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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  บทนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า แนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํา
กลุ่มท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวท่ีพึงประสงค์ 
  ในการวิจัยระยะแรก การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้นํากลุ่ม
ท่องเที ่ยวจากชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ ได้แก่ ชุมชนบ้านนาต้นจั ่น จังหวัดสุโขทัย 
ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านผาบ่อง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง และชุมชนคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทําได้ให้ข้อค้นพบเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมรรถนะเฉพาะ (specific competencies) ประกอบด้วยแรงขับใน
การพัฒนาชุมชน และความไว้วางใจ และสมรรถนะทั่วไป (common competencies) ได้แก่ การมี
วิสัยทัศน์ ความสามารถทางการบริหาร ทักษะการสื่อสาร ความสามารถทางการตลาด และ
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ดังภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

แรงขับ 
ความไว้วางใจ 

การมีวิสัยทัศน ์

ความสามารถ
ทางการบริหาร 

ทักษะการ
สื่อสาร 

ความสามารถ
ทางการตลาด 

ความสามารถใน
การสร้างเครือข่าย 
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  1. สมรรถนะเฉพาะ  
  สมรรถนะเฉพาะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นคุณลักษณะภายในของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะที่เป็น “soft side” ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนความสําเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว รายการ
สมรรถนะเฉพาะที่พึงประสงค์ ได้แก่ แรงขับในการพัฒนาชุมชน และความไว้วางใจ 
 
   1.1 แรงขับในการพัฒนาชุมชน 
   แรงขับ (motive) หมายถึง สิ่งที่เกิดภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้เกิดการกระทําและ
การแสดงพฤติกรรมหรือการตอบสนองเพื่อดําเนินการไปสู่เป้าหมายให้ประสบความสําเร็จตามท่ี
ต้องการ กล่าวได้ว่า แรงขับเป็นสภาพที่สืบเนื่องมาจากความต้องการที่ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมา การมีแรงแรงขับในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสมรรถนะที่สําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมให้ประสบความสําเร็จ  
   ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเป็นผู้ที่มีแรงขับในการพัฒนาชุมชน 
โดยสะท้อนจากเป็นผู้ที่มีความคาดหวังที่จะดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้ประสบ
ความสําเร็จ เป็นผู้ที่เป่ียมด้วยความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะทําประโยชน์ต่อชุมชน เป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อและ
พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาเผชิญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน  
 
  “ความสําเร็จเริ่มจากตัวเราเข้มแข็ง ถ้าเราอ่อนแอใครอยากมาช่วยไหม เดือนแรกปี

แรกทําคนเดียว มีญาติๆ นิดหน่อย ทําคนเดียวทั้งนั้น เค้าไม่ช่วยยังว่าเราด้วย ว่าไอ้
ลุงนี้สงสัยบ้า ไม่มีใครเห็นด้วย เค้าว่าคลองมันเงียบ คิดว่าคงทําอะไรไม่ได้ ก็ล้มลุก
คลุกคลานอยู่ 3-4 ปี ถึงจะรู้ว่าตลาดอยู่ได้ พอตลาดอยู่ได้คนที่อยู่รอบๆ ก็มาทํา
ด้วยกันกลายเป็นตลาดชุมชน” (ชวน นามสมมติ, 2562: การสัมภาษณ์) 

 
   ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้ความสําคัญกับการดําเนินงานต่างๆ ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะในช่วงเวลาแรกเริ่มของการพัฒนา 
ซึ่งคนในชุมชนนั้นไม่ค่อยเห็นด้วยและมองไม่เห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะประสบความสําเร็จได้
จริงหรือไม่ พิจารณาได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวต่อไปนี้ 
  
  “แม่เหงี่ยมเนี่ยเรียกว่าต่อสู้ เป็นคนมีอุดมการณ์ อยากทําและอยากทําให้สําเร็จ สู้มา

