพึงพอใจใหนักทองเที่ยว
ซ่ึงหากมีกระบวนการเตรียมความพรอมทั้ง 2 ดาน  ดังกลาวแลว ผลที่เกิดขึ้นสามารถตอบคําถามได
ในระดับหนึ่งวา  “การทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาและกอใหเกิดความยั่งยืนไดอยางไร” ใน 
3  ดาน  กลาวคือ 

1)   ดานสังคมและวัฒนธรรม 
-  การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมระหวางเจาของบาน และแขกผูมาเยือน 

สรางการเคารพในวัฒนธรรมที่แตกตาง 
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-  ความสนใจใครรูของคนภายนอกกระตุนความภาคภูมิใจของคนในชุมชน 
-  เกิดการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหกับสมาชิก

กลุม CBT 
-  สรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นแกคนในชุมชน เปนการสรางพลังชุมชนในการมี

ปฏิสัมพันธกับภายนอกอยางมีศักดิ์ศรี 
-  เปนการสรางโอกาสใหแกผูหญิง ผูอาวุโสชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการ

ทํางานและแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ 
-  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  แบงบทบาทในการทํางาน และสรางความสามัคคีภายในชุมชน 

2)   ดานสิ่งแวดลอม 
-  สรางจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลอมทั้งชาวบานและผูมาเยือน 
-  เกิดแบบแผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน โดยมีเร่ืองการทองเที่ยวเปน

สวนหนึ่งและมีกฎกติกาในการดูแลรักษาเพื่อการใชอยางยั่งยืน 
-  มีระบบจัดสรรรายไดเขาไปดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เชน กองทุนสิ่งแวดลอม 

3)   ดานเศรษฐกิจ 
-  กอใหเกิดรายไดเสริม 
-  มีกองทุนในการตอยอดงาน/พัฒนางานใหกาวหนายิ่งขึ้น 
-  มีการกระจายรายไดสูสวนตาง ๆ ในชุมชน  เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่

หลากหลาย 
-  สรางงานหรือกิจกรรมที่ตอเนื่องจากการทองเที่ยว 

2. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.1   ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงมีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้ 

 นิคม  มูสิกะคามะ (2542:3) ใหความเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางพัฒนาตาม

ทฤษฏีใหมที่ทําใหประเทศไทยอยูในสังคมโลกไดอยางสงางามนาภูมิใจ โดยที่สามารถผลิต

ทรัพยากรไดตามภูมิปญญาและเทคโนโลยีแบบไทย  มีความพอเพียงในครอบครัว  ชุมชน  มีความ

เขมแข็งชวยตนเองได  มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่สอดคลองกับหลักธรรมคําสอนในศาสนา  มีสังคมที่

สงบสุข กินดีอยูดีขึ้น  การผลิตอุดมสมบูรณพอเพียงที่จะคาขายไปยังตางประเทศ 
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 เสนห  จามริก (2543:1)  ไดใหความคิดเห็นไววา  เศรษฐกิจพอเพียงใหความหมายเปนทั้ง

หลักการและกระบวนการทางสังคม  วากันตั้งแตขั้นฟนฟูและขยายเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน เปน

การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอยางพออยูพอกิน 

 สุเมธ  ตันติเวชกุล (2544:ก)  เศรษฐกิจพอเพียง  คือ การวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืน

ของชีวิต 

 นิธิ  เอียวศรีวงศ (อางถึงใน ปยบุตร  หลอไกรเลิศ : 2547:4)  กลาวไววา เศรษฐกิจพอเพียง

ไมใชเทคนิค แตมีความหมายกวางกวานั้นมาก เพราะตองรวมเอา 1) อุดมการณบางอยาง  2) โลก

ทัศนบางอยาง  3)  ความสัมพันธบางอยาง  4) คานิยมบางอยาง  อยูในนั้นดวยจึงนับไววาเปน

เศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง  ทั้ง 4 ประการที่จะกลาวถึงนี้คือ  สวนที่เรารูจักกันวาวัฒนธรรม

นั่นเอง “...ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยามกันไวเพียงวา  เศรษฐกิจพอเพียงคือ วัฒนธรรม ไมใช

เทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรม  ความไมละโมบและการประหยัดเทานั้นแมวาจะเปนสวนที่ขาด

ไมไดของเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม” 

 พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต อางถึงใน ปยบุตร หลอไกรเลิศ : 2547:3) ไดใหความหมายวา 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง อาจมองได 2 ดาน คือ  มองอยางวัตถุนิยม และมองแบบจิตวิสัย 

 1)  มองอยางวัตถุนิยม  มองภายนอกคือ  ตองมีกิน  มีใช  มีปจจัยส่ีเพียงพอ ที่เราพูดวา 

พอสมควรตามอัตภาพ ซ่ึงใกลเคียงกับคําวาพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ 

 2)  มองแบบจิตวิสัย ดานจิตใจภายในคือ คนจะมีความรูสึกเพียงพอไมเทากัน บางคนมีเปน

ลานก็ไมพอ  บางคนมีนิดเดียวก็เปนการเพียงพอทางจิต 

2.2  ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ป 2550 ไดกลาวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา

มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศใน 6 ประการดังนี้ 

 1)  เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน และการ

ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน 
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 2)  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานของการสรางพลังอํานาจของชุมชนและการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแขงเพื่อเปนฐานรากของการพัฒนาประเทศ 

 3)  เศรษฐกิจพอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทดวยการสรางขอ

ปฏิบัติในการทําธุรกิจที่เนนผลกําไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน 

 4)  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญยิ่งตอการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิ-

บาลในการบริหารงานภาครัฐ 

 5)  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของชาติ

เพื่อสรางภูมิคุมกันตอสถานการณที่เขามากระทบโดยฉับพลัน เพื่อปรับปรุงนโยบายตาง ๆ ให

เหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพื่อวางแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมการเติบโตที่เสมอภาคและยั่งยืน 

 6)  การปลูกฝงจิตสํานึกพอเพียง จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนคานิยม และความคิดของคน

เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาคน 

 นอกจากนี้แลว  คณะทํางานขับเคลื่อนดานการศึกษา ยังไดระบุถึงความสําคัญของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคนดานการพัฒนาเพิ่มอีก 4 ประการ ดังนี้ 

 1)  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยมีความพออยู พอกิน  พอใช พึ่งตนเองได

และมีความสุขตามอัตภาพ 

 2)  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับผูอ่ืน  ตลอดจนเสรีภาพสังคมได

อยางมีความสุข ไมเบียดเบียน ไมเอารัดเอาเปรียบ แบงปนเอื้อเฟอเผ่ือแผ มีจิตเมตตา และจิต

สาธารณะ 

 3)  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมได

อยางยั่งยืน โดยไมทําลายเห็นคุณคา  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม 

 4)  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชวยใหมนุษยอยูอยางมีรากเหงาทางวัฒนธรรม ประเพณี

ประวัติศาสตร  ภูมิปญญา คานิยม และเอกลักษณหรืออัตลักษณของแตละบุคคล/สังคม 
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2.3  องคประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548:37-42) ไดนําเสนอองคประกอบที่เปนหลักของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไวดังนี้ 

 1)  กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ

เปนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา  และ

เปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติเพื่อ

ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

 2)  คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ

โดยเนนการปฏิบัติตน  ทางสายกลางและการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน 

 3)  คํานิยาม ความพอเพียง จะตองประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการพรอม ๆ กันดังนี้ 

