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บทที่ 1 
บทนํา 

 
บทนี้ได้กล่าวถึงที่มาและความสําคัญของการวิจัย คําถามการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย เนื้อหาตามลําดับดังนี้ 
 

ที่มาและความสําคัญของการวิจัย 
การท่องเที่ยวของไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็น
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน และส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดสนองตอบ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว (Wurzburger, 2010: 15) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่สําคัญ ได้แก่ การสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การรื้อฟื้นวัฒนธรรมที่ถูกละเลย และการหวนคืนสร้างความภูมิใจในอดีต (Al-Oun & Al-
Hamoud, 2008: 36) 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการที่ภาครัฐได้มุ่งเน้นการพัฒนาที่ให้
ความสําคัญกับบทบาทของชุมชนเพี่อการพัฒนาชุมชนของตัวเอง ภาครัฐกําหนดนโยบายการ
กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ได้หันมาให้
ความสําคัญกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นี้ทําให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก และมีหลายชุมชนที่รวมตัวกันสร้าง
ความสําเร็จด้านการท่องเที่ยว ดังเช่น ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนเกาะยาวน้อย 
จังหวัดพังงา ชุมชนบ้านแม่กําปอง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย และ
ชุมชนบ้านแม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์ (เพชรศรี นนท์ศิริ, 2555: 47) 

การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
ดังที่ Murphy (1985: 16) ได้เสนอไว้ในหนังสือ “Tourism: A community approach” ว่าการ
มีส่วนร่วมของชุมชนนั้นถือเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินการวางแผน และกําหนดกลยุทธ์
การท่องเที่ยว ทําให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ทําให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ที่เกิด
จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชน แนวคิดดังกล่าวนี้ถือเป็นหลักการสําคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Simmons, 1994: 98; Tosun, 1999: 122; Khazaei, Elliot, & Joppe, 2015: 1049; Bello, 
Lovelock, & Carr, 2018: 309) 
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ในสหราชอาณาจักร การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้สร้างรายได้ให้กับประเทศมากถึง 11.5 
พันล้านปอนด์ และสร้างงานให้เกิดขึ้นถึง 380,000 งาน สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน
นั้นมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Haven-Tang & Jones, 2012: 28) 
ขณะที่ Tosun & Timothy (2003: 2) เห็นว่าการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
การท่องเที่ยวที่นําไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับนักวิชาการท่องเที่ยวของไทย เช่น บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีคําภา (2557: 105) และ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553: 34) ซึ่งต่างเห็นไป
ในทํานองเดียวกันว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมให้ประสบความสําเร็จ ทั้งนี ้ผลการวิจัยของปิ่นฤทัย คงทอง และสุวารี นามวงศ์ 
(2559: 1) พบว่าความสําเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัย 5 
ประการ ได้แก่  

 1) จิตสํานึกของประชาชนในฐานะเจ้าบ้าน และจิตสํานึกของนักท่องเที่ยว 
 2) การประสานงานและความร่วมมือ 
 3) การสนับสนุนของภาครัฐในท้องถิ่น 
 4) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 5) ภาวะผู้นําชุมชน 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ความสําเร็จของการ

ท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารวัฒนธรรมของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือจัดการการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็น
สิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมาก การมีส่วนร่วมของชุมชนจะทําให้ชุมชนได้รับประโยชน์ตอบแทน กระจาย
รายได้สู่ชุมชน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น  

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยก่อนหน้าได้สะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื ่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังอาจทําได้ไม่เต็มที่เนื่องจากความรู้ความสามารถของชุมชน
ในด้านการท่องเที่ยวนั้นยังมีจํากัด ดังเช่นผลการวิจัยของมธุรา สวนศรี (2559: 48) พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ มีความพึงพอใจต่อ
การให้ความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของมัคกุเทศน์ท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการวิจัย
ของนรินทร์ สังข์รักษา (2553: 19) ทําการศึกษาสภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรในจังหวัด
นครปฐม ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของการท่องเที่ยวในเรื่องภาษาและการสื่อสารให้ความรู้กับ
นักท่องเที ่ยว การให้บริการอาหารและเครื ่องดื ่ม และปัญหาการไม่ประสานกันต่างคนต่างทํา 
ดังนั้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงควรได้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่/มัคกุเทศน์ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้น
การให้ความรู ้เกี ่ยวกับการเป็นมัคกุเทศน์ท้องถิ ่นที ่ดี การเพิ ่มทักษะการให้บริการ และกริยา
มารยาทที่ดี  
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ผลการวิจัยของ Dwyer & Edwards (2010: 20) แสดงให้เห็นว่า ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวมี
บทบาทสําคัญในการสร้างความสําเร็จให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความ
ผูกพัน (committed) ในเรื่องของการพัฒนาชุมชน และสามารถสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชน ธุรกิจเอกชน และภาครัฐในเข้ามามีส่วนร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว ในทํานอง
เดียวกันกับผลการวิจัยของเพชรศรี นนท์ศิริ (2555: 58) พบว่า ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัย
แห่งความสําเร็จที่จะทําให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสําเร็จ โดยผลการวิจัยดังกล่าวนี้ 
พบว่า คุณลักษณะสําคัญของผู้นําที่จะนําพากลุ่มท่องเที่ยวสู่ความสําเร็จ คือ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส 
จริงจัง จริงใจในการทํางาน ดังตัวอย่างของความสําเร็จของกลุ่มท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น กล่าวคือ 
การดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ให้สําเร็จได้นั้นเกิดขึ้น
จากนางเสงี่ยม แสวงลาภ ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเป็นสําคัญ โดยนางเสงี่ยม แสวงลาภ เป็นผู้ที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาชิกในชุมชน เนื่องจากความอาวุโส และการเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ 
สามารถเป็นที่พึงให้กับคนในชุมชนได้ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น จริงจังในการทํางาน ในยามที่ต้อง
เผชิญกับปัญหาต่างๆ กลับสามารถนํากลุ่มฟันฝ่าอุปสรรคได้ นางเสงี่ยม แสวงลาภ ยังเป็นคนที่มี
ความจริงใจ สามารถพูดคุย ตักเตือนสมาชิกในกลุ่มได้อย่างตรงไปตรงมา และด้วยการทํางานที่
ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ที่เป็นคุณสมบัติสําคัญ ทําให้นางเสงี่ยม แสวงลาภ ได้รับความไว้วางใจ
จากสมาชิกเรื่อยมา นอกจากนี้ นางเสงี่ยม แสวงลาภ ยังเป็นผู้ที่มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม เช่น การพยายามกระจายรายได้ โดยการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของกลุ่มกับชุมชน
ใกล้เคียง เพื่อสร้างการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปในชุมชน เป็นต้น  