ร้องไห้บ้างหัวเราะบ้าง ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดตั้งแต่ปี 41 – 51 พอถึงปี 51 เริ่มมี
คนรู้จัก การที่เราเริ่มมาเนี่ย เริ่มมาอย่างที่ใครก็ไม่เห็นด้วย คนไหนๆ ไปชวนใครๆ ไม่
เอาด้วย เลยทําด้วยตัวเอง เปิดบ้านตัวเองรับนักท่องเที่ยว โอ๊ย จะทําอย่างไร ใครจะ
มาหาเรา มันจะเป็นไปได้อย่างไร จริงอย่างกับเขาพูดไหม ไปชวนใครก็บอกว่ามัน
เป็นไปไม่ได้หรอก บ้านป่าบ้านดอยใครจะมา แม่เหงี่ยมก็เถียงเขา บ้านป่าบ้านดอย
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เนี่ยแหละมันเป็นเสน่ห์  ผู้คนเขาอยากมาศึกษา เราขายวิถีชีวิต ขายวัฒนธรรม ขาย
ภูมิปัญญา ขายเรื่องราว เราเอาตรงนี้มาเป็นจุดขายเขา” (เสงี่ยม นามสมมติ, 2560: 
การสัมภาษณ์) 

 
  “จากเดิมที่ทําการท่องเที่ยวตรงนี้ ไม่มีใครเห็นด้วย เอาเรื่องเข้าสภาก็แล้ว ชุมชนเราก็

ไม่ได้เห็นด้วย ผู้ใหญ่บ้านก็ค้าน ขนาดทําศูนย์เอาศูนย์มาต้ังเขาก็ยังว่าเด๋ียวอนาคตก็
จะเป็นศูนย์ร้าง เป็นเหมือนศูนย์โอทอปที่เขาทําทั่วไปท่ีไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอย่าง
ง้ีอ่ะค่ะ แกก็สร้างความฮึกเหิม แกสู้ไม่ถอย ถ้าถอยมันก็ไม่เกิด ณ ตอนนี้คือคนที่ไม่
เห็นด้วยอ่ะนะเขากลับมองเราเป็นครู เป็นปราชญ์ เราก็ยินดีให้ข้อมูล ให้ความรู้ ยินดี
ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ปรึกษาได้” (วิชชุดา นามสมมติ, 2560: การสัมภาษณ์) 

   
   “ความต่อเนื่องคือกุญแจแห่งความเร็จ”ภาพความต่อเนื่องของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการที่ผู้นํามีความมุ่งมั่น และตั้งใจทํางานอย่างไม่ย่อท้อ ถือเป็นแรง
ขับสําคัญที่ทําให้การท่องเที่ยวประสบความสําเร็จ ความต่อเนื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมพิจารณาได้จากการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวจากจุดเริ่มต้นที่เป็นการพัฒนาที่ไม่มี
ทิศทาง การมองหาเครื่องมือวัดมาตรฐาน และการพัฒนาความย่ังยืน ดังแสดงในภาพที่ 4.2 
 

 
 
ภาพที่ 4.2 การสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
   ช่วงของการพัฒนาแบบไม่มีทิศทางเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกยังขาดความรู้เรื่องการ
ท่องเที่ยว การดําเนินการต่างๆ จึงเป็นลักษณะลองผิดลองถูก ดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งในช่วงแรกเริ่มนั้นไม่ประสบความสําเร็จ แต่ผู้นํายังไม่ย่อท้อ พยายามมองหารูปแบบ
การท่องเที่ยวที่เหมาะกับชุมชน จนมองเห็นถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน นําทุนทาง

การพัฒนาที่
ไม่มีทิศทาง 

มองหาเครื่องมือ
วัดมาตรฐาน 

พัฒนาความ
ย่ังยืน
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วัฒนธรรมมาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยการปรับการนําเสนอทุนทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวตามยุคตามสมัย 
 
  “หมู่บ้านผาบ่องของเรานี่ต้ังแต่ 54 แต่เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแต่ก็ไม่สําเร็จ 

มานิเวศก็ไม่สําเร็จเพราะว่ามันก็ต้องใช้หลากหลายเนาะ แต่ว่ามาเชิงวัฒนธรรมปี 58 
นี่หมายถึงว่าเรามีทุนทางวัฒนธรรมทุกอย่างครบ เราเอาตัวนี้มาเป็นตัวต้ัง แล้วเราก็
ลองดูว่าใหม่กับเก่ามาบวกกัน เพื่อเป็นการท่องเที่ยว แต่มันต้องประยุกต์นิดหน่อย 
ถ้าเราจะเอาเก่าเลยบางครั้งนักท่องเที่ยวก็จะเอาใหม่ด้วย ต้องผสมกัน” (อมร นาม
สมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 
   ชุมชนได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต เข้า
มาร่วมทํากิจกรรมกับคนในชุมชน ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