  3.1)  ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีตอความจําเปน  และเหมาะสมกับ

ฐานะของตนเอง  สังคม และสิ่งแวดลอม  รวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน ไมมากเกินไป  ไม

นอยเกินไป และตองไมเบียดเบียนตนเอง และผูอ่ืน 

 หลักของความพอประมาณ (พอดี) สรุปได 5 ประการดังนี้ 

3.1.1)  พอดีดานจิตใจ เปนการพัฒนาจิตใจใหมีความเขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี 

เอื้ออาทร ประนีประนอม นึกถึงประโยชนสวนรวม 

3.1.2)  พอดีดานสังคม  ชวยเหลือเกื้อกูล รูรักสามัคคี  สรางความเขมแข็งให

ครอบครัวและชุมชน 

3.1.3)  พอดีดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รูจักใชและจัดการอยาง

ฉลาดและรอบคอบและเกิดความยั่งยืนสูงสุด 
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3.1.4)  พอดีดานเทคโนโลยี รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองตอ

ความตองการเปนประโยชนตอสภาพแวดลอมและเกิดประโยชนตอสวนรวมและพัฒนาจากภูมิ

ปญญาชาวบานกอน 

3.1.5)  พอดีดานเศรษฐกิจ เพิ่มรายได ลดรายจาย ดํารงชีวิตอยางพอควร 

พออยู พอกิน สมควรตามอัตภาพและฐานะของตน 

  3.2)  ความมีเหตุผล หมายถึง  การตัดสินใจดําเนินการเรื่องตาง ๆ อยางมีเหตุผล

ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย  หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามโดยพิจารณาจากเหตุ

ปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบรูและ

รอบคอบ 

 หลักของความมีเหตุผล สรุปได 5 ประการ  ดังนี้ 

3.2.1)  ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดความฟุมเฟอย ใน

การดํารงชีพ 

3.2.2)  ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะ

ขาดแคลนในการดํารงชีพ 

3.2.3)  ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันในทางการคาขายประกอบ

อาชีพ แบบตอสูกันอยางรุนแรง 

3.2.4)  ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางในชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก 

3.2.5)  ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  ลด  เลิก  ส่ิงยั่วกิเลสใหหมดสิ้นไป  ไมกอ

ความชั่วใหเปนเครื่องทําลายตัวเอง  ทําลายผูอ่ืน พยายามเพิ่มพูนรักษาความดี  ที่มีอยูใหงอกงาม

สมบูรณยิ่งขึ้น 

  3.3) ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับตอผลกระทบ

และการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม
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เพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที  ซ่ึงหลักของความมีภูมิคุมกัน ควรคํานึงถึง 2 

ลักษณะ คือ 

3.3.1)  ภูมิปญญา คือ มีความรู  รอบคอบ  และระมัดระวัง 

3.3.2)  ภูมิธรรม ไดแก ความซื่อสัตย  สุจริต  ขยันอดทนและรูจักการแบงปน 

  3.4)  เงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหการตัดสินใจ และการกระทําเปนไปพอเพียง  

จะตองอาศัยทั้งคุณธรรมและความรู ดังนี้ 

3.4.1)  เงื่อนไขคุณธรรมที่จะตองสรางเสริมใหเปนพื้นฐานจิตใจของคนใน

ชาติ ประกอบดวยดานจิตใจ คือ การตระหนักในคุณธรรม  รูผิดชอบชั่วดี  ซ่ือสัตยสุจริต ใช

สติปญญาอยางถูกตองและเหมาะสมในการดํา เนินชีวิตและดานการกระทําคือ  มีความ

ขยันหมั่นเพียร อดทน ไมโลภ  ไมตระหนี่  รูจักแบงปน และรับผิดชอบในการอยูรวมกับผูอ่ืนใน

สังคม 

3.4.2)  เงื่อนไขความรู  ประกอบดวยการฝกตนใหมีความรอบรู  เกี่ยวกับ

วิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน  มีความรอบคอบและความระมัดระวัง ที่จะนําความรูตาง ๆ 

เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและขั้นปฏิบัติ 

2.4   แนวทางการปฏิบัติและผลที่คาดวาจะไดรับ 

     จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  

พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม ความรูและ

เทคโนโลยี  ซ่ึงจะขอนําเสนอดังรูปที่ 2 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทางสายกลาง  พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุมกัน 

ในตัวทีด่ ี

เงื่อนไขความรู

รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง 

ในการนําหลักวิชาการตาง ๆมาใช 

เงื่อนไขคุณธรรม 

สติ ปญญา ขยัน หมั่นเพียร อดทน 

ซ่ือสัตย สุจริต ไมเบียดเบียน แบงปน 

นําไปสู

วัตถุ/ สังคม/ ส่ิงแวดลอม/ วฒันธรรม/

สมดุล และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง 
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3.  หลักการสังเคราะหงานวิจัย 
การสังเคราะหงานวิจัย หมายถึง การนําผลงานวิจัยตั้งแต 2 ช้ินขึ้นไปมาบูรณาการ โดยมี

จุดประสงคเพื่อนําผลการวิจัยทั้งหมดมาหาขอสรุปรวมกันในเรื่องที่ศึกษาโดยเปนการพัฒนาตอ
ยอดจากผลงานวิจัยเดิม    การสังเคราะหงานวิจัยมีขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมในเรื่องตางๆ 
ไดแก (1) การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี หลักการของศาสตร (2) การสังเคราะหระเบียบวิธีวิจัย และ 
(3) การสังเคราะหขอคนพบจากผลงานวิจัย 

การสังเคราะหงานวิจัยจะมีลักษณะสําคัญอยางนอย 5 ประการ ไดแก  
1. การนําแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของศาสตรที่หลากหลายในหัวขอเร่ืองเดียวกัน มา 

ทําการสรุปใหเห็นเปนแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบใหมขึ้นมา  
2. การสังเคราะหงานวิจัยจะเปนการสังเคราะหมาจากผลงานวิจัยตั้งแต 2 เร่ืองขึ้นไปใน 

หัวขอเร่ืองเดียวกัน   
3. การสังเคราะหงานวิจัยมีจุดประสงคเพื่อหาขอสรุปรวมจากผลงานวิจัยตางๆ หรือกลาว 

อีกนัยหนึ่งเปนการตกผลึกความคิดที่ไดมาจากผลงานวิจัยหลายช้ิน เพื่อใหไดขอสรุปรวมในหัวขอ
เร่ืองที่ศึกษา 

4.  เปนการมุงหาขอสรุปหรือขอเสนอแนะทั่วไป (Generalization) ในหัวขอที่ศึกษา โดย 
ใชเหตุผลเชิงอุปมาน (Induction Reasoning) ซ่ึงการใชเหตุผลเชิงอุปมานเปนวิธีการศึกษาที่ใช
วิธีการนําขอคนพบที่ไดปรากฏการณตางๆ เปนจํานวนมาก มาหาเปนขอสรุปทั่วไป เชน ในการ
สังเคราะหงานวิจัยเร่ืองความสําเร็จของการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร โดยศึกษาจากหนวยงาน
ตางๆ ที่ประสบผลสําเร็จ ปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่พบวามีอิทธิพลตอความสําเร็จของการบริหารงานเชิง
ยุทธศาสตรก็คือ ผูนํา ผูที่ทําหนาที่สังเคราะหงานวิจัยจะตองหาขอสรุปรวมกันใหไดวาผูนําแตละ
หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จลวนใชสไตลผูนําอยางไร เชน เนนการสรางวิสัยทัศนรวม เนนการมี
สวนรวมจากผูมีสวนไดเสียในทุกขั้นตอน เนนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เนนการจูงใจ เปนตน   