ในทางกลับกัน ชุมชนที่ไม่ประสบความสําเร็จนั้นเป็นเพราะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวนั้นยังขาด
สมรรถนะที่เหมาะสม ดังผลการวิจัยของนิสา บุญทะสอน, สุดารัตน์ มานะ และบังอร พลเตชา 
(2557: 44) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนที่ยังไม่
ประสบผลสําเร็จ คือ ปัจจัยด้านผู้นํา โดยผู้นําขาดภาวะผู้นํา การนําไม่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสาร
ที่ไม่ถูกต้อง และขาดการเตรียมความพร้อมทางสังคมให้กับสมาชิกในชุมชน 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ผู้นําเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานของพิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553: 78) ที่สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นําชุมชนเป็น
เงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู้นําที่มีความเข้มแข็งได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกชุมชน พร้อมที ่จะเสียสละเวลาส่วนตัวเข้ามาจัดการ ดูแลการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในชุมชน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม จากการทบทวน
ผลการวิจัยที่ผ่านมาในอดีต พบว่า ยังขาดงานวิจัยแสดงให้เห็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้นําที่เป็น
รูปธรรม ทําให้การพัฒนานั้นดําเนินไปโดยไม่มีทิศทาง ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชนยังขาด
ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม ทําให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นไม่อาจสําเร็จลุล่วงได้ (เพชรศรี นนท์ศิริ, 2555: 47; ธณัศวัล กุลศรี, 
2559: 9) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และต้องอาศัย
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การพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประสบความสําเร็จ ดังนั้นการวิจัยที่ต้องการค้นหาแนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวเพื่อให้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบ
ความสําเร็จจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง 

พื้นที่เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าในฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่
เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตบางพลัด เขตจอมทอง เขตตลิ่ง
ชัน และเขตทวีวัฒนานั้นถือเป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถานที่คงคุณค่า เป็นแหล่งของความรู้ และช่วย
สร้างความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ มีงานวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนพื้นถิ่นที่ได้จัดขึ้นเพื่อความ
เพลิดเพลิน และยังทําให้ได้รับความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงเชิงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ได้สืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือฟื้นฟู
สุขภาพทางวัฒนธรรม เช่น การนวดตัว การอบสมุนไพร และการรักษาโรคโดยปราชญ์ชาวบ้าน 
เป็นต้น พื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็น
แหล่งของการคงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม  

ดังนั้นพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าจึงเหมาะสําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชน
ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การวิจัยเพื่อประเมินความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรและแสวงหาแนวทาง วิธีการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจึง
มีความจําเป็น ทั้งนี้ด้วยคําถามการวิจัยที่สําคัญ คือ คุณลักษณะผู้นําท่องเที่ยวในชุมชนบริเวณ
เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าที ่พึงประสงค์มีอะไรบ้าง คุณลักษณะผู ้นําท่องเที ่ยวในชุมชน
บริเวณเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างไร และควรได้มี
แนวทาง วิธีการ และโครงการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในชุมชนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างไร 

 

คําถามการวิจัย 
 สมรรถนะผู้นําท่องเที่ยวในชุมชนบริเวณเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าที่พึงประสงค์มี
อะไรบ้าง สมรรถนะผู้นําท่องเที่ยวในชุมชนบริเวณเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าที่จําเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างไร และควรได้ทําการพัฒนาโดยมีแนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนา
บุคลากรในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา

เจ้าพระยาสายเก่า 
 2. เพื่อประเมินความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 
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3. เพื่อนําเสนอแนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งเน้นการศึกษาสมรรถนะในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ของ
ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามแนวคิดสมรรถนะของ Spencer & Spencer (1993: 9) ที่ได้
จําแนกลักษณะของสมรรถนะออกเป็น 
  1) แรงขับ (motives) คือสิ่งที่กระตุ้นให้คนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมา เป็น
คุณลักษณะที่จะผลักดัน ช้ีทาง และเลือกที่จะให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
  2) คุณลักษณะ (traits) คือ คุณลักษณะทั้งทางกายภาพและคุณลักษณะภายในของ
บุคคล  
  3) การรับรู้ตน (self- concept) ประกอบด้วยทัศนคติ ค่านิยม และภาพลักษณ์ที่
บุคคลแต่ละคนรับรู้ 
  4) ความรู้ (knowledge) เป็นข้อมูลที่บุคคลแต่ละคนรวบรวมและสะสมเอาไว้ และ 
  5) ทักษะ (skills) คือ ความสามารถในการทํางาน ทั้งงานที่ต้องใช้ทักษะทาง
กายภาพ และทักษะทางความคิด 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ศึกษา ได้แก่ ชุมชนพื้นที่เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ครอบคลุม
ชุมชนในเขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตจอมทอง เขตบางพลัด เขตตลิ่ง
ชัน และเขตทวีวัฒนา ทั้งนี้ได้ทําการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์จากชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบ
ความสําเร็จ ได้แก่ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจากชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบ
ความสําเร็จ ได้แก่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ชุมชน
บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนบ่อหิน จังหวัด
ตรัง และชุมชนคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร เพื่อถอดรายการสมรรถนะ (cloning competency) 
นํามาใช้ในการประเมินความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า  

ส่วนขอบเขตด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนั้น เก็บข้อมูลต้ังแต่เมษายน พ.ศ. 2561 – ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเคลื่อนไหวของบุคคลเพื่อทําให้สิ่งดึงดูดทาง
วัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนเพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้ 
สัมผัส และชื่นชมเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม 
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2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นผู้กําหนดกระบวนการ 
ทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวและมีส่วนได้
ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว ซึ่งมีจุดขายที่แตกต่างกันออกไปทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต การอนุรักษ์ และการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน 

3. ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทนําในการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันเพื่อพัฒาการ
ท่องเที่ยวของชุมชน โดยเป็นผู้ที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ต่อกันกับสมาชิกกลุ่มอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีความ
รับผิดชอบต่อกิจกรรมกลุ่ม และมีความผูกพันต่อการดําเนินงานของกลุ่ม 

4. สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอย่างอื่นที่มีอยู่ในตัว
คน ซึ่งส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สูง  

5. แรงขับในการพัฒนาชุมชน หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้เกิดการ
กระทําและสะท้อนได้จากความคาดหวัง ความมุ่งมั่น การอุทิศทุ่มเทเพื่อพัฒนาการดําเนินงานต่างๆ 
ของชุมชนให้ประสบความสําเร็จ 

6. ความไว้วางใจ หมายถึง การรับรู้ว่าบุคคลจะสามารถพึ่งพาได้ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ มี
ความซื่อสัตย์จริงใจ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 

7. การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตเกี่ยวกับประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อ
ชุมชนทั้งในเรื่องรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ความรักและเอื้ออาทรระหว่างกันของคนใน
ชุมชน การอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมของชุมชน 

8. ความสามารถทางการบริหาร หมายถึง การนําความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมา
พัฒนาการดําเนินงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว สร้างความร่วมแรงร่วมใจ 
จูงใจและพัฒนาคนในชุมชนให้แสดงพฤติกรรมบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยว โดยมีการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่ดึงดูด วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และบริหารการเงินเพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ทักษะการสื่อสาร หมายถึง การใช้คําพูดและภาษาท่าทางเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของ
ตนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยสามารถที่จะกระจายและรับข้อมูลข่าวสาร การโน้มน้าว การ
ขอความคิดเห็น และการต่อรองเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 

10. ความสามารถทางการตลาด หมายถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยว โดยสามารถตอบสนองได้ด้วยการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชน รวมทั้งสร้างการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยว
โดยใช้การตลาดแบบปากต่อปาก และการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ 

11. ความสามารถในการสร้างเครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงของกลุ่มคนทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน โดยเริ่มต้นจากการก่อตัว พัฒนาความสัมพันธ์ และมีการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง

แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า เป็นประโยชน์ในการนํามาใช้พัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณเพื่อประเมิน
สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า เครื่องมือที่ได้มานั้นยัง
สามารถนําไปใช้ในการประเมินสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวชุมชนอื่นๆ ได้อีกด้วย 

2. ประโยชน์ต่อชุมชนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าที่ได้ทราบความต้องการในการพัฒนา
ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยว ครอบคลุมแนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม  

3. ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
นําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางหรือกําหนดนโยบายพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมต่อไป 
 