ชุมชนท่องเทีย่ว ตัวอย่างวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย  วัฒนธรรมการทอผ้า การทําผ้าหมักโคลน อาหารชาติพันธ์ุ 
รําวงย้อนยุค 

ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  วิถีชาวสวน วิถีคนเรือเหนือ การทําผ้าบาติก การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน 

ชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา  วิถีชาวประมงพื้นบ้าน วัฒนธรรมของมุสลิม การทําผ้าบาร์ติก 
อาหารพื้นถิ่น 

ชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัฒนธรรมชาวไทใหญ่ การปลูกข้าวชาวผาบ่อง ประเพณีหลู้
ข้าวหย่ากู๊ ประเพณีปอยส่างลอง และปอยจ่าต่ี 

ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง วัฒนธรรมของชาวประมง วิถีคนเลี้ยงปลากระชัง ประเพณี
ท้องถิ่น และการแสดง เช่น ลิเกป่า 

ชุ ม ช น ค ล อ ง ลั ด ม ะ ย ม  จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร 

วิถีชีวิตคนริมคลอง วิถีเกษตรสวนผักสวนผลไม้ การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน  

 
   ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ ช่วงแรกของการพัฒนาโฮมสเตย์ภายในชุมชนเพื่อทําให้โฮมส
เตย์เป็นแหล่งสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนตามเป้าหมายนั้นยังทําได้ไม่เต็มที่ ซึ่ง
พิจารณาได้จากการที่จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักนั้นยังมีไม่มากนัก ดังนั้นในระยะต่อมาทางผู้นําจึงได้
ร่วมกันกับสมาชิกมองหาแนวทางการพัฒนาให้มีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ด้วยการมองหาเครื่องมือ
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เป็นกรอบในการพัฒนา ได้แก่ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย มุ่งเน้นการทําให้ บ้านพักสะอาด จัดพ้ืนที่ไว้
รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นสัดส่วน มีอาหารพื้นบ้านที่สดใหม่ สะอาดและถูกหลักอนามัย รวมทั้งมี
ระบบดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการ ด้วยอัธยาศัยไมตรี
และการต้อนรับที่เป็นมิตร ดูแลและใส่ใจนักท่องเที่ยว สร้างความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยว และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน  
   ผู้นําได้ดําเนินการพัฒนาโฮมสเตย์ขึ้นภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสมาชิก มี
กฎระเบียบ กติกาในการทํางานหรือการอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจนจนทําให้ได้รับรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ในปัจจุบันเมื่อโฮมสเตย์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้าพักเป็น
จํานวนมาก ทางโฮมสเตย์จึงต้องการพัฒนาความย่ังยืน ดังที่ได้มีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับ
ชุมชนข้างเคียง มีการสร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งได้มีการ
สร้างความต่อเนื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางธรรมชาติให้
คงความสมบูรณ์เพื่อความย่ังยืนของการท่องเที่ยวต่อไป 
   สรุป การมีแรงขับในการพัฒนาการท่องเที่ยวสะท้อนหรือวัดได้จากคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรม ดังนี้  
   1) มีความคาดหวังเป็นอย่างสูงที่จะทําให้การพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จ  
   2) มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่พัฒนาการดําเนินการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน  
   3) มีความอดทน ไม่ย่อท้อ และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เข้ามาเผชิญต่อการ
พัฒนาการดําเนินการต่างๆ ของชุมชน  
   4) มีความทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาการดําเนินการ
พัฒนาชุมชนให้ประสบความสําเร็จ  
   5) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน 
 
   1.2 ความไว้วางใจ  
   ความไว้วางใจเป็นอีกสมรรถนะหนึ่งของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว เมื่อผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว
เป็นผู้ที่สามารถสร้างความไว้วางใจผู้นําจะได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน ซึ่งมีส่วนสําคัญใน
การผลักดันให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรม และการดําเนินงานต่างๆ เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ความไว้วางใจช่วยให้ผู้นําได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากคนใน
ชุมชนเป็นอย่างดี และยังทําให้การประสานงาน ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น  
   นอกจากนี้ ความไว้วางใจเกิดขึ้นได้จากการที่ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเป็นคนที่มีความ
ซื่อสัตย์ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้สมาชิกในชุมเชื่อมั่นหรือมั่นใจว่าการดําเนินงานพัฒนา
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ต่างๆ นั้นจะบรรลุ ประสบความสําเร็จได้จากการที่ไม่มีปัญหาทุจริตเกิดขึ้น พิจารณาได้จากข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ต่อไปนี้  
 