5. เปนการคนหาความเปนจริงของปรากฏการณรวมโดยใชระเบียบวิธีการศึกษาทาง 
วิทยาศาสตร ที่ไดจากการสังเกตปรากฏการณหรือขอคนพบจากงานวิจัยช้ินตางๆ   มีการนํามาใช
เหตุผลเชิงอุปมาน รวมถึงอาจมีการนําขอสรุปรวมหรือขอสรุปทั่วไปหรือตนแบบใหมไปทดลอง
หรือทดสอบเพื่อหาความจริงแทตอไป  
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4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

กุลแกว   คลายแท  (บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย   เ ร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศกับการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุมน้ําเข็ก  อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  พบวา  ประการแรก ชุมชน
ลุมน้ําเข็กตั้งแตเร่ิมกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2537  ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก ซ่ึงเปนผลดี
กับชุมชน และเมื่อมีการทองเที่ยวเขามาตั้งแต พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน  จึงเริ่มมีการจัดกิจกรรม
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อยางเห็นไดชัด ในพื้นที่ลุมน้ําเข็กที่ชุมชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 2 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานน้ําตกปอยและชุมชนบานปากยาง (บานทรัพยเจริญ)  ชุมชนบาน
น้ําตกปอยมีศักยภาพดานการทองเที่ยว คือน้ําตกปอยซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงและมี
นักทองเที่ยวเขาไปเพื่อเลนน้ําตก พักผอนหยอนใจ ถายภาพ  และเดินชมหมูบาน สวนชุมชนบาน
ปากยากมีศักยภาพดานการทองเที่ยว คือ มีบริการลองแกงลําน้ําเข็ก โดยการรวมกลุมและบริหาร
จัดการทองเที่ยวดวยสมาชิกในชุมชน ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ ในอดีต
ชุมชนยังชีพดวยการทําการเกษตร แตเมื่อมีการทองเที่ยวเขามา ชุมชนมีรายไดเสริมจากการ
ทองเที่ยวมากขึ้น ดานสังคมจากอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันในชุมชนสวนใหญยังมีความสัมพันธอัน
ดีระหวางกัน ดานวัฒนธรรมจากอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันคนในชุมชนยังยึดถือปฏิบัติตามประเพณี
อันดีงามและเขารวมกิจกรรมทางศาสนาดานสิ่งแวดลอมจากอดีตพื้นที่ลุมน้ําเข็กมีพันธุพืช สัตวปา 
และสัตวน้ําอุดมสมบูรณ แตในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปบางเล็กนอย อันเนื่องมาจากการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดลอม และประการสุดทายเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการ
กําหนดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศลุมน้ําเข็กที่เหมาะสมควรผนวกกิจกรรมลองแกงลําน้ําเข็ก
ควบคูกับการทองเที่ยวในชุมชนของพื้นที่ลุมน้ําเข็ก เพื่อเปนการกระจายรายไดสูชุมชนอื่น ๆ และ
เปนการเปดตัวแหลงทองเที่ยวใหม ๆ ของชุมชนในพื้นที่อีกดวย 
 

 พัชรา  วงศแสงเทียนและคณะ (บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองศึกษาและพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการตลาดของชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาชุมชนหนองแมนา อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  พบวาสมรรถนะและการพัฒนาการ
จัดการตลาดในการสงเสริมการทองเที่ยวของชมุชนหนองแมนา ดานแหลงของชุมชนหนองแมนามี
สภาพแวดลอมธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ  มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุและพันธุสัตว 
โดยเฉพาะเปนแหลงแมงกะพรุนน้ําจืดแหลงเดียวของประเทศไทยและแหลงที่ 6  ของโลก  การ
จัดการตลาดการทองเที่ยวมีลักษณะทองเที่ยวแบบมีกิจกรรม นั่งเรือชมธรรมชาติและเดินปาศึกษา
พันธุไม  โดยจัดมีหลายโปรแกรมการทองเที่ยว  สวนการดําเนินการบริหารจัดการ  โดย
คณะกรรมการชุมชนเนนการมีสวนรวมในการจัดการ สําหรับแนวคิดในการพัฒนาการจัดการ
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การตลาดในการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนหนองแมนา จะตองสรางและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวรูปแบบใหม ๆ ใหมีความหลากหลาย เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ
และแพรหลายในสื่อ ศึกษาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนเพิ่มขึ้น ทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชน มีการจัดโปรแกรมการ
ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการของกลุมนักทองเที่ยวและใหสัมพันธกันกับ
เวลาที่ใชในการบริการ ตลอดจนการมาตรฐานการกําหนดราคาจะตองจัดทําแผนการตลาด การ
ทองเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนา 
 

 นายวุฒิชัย สหัสเตโช และคณะ (บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย  เร่ืองการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรสูความยั่งยืน : กรณีวัด  วัง  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก  พบวาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรในระดับดีเยี่ยม  วัดราชบูรณะ มีมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
ในระดับดี วัดนางพญาและพระราชวังจันทน มีมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
ในระดับปานกลาง วัดเจดียยอดทอง วัดอรัญญิก  วัศรีสุคต  วัดวิหารทอง และวัดตาปะขาวหาย มี
มาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในระดับต่ํา  การศึกษารูปแบบกิจกรรมทางการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่นักทองเที่ยวคาดหวัง พบวารูปแบบกิจกรรมที่นักทองเที่ยวตองการให
มีขึ้นในพื้นที่ ไดแก  การนั่งรถรางพรอมมัคคุเทศกบรรยาย การเดินเทาพรอมกับมีมัคคุเทศก
บรรยาย การปนจักรยาน และการนั่งรถสามลอถีบ ตามเสนทางประวัติศาสตรที่กําหนด สําหรับการ
จัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
พื้นที่นั้น ควรอยูบนหลักการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3 ประการ หรือ 3A’s  ไดแก การพัฒนา
ส่ิงดึงดูดใจทางดานสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว โดยตองสงเสริมใหชุมชนในพื้นที่เขา
มามีสวนรวมมากที่สุด เพื่อใหการพัฒนาการทองเที่ยวเปนอีกทางเลือกในการกระจายรายไดและ
ความเจริญไปสูทองถ่ิน โดยหวังใหการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ไปสูความยั่งยืนตอไป 
 บุษบา หินเธาวและคณะ  (บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย เร่ืองการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการงานประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เขตหามลาสัตวปาเขานอย – เขาประดู พบวา 
สภาพพื้นที่บริเวณเขานอย – เขาประดู จังหวัดพิษณุโลก  ยังมีสภาพปาและสัตวปาหลงเหลืออยู มี
พืชพรรณและทรัพยากรสัตวปาที่หลากหลาย และคนพบปูสองแคว ซ่ึงเปนปูพันธุใหมของโลก จึง
ไดรับการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา และเนื่องจากยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและ
อุดมสมบูรณดังกลาวอยู จึงไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเชิงนิเวศฯ  ในภาพรวมมีปญหาอยูใน
ระดับนอย  ผลวิเคราะหเปนรายขอ  ขอที่มีปญหามากที่สุด ไดแก ดานการบริหารจัดการงาน
ประชาสัมพันธ (ผูสงสาร)  รองลงมาไดแก ดานการวิเคราะหและการจัดการความรู (ผูสงสาร/
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คุณภาพของขอมูลขาวสาร) สวนขอที่มีปญหาอยูในระดับนอยที่สุดคือ ดานผลลัพธของการ
ประชาสัมพันธ (สาร/ผูรับสาร)  และการจัดการงานประชาสัมพันธที่มีอยูเดิมเปนหนาที่ของกรมปา
ไมในการคิดและผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพร  ไมมีรูปแบบในการจัดการงานประชาสัมพันธที่
ชัดเจน สวนรูปแบบการจัดการงานประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศฯ ที่สรางขึ้นจากการมีสวน
รวมของคนในชุมชน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะหปญหาและกําหนดประเด็น 2)
การตัดสินวิธีเลือกแกปญหาตามระดับปญหาที่พบ  3)การดําเนินการแกปญหาโดยสนทนากลุมดวย
วงจรเดมมิ่ง คือ วางแผน (Plane)  ทํา (Do)  ตรวจสอบ (Check)  ปรับปรุง (Act)  4)  การประเมินผล
ตามประเด็นและรายงาน 5)สรุปรายงาน 
 