  “ต้องเป็นคนเชื่อถือ คือ เป็นคนซื่อสัตย์ ไม่ง้ันจะไปคุยกับใคร ใครจะฟัง ใครจะ

เชื่อถือ...ถ้าผู้นําไม่มี เขาเรียกว่าอะไรหล่ะ ถ้าไม่มีคนเคารพนับถือเขาไม่มีใครเชื่อ 
ผู้นําเหลาะแหละจะไปขออะไรใครจะมาเชื่อ” (กาญจนา นามสมติ, 2561: การ
สัมภาษณ์) 

 
“เราต้องสร้างความศรัทธาให้เกิดกับตัวเองเยอะๆ และสร้างความศรัทธาให้เกิดกับ
องค์กรเยอะๆ คือการซื่อสัตย์ต่อกัน ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ซื่อสัตย์ต่อ
กลุ่ม ถึงจะอยู่ได้ ถ้าคนไหนทําไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ อย่างทอผ้าเนี่ยคิด 300 ต่อคนเนี่ย 
เส้นด้ายจะเหลือหลอดสองหลอด แค่นิ้วสองนิ้วเนี่ยเอามาคืน อย่าทําอย่าเอา ถ้าคนนี้
เอา คนนั้นก็เอาได้ จะพากันล่มจม เพราะฉะนั้นทุกคนต้องซื่อสัตย์ ทุกคนต้องรักใน
ทรัพย์สมบัติที่หามาด้วยกัน มันถึงอยู่ได้อย่างยั่งยืน” (เสงี่ยม นามสมมติ, 2560: การ
สัมภาษณ์) 
 

   ความไว้วางใจของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวยังเกิดขึ้นจากที่ผู้นําเป็นคนเสียสละ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการให้เวลากับการทํางานเพื่อส่วนรวม สละทรัพย์สินเงินทองของตัวเองเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชนโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน   
 
  “ผมจะบอกกับชุมชนว่าถ้าทุกคนเอาเงินเป็นตัวต้ังการพัฒนามันจะเป็นไปไม่ได้ เรา

จะต้องไม่ใช้เงินเป็นตัวต้ัง กําไรที่สุดคือเขารู้จักชุมชนเรา นี่คือกําไร เรื่องเงินขาดทุน
เราไม่ต้องมาคิด ที่เราได้กําไรนี่คือเขาได้รู้จักชุมชน เราได้แสดงศิลปวัฒนธรรมให้เขา
ได้เห็น จะได้มากได้น้อยไม่เป็นไร แล้วก็ให้ทุกคนเสียสละเวลาช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ 
เพราะว่าทุกคนในชุมชนผมจะบอกว่าทุกคนให้มาช่วยกันเพื่อผาบ่อง เพื่อให้เขารู้ว่า
ผาบ่องเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม คือถ้าวันธรรมดาเขาต้องทํางานราชการใช่ไหม แต่วัน
เสาร์ อาทิตย์ หยุด ทุกคนมา มาช่วยกันออกความคิดช่วยกัน เสียสละวันนึงเสาร์ 
อาทิตย์ เวลาส่วนตัวขอมาช่วยชุมชนก่อน เมื่อชุมชนยังต้ังตัวไม่ได้ ทุกคนมาช่วยกัน 
แล้วย่ิงประชุมกันเยอะ มาช่วยกันเยอะ ความสามัคคีเกิดขึ้น จะเกิดความรักกัน
เกิดขึ้น” (อมร นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 
  “เราจะไปขายไอเดียก่อน ขายแนวคิดก่อน ถ้าใช่เราก็เรียกประชุมหารือกันโน่นนี่นั่น 

ไม่มีโครงการ ไม่มีงบ ทําเอง เจียดเงินในส่วนที่เราจัดการบ้าง เราเองอยากให้มันดู
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ดีอ่ะ บางทีพี่ก็ควักเงินของตัวเองนั่นแหละซื้อบ้างทําบ้าง โน่นนี่นั่น ทําให้มันดูดี เวลา
ลูกค้าไปไหนแล้วเด๋ียวนี้น่ะนักท่องเที่ยวมันมีหลายรูปแบบ นักท่องเที่ยวลึกซึ้งก็มี 
นักท่องเที่ยวที่ฉาบฉวยก็มี ฉาบฉวยก็เซลฟี่ อวด แอ๊บ โน่นนี่นั่น เราก็ตอบโจทย์
นักท่องเที่ยวตรงนั้นได้ นักท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งก็กอหน่อไม้อยู่ที่ไหนจะไปขุดกอหน่อไม้” 
(ศรีนวล นามสมมติ, 2560: การสัมภาษณ์) 

 
  “ใครถนัดงานไหนก็ทํางานนั้น...แล้วไม่มีการตอบแทนแม้แต่บาทเดียว เหมือนบังหมี

เราให้บ้าง ไม่มาก ไม่คุ้มหรอก แต่ว่าเราเอาใจทํากัน มันไม่มีผลประโยชน์เพราะได้มา
ก็ไม่เยอะ อันนี้เราทําเพื่อต้องการให้คนข้างนอกได้รู้ว่าเกาะยาวกําลังทําอะไรอยู่ 
ชุมชนเกาะยาวกําลังทําอะไรอยู่ ให้เขาได้รู้ แล้วก็ให้คนนี้แหละเป็นกระบอกเสียงให้
พวกเรา เราไม่คิดว่าลูกทัวร์ของเราจะเป็นแขก เราถือว่าเราได้ญาติ ได้เพื่อนอีกคน
หนึ่งเพื่อเป้าหมายใหญ่คือ คนทั้งประเทศได้รู้จักพวกเราแล้วก็กระจายไปยัง
ต่างประเทศ” (จักรี นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

    
   รวมทั้งเกิดขึ้นจากการที่ผู้นําได้ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้
ผู้นําได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชน 
 
  “แกก็เป็นผู้นําที่ดี ให้ความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาก เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย

บ้านจะอยู่ในป่าชายเลน ถ้าทิ้งขยะลงในทะเลก็จะบอกให้ลงไปเก็บเลยนะ ลงไปใน
ทะเล หรือไปเซเว่นเนี่ยก็จะบอกไม่ต้องเอาถุงพลาสติกมา จะเน้นในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมมาก แกไม่ค่อยได้ใช้คําพูดในการสอน แต่แกจะทําให้เป็นตัวอย่างมากกว่า 
หนูก็ซึมซับมาเรื่อยๆ เรื่องท่องเที่ยวแกก็ไม่ได้มานั่งสอนว่าต้องพูดกับนักท่องเที่ยว
แบบนั้นแบบนี้ แต่อาศัยเรียนรู้จากการที่แกปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวมากกว่า” (แอนนา 
นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 
  “เราเป็นผู้นําเนี่ยเราจะไม่ให้เขารู้ว่าบางครั้งดูแล้วมันอาจจะไปได้ยาก แต่ก็ต้องลอง

ทํายังไงก็ได้ ปัญหามีไว้แก้ เราทําไปก่อน เหมือนอย่างที่ชุมชนให้เลิกด่ืมเหล้ากับสูบ
บุหรี่ ถ้าจะให้สําเร็จกํานันเลยตัดสินใจประกาศบนเวทีเลยว่าเลิกด่ืมเหล้าต้ังแต่วันนี้
เป็นต้นไป ทุกคนก็ต้องทําตาม เราก็ไม่บอกให้เขารู้ เราก็จัดเวทีขึ้นมาปั๊บแล้วก็
ประกาศ ก็จะเป็นการว่า เออ ตัวผู้นําแสดงเจตนาแบบนี้นะ และเป็นตัวอย่างแล้วเรา
ต้องทําให้ได้” (อมร นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 
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   สรุป ความไว้วางใจของผู้นํากลุ่มการท่องเที่ยวสะท้อนหรือวัดได้จากคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรม ดังนี้  
   1) การได้รับยอมรับนับถือจากคนในชุมชน  
   2) การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน  
   3) การเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน  
   4) การเป็นคนเสียสละให้เวลากับการทํางานเพื่อส่วนรวม สละทรัพย์สินเงินทอง
ของตัวเองเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน  
   5) การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชน 
 
  2. สมรรถนะทั่วไป 
  สมรรถนะทั่วไปเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้กันได้ง่ายกว่าสมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะในกลุ่มนี้
เกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะต่างๆ ในลักษณะ “hard side” ซึ่งช่วยให้การดําเนินการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวประสบความสําเร็จ โดยรายการสมรรถนะทั่วไปที่พึงประสงค์ ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ 
ความสามารถในการบริหาร ความสามารถทางการตลาด ทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการ
สร้างเครือข่าย 
 