 สุวารีย  วงศวัฒนา (บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย  เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 
ความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา  
พฤติกรรมการเปดรับสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา เปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด ซ่ึงอยูในระดับมาก 
และการเปดรับเนื้อหาขาวสารจากสื่อตาง ๆ  เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  ความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความตระหนัก
และมีการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับความรู 
ความตระหนักและการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01  ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีความสัมพันธกับความตระหนักและการ
ปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความตระหนักในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการ 

 
 

 การดําเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะห การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการ
พัฒนาความยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการ 
 การดําเนินการเรื่องนี้ เปนการสังเคราะหขอมูลจากเอกสารรายงานการวิจัยที่พิมพเผยแพร
ในระหวางป พ.ศ. 2551 – 2553  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 2  กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการ 
 

ลักษณะกลุมตัวอยาง จํานวน (เลม) 
แกนนําชุมชน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
นักวิชาการ 
ผูประกอบการ 
ปราชญชาวบาน 
คนในชุมชน 
นักทองเที่ยว / ประชาชน 

3 
5 
1 
2 
1 
4 
5 

 

 จากตารางที่ 2 ลักษณะกลุมตัวอยางในโครงการวิจัยทางดานการทองเที่ยวสวนใหญ เปนผู
มีสวนไดสวนเสีย  นักทองเที่ยว / ประชาชน และแกนนําชุมชน 
 

ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการ 
 การดําเนินการเรื่องนี้เปนการสังเคราะหลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ 5  
ลักษณะดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย จํานวน อันดับท่ี 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
แบบสํารวจ 
แบบสังเกต 
แบบวิเคราะหเนื้อหา 

4 
5 
1 
1 
3 

2 
1 
4 
4 
3 

  

จากตารางที่ 3  โครงการวิจัยสวนใหญใชเครื่องมือในการดําเนินการเปนแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณมากที่สุด รองลงมาคือแบบวิเคราะหเนื้อหา 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การดําเนินการครั้งนี้เปนการสังเคราะหขอมูล  ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

สถิติท่ีใช จํานวน อันดับท่ี 
ความถี่และรอยละ 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาไคสแควซ 
ไมใชสถิติ 

3 
3 
1 
1 

1 
1 
2 
3 

 

 จากตารางที่ 4  พบวา โครงการวิจัยสวนใหญ     ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล   จาก
คาความถี่และคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มากที่สุด 
 

 นอกจากนี้มีโครงการวิจัยเร่ืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุม
น้ําเข็กไมใชสถิติ แตใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะหสถานการณดานการทองเที่ยว  ตลอดจนนโยบายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ  และแผนพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2. กําหนดรายชื่องานวิจัยตามกรอบที่เนนการทองเที่ยวในชวงป พ.ศ. 2551  2553 
3. เก็บรวมรวมขอมูล ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
4. สังเคราะหงานวิจัยตามตัวแปร 
5. สรุปขยายผลการสังเคราะห 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและสังเคราะหผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของใชการวิเคราะห
ขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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บทที่ 4 
ผลการสังเคราะหงานวิจัย 

 
 

การสังเคราะหงานวิจัยเร่ือง  การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาความยั่งยืน
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแบงการศึกษาออกเปนสองสวนตามวัตถุประสงคของการ
สังเคราะหงานวิจัย ดังนี้  
 สวนที่ 1  สังเคราะหปจจัยที่สงผลตอการจัดการการทองเที่ยวชุมชนสูการพัฒนาความยั่งยืน  
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 สวนที่ 2  สังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยวชุมชนสูการพัฒนา
ความยั่งยืน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการสังเคราะหงานวิจัย 
 สวนที่ 1  สังเคราะหปจจัยที่สงผลตอการจัดการการทองเที่ยวชุมชนสูการพัฒนาความยั่งยืน  
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสังเคราะหงานวิจัยในดานปจจัยที่สงผลตอการจัดการการ
ทองเที่ยวสูการพัฒนาความยั่งยืน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบแนวความคิดดังนี้ 
 ดานองคประกอบการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 

1.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
1.1 ชุมชนมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่ยังมีสภาพสมบูรณสวยงามและโดดเดน 

 ยังคงความเปนธรรมชาติอยูมาก ตลอดรวมถึงภูมิทัศนของแหลงทองเที่ยว และแหลงธรรมชาติอ่ืน 
ๆ ในบริเวณใกลเคียง  ตลอดจนความเปนธรรมชาติที่สงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

1.2 ชุมชนยังมีเอกลักษณในดานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานตอกันมา รวมถึงภูมิ
ปญญา 

ทองถ่ิน  สามารนํามาผสมผสานพัฒนาเปนจุดเดนของแหลงทองเที่ยวของชุมชนได 
1.3 สภาพวิถีชีวิตของชุมชนยังคงสภาพเรียบงายภายใต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

ชุมชนทําใหวิถีชีวิตของชุมชนดีขึ้นและไมมีการขัดแยงในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพื่อเปน
แหลงทองเที่ยวเพื่อเปนแหลงเรียนรูหรือหารายไดเสริมก็ตาม  

1.4 ชุมชนมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เปนมรดกทาง 
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วัฒนธรรมอันยาวนาน มีความพรอมของแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรที่รองรับนักทองเที่ยวได
หลายแหง 

1.5 ชุมชนมีศักยภาพทางกายภาพ ในดานคุณคาทางประวัติศาสตร ความงดงามทาง 
สถาปตยกรรม ศิลปกรรมและวัฒนธรรมพื้นบาน 

2.  ดานองคกรชุมชน 
2.1 ชุมชนมีระบบสังคมที่เขาใจกัน โดยมีความเพียรพยายามในการหาแนวทางการ 

พัฒนาการทองเที่ยว ใหเกิดความยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง 
2.2 ชุมชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและมุงมั่นเพื่ออนุรักษทั้งแหลง 

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี  ตลอดภูมิปญญาทองถ่ิน ใหคงดํารงสืบสานไปถึงชั่ว
ลูกหลานของชุมชน 

2.3 ชุมชนสรางสัมพันธอันดี โดยการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนในชุมชนรักและหวง 
แหนทองถ่ิน และมีสวนรวมในกิจกรรม  เพราะเยาวชนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพทางการทองเที่ยวตอไป 

2.4 ชุมชนสวนใหญเปนเจาบานที่ดีในการตอนรับนักทองเที่ยว และใหขอมูลทาง 
ประวัติศาสตรตํานานหรือกระทั่งภูมิหลัง ในดานตาง  ๆที่เปนจุดสนใจของชุมชน 