   2.1 การมีวิสัยทัศน์ 
   ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ คือ การมองภาพอนาคตของชุมชน 
ซึ่งต้องอาศัยการคิดไปข้างหน้า และการมองเห็นถึงคุณค่าของวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมที่มีอยู่
ในชุมชน สามารถนําทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว นําภูมิปัญญามาเป็น
สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เมื่อชุมชนเป็นที่รู้จักจะส่งผลให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนมาก
ขึ้น ทําให้ชุมชนหันมาทํางานร่วมกัน ทํากิจกรรมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และได้มีการร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานต่างๆ ชุมชนได้หันมาช่วยเหลือกันส่งผลกระทบต่อความ
เกื้อกูลกัน และทําให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 
 
  “อยากให้เขารู้จักชุมชน แล้วก็อยากจะให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีในชุมชน เช่น

ความสามารถของชาวบ้านที่ทําอาหาร และวิถีชีวิตต่าง ๆ เนี่ยนํามาใช้ให้เป็นรายได้
เสริมให้กับชาวบ้าน ทีนี้พอเราเกิดการรวมกลุ่มการท่องเที่ยว ภูมิปัญญาด้านอาหาร
ของวัฒนธรรมไทใหญ่ จะมีอาหารหลัก เราก็เอาอาหารมาชู แล้วเอาปอยส่างลองมา
โชว์ มันเป็นการที่ชุมชนอยากจะทํา แต่ว่าไม่มีใครมาแนะนํา วิธีทํา ก่อนหน้านี้คือใช้
ออแกไนซ์ หมายถึงว่าออแกไนซ์มาคิดเรื่องแล้วให้ เราทําตามมันก็ไม่ย่ังยืน แต่พอมี
วัฒนธรรมเข้ามาป๊ับให้เราคิดแล้วเขาเสริมมันถึงไปได้ คิดออกจากใจว่า เออ ระเบิด
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จากข้างใน ว่าเราต้องการทําอะไร มาคุยกับชาวบ้านว่าเรามีดีอะไร เราต้องวิเคราะห์
หาจุดยืนกันก่อนว่าอันไหนดี อันไหนไม่ดี อันไหนควรที่จะแสดงให้เขาเห็น” (อมร 
นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 
  “เรื่องท่องเที่ยวที่ทําตรงนี้ก็เพื่ออยากให้ชุมชนรักกัน อยากให้ชุมชนอยู่กันแบบเอื้อ

อาทร อยากให้ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และให้ชุมชนมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้” 
(สุรชัย นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์)  

 
  “ทุกพื้นที่คณะกรรมการเค้าจัดการของเขาเองด้วย และทุกคนเป็นกรรมการร่วมอยู่

แล้ว ก็มีอยู่ 20 กว่าคนก็จะดําเนินการร่วมกัน ดูแลกันเอง มีปัญหาอะไรก็ประชุม
ร่วมกัน ร่วมกันแก้ มันเป็นตลาดของส่วนร่วม ทํางานร่วมกันก็ค่อยๆ เรียนรู้กันไปทํา
ให้เรารักสามัคคีกัน อยู่กันอย่างโอเค” (ชวน นามสมมติ, 2562: การสัมภาษณ์)  

 
   ประโยชน์ของคนในชุมชนเป็นสิ่งที่ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวให้ความสําคัญ และเป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงการมีวิสัยทัศน์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว
มองว่าหากมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในชุมชน การท่องเที่ยวจะเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้คนได้มาทํา
กิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน กลไกเหล่านี้มีส่วนสําคัญที่ทําให้คนในชุมชนมีความรัก 
ช่วยเหลือและเอื้ออาทรกัน  
   หัวใจสําคัญ คือ การมองว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับ
คนในชุมชนทุกๆ กลุ่ม ดังนั้นในการดําเนินการด้านการท่องเที่ยวจึงมีเป้าหมายหลักในเรื่องของการ
กระจายให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึง พิจารณาได้จากข้อมูลที่ได้จากาการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
   