2.5 ชุมชนไดสรางความสัมพันธกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและพรอมที่จะมี 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง  ทั้งนี้ตองอยูภายใตความพรอมของชุมชน 
ที่จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ที่เคยมีความสุข ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.6 ชุมชนมีปราชญหรือผูรู และทักษะในดานตาง ๆ เชน ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน  
ประวัติศาสตรของชุมชน การสืบสานประเพณีดั้งเดิม  เปนตน ทําใหมีแนวทางในการสงเสริมการ
พัฒนาการทองเที่ยวมากยิ่งขึน้ 

3.  ดานการจัดการ 
3.1 ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวอยางเขมแข็งมีชาวบานมีสวนรวมในการ 

พัฒนาบริหารจัดการโดยชุมชนอยางแทจริงถึงแมวาการทองเที่ยวจะเปนอาชีพเสริม 
3.2 ชุมชนไดสรางกฎระเบียบสําหรับสมาชิกของชุมชนในการปฏิบัติหนาที่ทั้งในดาน 

การบริการการทองเที่ยวที่รับผิดชอบ 
3.3 มีแนวทางการบริหารจัดการโดยกําหนดระเบียบการกระจายผลประโยชนอยาง 

เปนธรรมจากรายไดจากการทองเที่ยวในชุมชน โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนนั้นซึ่งอยูในรูป
ของคณะกรรมการชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน 

3.4 ชุมชนไดมีคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อจัดการการทองเทีย่วโดยมีการ 
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ประสานงานรวมมือกันหนวยงานเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เชนองคการบริหารสวนตําบล  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สถานประกอบการดานที่พัก เปนตน 

3.5 มีมาตรการควบคุมและปองกันผลกระทบทั้งดานสังคมและวัฒนธรรม 
3.6 มีกระบวนการรวมกลุมในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี โดยเฉพาะกิจกรรมการ 

สงเสริมการเขารวมในดานการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนโดยคํานึงถึงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู 

3.7 ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการควบคุมดูแลการดําเนินงานการทํา 
แผนบริหาร การจัดการทองเที่ยว ใหเกิดความยั่งยืน ในดานการใชประโยชนจากพื้นที่การบริการ 
และการประชาสัมพันธ เปนตน เพื่อรองรับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจ 

4.  ดานการเรียนรู 
     4.1การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงในการสนับสนุนให

ชุมชนเกิดกระบวนการเรยีนรูในดานตาง ๆ โดยมีรูปแบบที่แตกตางกนั เชน การจดัอบรมมัคคุเทศก 
การตลาดเพื่อการทองเที่ยวใหแกชุมชน    การเผยแพรเอกสารการประชาสัมพันธ   การจัดเปนศูนย
การเรียนรูของชุมชน เปนตน 

   4.2หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสรางองคความรูยังไดมีการนําผลการวิจัยมาบริการ 
วิชาการแกชุมชนเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังสนับสนุนใหคนในชุมชนเปนนักวิจัยเพื่อ
วิเคราะหศักยภาพชุมชนไดอยางเหมาะสม สามารถมากําหนดเปนแผนการพัฒนาชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ผลกระทบจากการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 จากการสังเคราะหงานวิจัยในการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวของงานวิจัยจํานวน 5 เลม 
เปนการวิเคราะหจากเนื้อหาที่ผูวิจัยไดกลาวไวในดานผลกระทบจากการวิจัย แบงออกเปนประเด็น
ที่ศึกษาดังนี้ 

1. ดานเศรษฐกิจ 
1.1 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพหลัก ไดแก การปลูกพืชไร การปลูกผลไมและ 

ประกอบอาชีพเสริม ไดแก เดินปา พายเรือลองแกง ซ่ึงรายไดหลักโดยเฉลี่ยปละ  45,000 – 60,000  
บาทตอคน  จากรายไดอาชีพเสริม โดยเฉลี่ยปละ 30,000 บาท  ทําใหมาตรฐานการครองชีพของคน
ในชุมชนดีขึ้นเนื่องจากไดมีการออมมากขึ้น 

1.2 เปนการสรางงานและกิจกรรมใหกับคนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
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การทองเที่ยวของชุมชนในดานตาง  ๆเชน เปนมัคคุเทศก ทําอาหาร ทําของที่ระลึก เปนตน ซ่ึงเปน
การกระจายรายไดสูสวนตาง ๆ ในชุมชน เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ินมากยิ่งขึ้น 

1.3 เปนการพัฒนาคนในชุมชนใหเกิดการรวมกลุมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑในทองถ่ิน 
 สรางจุดแข็งใหชุมชนรวมทั้งปรับวิถีชีวิตของชุมชนใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตภายใตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ดานสังคมและวัฒนธรรม 
ชุมชนไดมีการพัฒนาความสัมพันธคนในชุมชนที่ดีอันเนื่องมาจาก 
2.1 ผูนําหรือแกนนําชุมนไดมกีารเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความ 

คิดเห็นในการบริหารจัดการการทําใหทกุคนมีความรูสึกตระหนกัและมีจิตสํานึกในการรักบานเกดิ
และหวงแหน คอยกํากับดูแลเอื้ออาทรคนในชุมชนซึ่งกันและกัน 

2.2 ความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความรวมมือเปนอยางดีใน 
การจัดกิจกรรมของชุมชน การจัดเวทีประชาคมหมูบาน ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมของ
หนวยงานราชการ 

2.3 เยาวชนไดตระหนักรักบานเกิด ไดเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพการ 
ทองเที่ยวในการเปนมัคคุเทศกทองถ่ิน และเรียนรูประวัติศาสตรบานเกิด ภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.4 มีการแบงปนในการทํางานเพื่อความเขมแข็งและสรางความมั่นใจใหแกคนใน 
ชุมชนเปนการสรางพลัง กอใหเกิดความภาคภูมิใจ และคุณภาพชีวิตอยูอยางมีความสุข 

2.5 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมระหวางชุมชนและผูมาเยี่ยมเยือนสราง 
สัมพันธภาพที่ดีและถายทอดวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

2.6 เกิดการตอยอดทางวัฒนธรรม โดยอนุรักษส่ิงที่ดีงามใหกับเยาวชนรุนตอ ๆ ไป 
 เปนการสรางรากเหงาทางสังคมและวัฒนธรรม 

3.  ดานสิ่งแวดลอม 
ในดานสิ่งแวดลอมของชุมชนในดานทรัพยากรธรรมชาติไดมีผลกระทบทางลบและ 

ทางบวกชุมชนจึงตองมีมาตรการในการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังนี้ 
3.1 ชุมชนเริ่มมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติมาก 

ขึ้น เห็นคุณคาจึงมีการเฝาระวังหวงแหนอยางใกลชิด โดยไมคํานึงถึงประโยชนสวนตัว ใหรวมมือ
และเสียสละเพื่อการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนใหมีความยั่งยืน 

3.2 มกีารจัดการสิ่งแวดลอม ปองกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการ 
ทองเที่ยวอยางมีขอบเขตเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบที่ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม 

3.3 ดานขยะที่เกิดจากนักทองเที่ยวทําใหเกิดมลพิษเกิดการเสื่อมโทรมของ 



32 
 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดานสภาพภูมิทัศน และน้ําที่เนาเสียตามมา ชุมชนจึงควรมีการจัดการของ
เสียโดยเฉพาะดานขยะและสรางความรวมมือกับนักทองเที่ยวในการทิ้งขยะมูลฝอย 

4.  ดานการเมือง 
การทองเที่ยวที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอทองถ่ินจะ 

สรางความเขมแข็งจะมีพลังในการตอรองกับหนวยงานภายนอกไมวาจะเปนดานสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน และงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนาชุมชน หากมีความพรอมภายใน
ชุมชนเองก็จะสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชน และหนวยงานภายนอกจะเห็นศักยภาพของ
ชุมชน มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการชุมชน 

 ผลจากการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนนั้น เราถือวาการทองเที่ยวเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาและใหเกิดความยั่งยืนไดอยางไรนั้นชุมชนจะตองมีการทบทวนอยางนอย 4 ดานไดแก 
ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม / วัฒนธรรม  ดานสิ่งแวดลอมและดานการเมือง เพื่อนําผลกระทบที่
เกิดขึ้นในชุมชนมาปรับเปลี่ยนแกไขและ พัฒนา เปนแนวทางในการรองรับสถานการณตาง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นเปนการปองกันความเสี่ยง และจัดทําแผนยุทธศาสตรของชุมชนเพื่อความเขมแข็งของชุมชน
ตอไป 

 

สวนท่ี 2  สังเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ดานปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

1. ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว ของชุมชนสวนใหญยังขาดการบริหารจัดการดาน 
สถานที่ที่มีประสิทธิภาพ  ในแหลงทองเที่ยวมีขยะมากทั้งที่จากนักทองเที่ยวและจากชาวบานใน
ชุมชน 

2. ขาดอุปกรณส่ิงอํานวยสะดวกในการใหบริการการทองเที่ยวของชุมชน  มีจํานวนจํากัด 
อาจไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวเนื่องจากชุมชนขาดงบประมาณในการจัดหา 

3. การขาดบุคลากรทั้งที่ทําหนาที่ติดตอประสานงานและการใหบริการ จากที่ผานมา 
 หนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน  ประสบปญหาการติดตอประสานงานกับชุมชนโดยตลาด   

4. ชุมชนขาดความรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหธรรมชาติเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  สงผลใหในอนาคตแหลงทองเที่ยวที่มีอยูถูกทําลายจากความไมรูนี้เอง 

5. ทัศนคติของกลุมชุมชน สมาชิกของกลุม ประกอบอาชีพทําการเกษตรทั้งทําไรทํานา 
 และทําสวน เปนอาชีพที่ทํารายไดหลักอยูแลว การจัดการทองเที่ยวเปนเพียงแตอาชีพเสริมไมสา
มารทําเปนหลักได จึงทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนชะงักหรือลาชากวาที่ควรจะเปน  จึง
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ตองเปลี่ยนทัศนคติหรือแนวคิดใหม โดยการพัฒนาเยาวชนรุนใหม ๆ ใหเห็นความสําคัญและ
ประโยชนของการทองเที่ยวกับหมูบาน ทั้งทางตรงและทางออม 

6. การประชาสัมพันธ  ชุมชนยังขาดการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ ขาดทั้งเอกสาร 
การประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ  รวมทั้งการกระจายเอกสารการประชาสัมพันธตามจุดขายตาง ๆ ยัง
ไมทั่วถึง 
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บทที่ 5 
สรุปผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
 การสังเคราะหงานวิจัย เร่ืองการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาใหยั่งยืนภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาให
ยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปญหาอุปสรรค  โดยสังเคราะหจากงานวิจัยจํานวน 5 
เรื่อง  โดยศึกษาในดานปจจัยที่สงผลตอการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาใหยั่งยืน ภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดานผลกระทบจากการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน การสังเคราะหคร้ัง
นี้เปนวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา  (Content  Analysis)  เพื่อหาความสัมพันธและเชื่อมโยงขอมูลตาง 
ๆ เขาดวยกัน จากนั้นจึงขยายผลโดยภาพรวม ผลการศึกษาโดยใชเทคนิคพรรณนาวิเคราะห  
(Descriptive  Analysis)   
  
สรุปผลการสังเคราะหงานวิจัย 
 การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสูการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ชุมชนจะตองมีองคประกอบที่จะตองพัฒนาภายใตขอบเขตสภาพความพรอมของชุมชน โดย
คํานึงถึงปจจัยที่มีตอการจัดการทองเที่ยวทั้งทางดานทรัพยากร  องคกรชุมชน การมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ และการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ยังตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ในดาน
สังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และการเมืองดวย  จากการสังเคราะหงานวิจัยทั้ง 5 เลม 
สรุปผลดังนี้ 
 
 ดานความพรอมขององคประกอบการทองเที่ยวโดยชุมชน 

1.  ดานทรัพยากรธรรมชาติ  ยังคงสภาพที่สมบูรณสวยงามและโดดเดนมีเอกลักษณของ 
ชุมชนในดานวัฒนธรรมทําใหวิถีชีวิตยังเรียบงายภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ดานองคกรชุมชน ชุมชนมีความสัมพันธอันดีใชระบบการแลกเปลี่ยนพูดคุยสราง 
ความเขาใจโดยมีคานิยมรวมกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

3. ดานบริหารจัดการ  ใชระบบการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนในการวางแผนและ 
พัฒนาศักยภาพของชุมชน 

4. ดานการเรียนรูชุมชนสงเสริมและขับเคลื่อนการเรียนรูในการพัฒนาศักยภาพการ 
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ทองเที่ยวของชุมชนรวมกับหนวยงานอื่น ๆ 
 
 ผลกระทบจากการทองเที่ยวโดยชุมชน 

1. ดานเศรษฐกิจ  ภายในชุมชนมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นและเกิดการรวมกลุมใน 
การพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง 

2. ดานสังคมและวัฒนธรรม  เกิดความตระหนักของคนในชุมชนในการรักถ่ินฐานบาน 
เกิด สรางพลังมวลชน กอใหเกิดความภาคภูมิใจ 

3. ดานสิ่งแวดลอม ชุมชนมีการเฝาระวังรักษาสภาพแวดลอมของชุมชน ทั้งทางดาน 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบ เชน มลพิษ  ทัศนียภาพ  ความปลอดภัย 

4. ดานการเมือง  มีความเขมแข็งของชุมชนใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนของการพัฒนา 
ชุมชนใหยั่งยืนตอไป 
 

ปญหาและอุปสรรคการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
1.  ผูนําชุมชนเปลี่ยนแปลง ตามวาระจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนงานและขาดความ 

ตอเนื่องในการบริหารจัดการ 
2. การบริหารจัดการเกี่ยวกับความสะดวก ส่ิงอํานวยความสะดวก ตลอดรวมถึง 

สภาพแวดลอมดวยขยะมูลฝอย ซ่ึงเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยว 
3. ชุมชนขาดความรูความเขาใจในระบบการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
1.  แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพตามธรรมชาติ  โดยอาจมีการ 

ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อเปนการดึงดูดใจนักทองเที่ยว  และอาจจะมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดมีสวนรวมในการบริการการทองเที่ยวของชุมชน 

2. แนวทางการบริหารจัดการ โดยอาจจะตองกําหนดขอบเขตงานใหชัดเจนเพื่อการ 
บริหารงานที่มีศักยภาพ  สรางระเบียบหรือมาตรการปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของ
ชุมชน 

3. แนวทางในการพัฒนาในดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวในดาน 
โครงสรางพื้นฐาน และความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 

4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  โดยนําทฤษฎีทางการ 
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ตลาดเพื่อการทองเที่ยวมาใชในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยคํานึงถึงสภาพบริบทของชุมชน
จะทําใหการจัดการทางการทองเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงกับความตองการของ
นักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

5. แนวทางการประชาสัมพันธการจัดทองเที่ยว รวมกับจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
6. แนวทางสงเสริมรักษาและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี รวมถึง ประวัติศาสตร และมี 

การเผยแพรประชาสัมพันธ 
7. สรางเครือชวยการทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีบริบทใกลเคียงกันเพื่อไดมีการแลกเปลี่ยน 

และมีการบริการจัดการทรัพยากรรวมกัน 
8. ควรมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชน รวมฟงหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน รวมถึง 

ผูมีสวนไดเสีย  เพื่อใหการพัฒนาการทองเที่ยวภายในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการ
นําเอาภูมิปญญาทองถ่ิน  ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม มาเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวในชุมชน 

9. จัดทําแหลงเรียนรูเพื่อการทองเที่ยว โดยใชจุดเดนดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
  เปนการสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยวของชุมชน 
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หัวขอวิจัยเร่ือง “การทองเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุมน้ําเข็ก อําเภอวังทอง 
จังหวดัพิษณุโลก” 

ชื่อผูวิจัย นางสาวกุลแกว  คลายแกว 
คณะ  วิทยาการจัดการ 
สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจําป 2551 
 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การทองเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุมน้ําเข็ก  
อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  ผูวิจัยใชการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก  (in-depth Interview)  ผูรุเกยวกับพื้นที่ที่ศึกษาและใชการสังเกต  
(Observation)  เพื่อทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําเข็กและผลจากการ
ทองเที่ยวตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ทั้งกอนและหลังของการเขามาของการ
ทองเที่ยวตลอดจนรูปแบบการใหบริการลองแกงของผูประกอบการในลําน้ําเข็ก โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบริบทและวิถีชีวิตชุมชนลุมน้ําเข็กทั้งกอนและหลังการเขามาของการทองเที่ยว  2) 
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนลุมน้ําเข็ก  3) เพื่อศึกษาสภาพการจัดลอง
แกงของผูประกอบการที่เปนอยูเปรียบเทียบกับหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และ 4) เพื่อหารูปแบบ
การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ชุมชนลุมน้ําเข็กที่เหมาะสม 
 ผลการศึกษาพบวา ประการแรก ชุมชนลุมน้ําเข็กตั้งแตเร่ิมกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 
2537  ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก ซ่ึงเปนผลดีกับชุมชน และเมื่อมีการทองเที่ยวเขามาตั้งแต 
พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน  จึงเริ่มมีการจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อยางเห็นไดชัด ในพื้นที่ลุม
น้ําเข็กที่ชุมชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 2 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานน้ําตกปอยและชุมชน
บานปากยาง (บานทรัพยเจริญ)  ชุมชนบานน้ําตกปอยมีศักยภาพดานการทองเที่ยว คือน้ําตกปอยซึ่ง
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงและมีนักทองเที่ยวเขาไปเพื่อเลนน้ําตก พักผอนหยอนใจ ถายภาพ  
และเดินชมหมูบาน สวนชุมชนบานปากยากมีศักยภาพดานการทองเที่ยว คือ มีบริการลองแกงลําน้ํา
เข็ก โดยการรวมกลุมและบริหารจัดการทองเที่ยวดวยสมาชิกในชุมชน ประการที่สอง การ
เปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ ในอดีตชุมชนยังชีพดวยการทําการเกษตร แตเมื่อมีการทองเที่ยวเขา
มา ชุมชนมีรายไดเสริมจากการทองเที่ยวมากขึ้น ดานสังคมจากอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันในชุมชน
สวนใหญยังมีความสัมพันธอันดีระหวางกัน ดานวัฒนธรรมจากอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันคนใน
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ชุมชนยังยึดถือปฏิบัติตามประเพณีอันดีงามและเขารวมกิจกรรมทางศาสนาดานสิ่งแวดลอมจาก
อดีตพื้นที่ลุมน้ําเข็กมีพันธุพืช สัตวปา และสัตวน้ําอุดมสมบูรณ แตในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปบาง
เล็กนอย อันเนื่องมาจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดลอม และประการสุดทาย
เร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนในการกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศลุมน้ําเข็กที่เหมาะสม
ควรผนวกกิจกรรมลองแกงลําน้ําเข็กควบคูกับการทองเที่ยวในชุมชนของพื้นที่ลุมน้ําเข็ก เพื่อเปน
การกระจายรายไดสูชุมชนอ่ืน ๆ และเปนการเปดตัวแหลงทองเที่ยวใหม ๆ ของชุมชนในพื้นที่อีก
ดวย 
 
 
หัวขอวิจัยเร่ือง   “การศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการจดัการตลาดของชุมชนเพื่อสงเสริมการ 
                ทองเที่ยวอยางยั่งยนืภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณศีึกษาชุมชนหนอง 

แมนา อําเภอเขาคอ จังหวดัเพชรบูรณ” 
ชื่อผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารยพัชรา  วงศแสงเทียนและคณะ 
สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจําป 2551 
 

บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยเร่ือง  ศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการจัดการตลาดของชุมชนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนหนองแมนา อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทการจัดการทองเที่ยวชุมชนและสมรรถนะ
การจัดการการตลาดของชุมชนหนองแมนา จังหวัดเพชรบูรณ  และศึกษาแนวคิดในการพัฒนาการ
จัดการการตลาดในการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนอยางยั่งยืนภายใตเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแกนักทองเที่ยว ผูประกอบการโรงแรมและรีสอรท  และสมาชิกชุมชน
หนองแมนา การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน
และเปนวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะและการพัฒนาการจัดการตลาดในการสงเสริมการทองเที่ยว
ของชุมชนหนองแมนา  ดานแหลงของชุมชนหนองแมนามีสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มี
ลักษณะเฉพาะ   มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุและพันธุสัตว โดยเฉพาะเปนแหลง
แมงกะพรุนน้ําจืดแหลงเดียวของประเทศไทยและแหลงที่ 6  ของโลก  การจัดการตลาดการ
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ทองเที่ยวมีลักษณะทองเที่ยวแบบมีกิจกรรม นั่งเรือชมธรรมชาติและเดินปาศึกษาพันธุไม โดยจัดมี
หลายโปรแกรมการทองเที่ยว สวนการดําเนินการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการชุมชนเนนการมี
สวนรวมในการจัดการ สําหรับแนวคิดในการพัฒนาการจัดการการตลาดในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวของชุมชนหนองแมนา จะตองสรางและพัฒนาแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหม ๆ ใหมีความ
หลากหลาย เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพและแพรหลายในสื่อ ศึกษาแหลง
ทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนเพิ่มขึ้น ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี
ตลอดจนการดําเนินวิถีชีวิตของชุมชน มีการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว
ตามความตองการของกลุมนักทองเที่ยวและใหสัมพันธกันกับเวลาที่ใชในการบริการ ตลอดจนการ
มาตรฐานการกําหนดราคาจะตองจัดทําแผนการตลาด การทองเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนา 
 
 
หัวขอวิจัยเร่ือง “การศึกษารูปแบบการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรสูความยั่งยืน :  

กรณีวดั  วัง  ในเขตอําเภอเมอืง  จังหวดัพิษณุโลก” 
ชื่อผูวิจัย นายวุฒิชัย    สหัสเตโชและคณะ     
สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจําป 2551 
   

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวคิดการจัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
เพื่อเสริมสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก  ซ่ึงมีการศึกษา
ประเด็นปญหา อุปสรรค และแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในพื้นที่
โดยใชระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ ควบคูกับวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการเก็บขอมูลจากการสํารวจพื้นที่ 
ตํารา เอกสารตาง ๆ การสัมภาษณกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย กลุมแกนนําชุมชน ประชาชนในพื้นที่ 
และเจาหนาที่ภาครัฐ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ และใชในการวิเคราะห 
และใชการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม SPSS  และแบบประเมินศักยภาพดานการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร 
 ผลการศึกษาพบวา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีมาตรฐานคุณภาพแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในระดับดีเยี่ยม  วัดราชบูรณะ มีมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรในระดับดี วัดนางพญาและพระราชวังจันทน มีมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทาง
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ประวัติศาสตรในระดับปานกลาง วัดเจดียยอดทอง วัดอรัญญิก  วัศรีสุคต  วัดวิหารทอง และวัดตา
ปะขาวหาย มีมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในระดับต่ํา 
 การศึกษารูปแบบกิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรที่นักทองเที่ยวคาดหวัง 
พบวารูปแบบกิจกรรมที่นักทองเที่ยวตองการใหมีขึ้นในพื้นที่ ไดแก  การนั่งรถรางพรอมมัคคุเทศก
บรรยาย การเดินเทาพรอมกับมีมัคคุเทศกบรรยาย การปนจักรยาน และการนั่งรถสามลอถีบ ตาม
เสนทางประวัติศาสตรที่กําหนด สําหรับการจัดการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เพื่อเสริมสราง
มูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่นั้น ควรอยูบนหลักการพัฒนาทรัพยากรการ
ทองเที่ยว 3 ประการ หรือ 3A’s  ไดแก การพัฒนาสิ่งดึงดูดใจทางดานสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยว โดยตองสงเสริมใหชุมชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมมากที่สุด เพื่อใหการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเปนอีกทางเลือกในการกระจายรายไดและความเจริญไปสูทองถ่ิน โดยหวังใหการ
พัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ไปสูความยั่งยืนตอไป 
 
 
หัวขอวิจัยเร่ือง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการงานประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

เขตหามลาสัตวปาเขานอย – เขาประดู” 
ชื่อผูวิจัย ผูชวยศาสตราจารยบุษบา   หินเธาวและคณะ 
สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจําป 2551 
   

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการงานประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ เขตหามลาสัตวปาเขานอย – เขาประดู อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก (ระยะที่ 1)  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทชุมชนในเขตหามลาสัตวปาเขานอย – เขาประดู หมู 2 ตําบลบานยาง 
อํา เภอวัดโบสถ   จังหวัดพิษณุโลก   เพื่อศึกษาสภาพปญหาและรูปแบบการจัดการงาน
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  เขตหามลาสัตวปาเขานอย – เขาประดู  อําเภอวัดโบสถ  
จังหวัดพิษณุโลก  ที่มีอยูเดิม และเพื่อสรางรูปแบบการจัดการงานประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิง
นิเวศเขตหามลาสัตวปาเขานอย – เขาประดู  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก  โดยวิธีการวิจัยแบบ
มีสวนรวมดวย การสํารวจชุมชน  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม การสังเกต  การสัมภาษณ
คนในชุมชน การประชุมสัมมนากลุม  และการจัดเวทีประชาคม 
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 ผลการศึกษาพบวา สภาพพื้นที่บริเวณเขานอย – เขาประดู จังหวัดพิษณุโลก  ยังมีสภาพปา
และสัตวปาหลงเหลืออยู มีพืชพรรณและทรัพยากรสัตวปาที่หลากหลาย และคนพบปูสองแคว ซ่ึง
เปนปูพันธุใหมของโลก  จึงไดรับการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา และเนื่องจากยังคงมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณดังกลาวอยู จึงไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว
เชิงนิเวศฯ  ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอย  ผลวิเคราะหเปนรายขอ  ขอที่มีปญหามากที่สุด 
ไดแก ดานการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ (ผูสงสาร)  รองลงมาไดแก ดานการวิเคราะหและ
การจัดการความรู (ผูสงสาร/คุณภาพของขอมูลขาวสาร) สวนขอที่มีปญหาอยูในระดับนอยที่สุดคือ 
ดานผลลัพธของการประชาสัมพันธ (สาร/ผูรับสาร)  และการจัดการงานประชาสัมพันธที่มีอยูเดิม
เปนหนาที่ของกรมปาไมในการคิดและผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพร  ไมมีรูปแบบในการจัดการ
งานประชาสัมพันธที่ชัดเจน สวนรูปแบบการจัดการงานประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศฯ ที่
สรางขึ้นจากการมีสวนรวมของคนในชุมชน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การวิเคราะหปญหา
และกําหนดประเด็น 2)การตัดสินวิธีเลือกแกปญหาตามระดับปญหาที่พบ  3)การดําเนินการ
แกปญหาโดยสนทนากลุมดวยวงจรเดมมิ่ง คือ วางแผน (Plane)  ทํา (Do)  ตรวจสอบ (Check)  
ปรับปรุง (Act)  4)  การประเมินผลตามประเด็นและรายงาน 5)สรุปรายงาน 
 
 
หัวขอวิจัย “การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู ความตระหนกัและการปฏิบัติ 

ตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ชื่อผูวิจัย รองศาสตราจารยสุวารีย  วงศวัฒนา 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจําป 2552 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู ความตระหนักและการปฏิบัติ
ตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  เปนการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research)  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาความรู ความ
ตระหนักและการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัด
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พิษณุโลก  และศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับความรู ความตระหนัก
และการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก 
 ประชากรที่ศึกษา ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลก  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน 
สรุปผลการวิจัย 
 พฤติกรรมการเปดรับสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางแตเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา เปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก และการเปดรับเนื้อหาขาวสารจากสื่อตาง ๆ  เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก 
 ความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความตระหนักและ
มีการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับความรู 
ความตระหนักและการปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมมีความสัมพันธกับความตระหนักและการปฏบิตัติาม
แนวพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความตระหนักในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามแนวพระราช
ดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ภาคผนวก 
 



 

 
 

คณะผูจัดทํา 
 

  อาจารย ดร.ถาวร   พงษพานิช  

อาจารย ดร.ชนิกานต   คุมนก  

อาจารย ดร.เอื้อบุญ  ที่พึ่ง 

ผูชวยศาสตราจารยพัชรา   วงศแสงเทียน  

ผูชวยศาสตราจารยชญานิษฐ  ศศิวิมล      

ผูชวยศาสตราจารยยิ่งลักษณ มูลสาร   

ผูชวยศาสตราจารยนอย  คันชั่งทอง  

ผูชวยศาสตราจารยบุษบา  หินเธาว   

ผูชวยศาสตราจารยวาลิกา  โพธิหิรัญ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขแกว คําสอน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีรัตน จันทรเชื้อ    

  นางสาวกัลนิกา    พูลผล    

  นางสาวพัทธนันท  โกธรรม   

นายกิตติศักดิ์    พุกอูด   

 
ออกแบบ นายกิตติศักดิ์   พุกอูด 
ปท่ีพิมพ 2554 
จํานวนพิมพ  20  เลม 
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