  “ชุมชนจะต้องได้รับประโยชน์จากการที่เราได้ทํา ทําอะไรบ้าง ทําทุกอย่างค่ะ ชุมชน

ต้องได้ วัดต้องได้ โรงเรียนต้องได้ ผู้ด้อยโอกาสต้องได้ ผู้สูงอายุต้องได้ เด็กทุกอย่าง
ต้องได้ด้วยการรวมตัวกัน การให้คนเข้ามาเพื่อที่จะกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่าง
ทั่วหน้าค่ะ ไม่ใช่ว่าจะกระจุกแค่กระจุกใดกระจุกหนึ่ง” (วิชชุดา นามสมมติ, 2560: 
การสัมภาษณ์) 

   
  “เรามีทุนทางวัฒนธรรม เอาตัวนี้มาเป็นตัวต้ัง เอาใหม่กับเก่ามาบวกกันเพื่อการ

ท่องเที่ยว อยากให้คนรู้จักชุมชน แล้วก็อยากจะให้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ในชุมชนได้
เป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน” (อมร นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 
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  “แม่บ้านแม่เรือนมาทอผ้า เวลาลูกค้ามาก็มาเป็นคณะรําวงย้อนยุคมีครบ พ่อบ้านพ่อ
เรือนเป็นไกด์เป็นลูกหาบ ตอนนี้มี 19 คน เป็นไกด์พาไปชมวิว ไปเป็นลูกหาบก็มี
รายได้เที่ยวนึง 450 ให้ส่วนกลาง 50 บาท เจ้าของเขาก็ได้ 400 บางวันเขาได้ 800 
1200 ก็อยู่ได้” (เสงี่ยม นามสมมติ, 2560: การสัมภาษณ์) 

 
   กรณีของบ้านนาต้นจั่นได้มีการใช้โฮมสเตย์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน และ
เป็นศูนย์กลางกระจายรายได้ให้กับกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน ไม่เพียงแต่เจ้าของบ้านโฮมสเตย์เท่านั้นที่มี
รายได้เพิ่ม แต่การเข้ามาของนักท่องเที่ยวยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนอื่นๆ ผลประโยชน์เกิดขึ้นกับคน
ในชุมชนในหลากหลายกลุ่ม ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อคนในชุมชนบ้านนาต้นจั่น 

กลุ่มคนในชุมชน แหล่งของรายได้ 

เจ้าของบ้านโฮมสเตย์ ค่าที่พัก เงินพิเศษจากนักท่องเที่ยว 

สมาชิกกลุ่มทอผ้า การขายผ้าให้กับนักท่องเที่ยว 

เจ้าของสวนผลไม้ การขายผลไม้ 

เจ้าของร้านค้า การขายอาหาร การขายของชํา 

เด็ก เยาวชน รายได้จากมัคคุเทศก์น้อย เงินพิเศษจากนักท่องเที่ยว เงินพิเศษจาก
เจ้าของบ้านโฮมสเตย์ 

ผู้สูงอายุ ค่าจ้างรีดผ้า ปักเสื้อ ทํากระเป๋า 

อื่นๆ ค่าจ้างขับรถพาไปจุดชุมวิว ค่าจ้างลูกหาบ ค่าจ้างตัดหญ้าตกแต่ง
ต้นไม้ 

 
   นอกจากรายได้ที่กระจายให้กับคนในชุมชนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ผู้นํายังมองเห็นว่าการ
ท่องเที่ยวยังมีส่วนสําคัญที่ทําให้เยาวชนได้สืบสานวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ 
ดังกรณีของการทําอาหารพื้นถิ่นบริการนักท่องเที่ยว การทําผ้าหมักโคลน การทําผ้าบาติก และการทอ
ผ้า ซึ่งยังมีการใช้ภูมิปัญญาที่มีมาแต่ด้ังเดิม (ดูภาพที่ 4.3 ประกอบ)  
   อีกตัวอย่างหนึ่งคือการฝึกดนตรีไทยให้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยว
ได้รับชม ตัวอย่างดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของการใช้การท่องเที่ยวเพื่อการสืบสานภูมิปัญญา 
และศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน 
 
  “กลุ่มทอผ้าใหม่ๆ แรกตั้ง 21 คน ต่อมาเป็น 56 คน ต่อมาเป็น 164 คน ต่อมาเป็น 

206 คน ปัจจุบันนี้ 308 คน แล้วก็มีกลุ่มโฮมสเตย์ 22 หลัง เยาวชนอีก 17-18 คน 
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กลุ่มเยาวชนเป็นไกด์บ้าง เป็นฝ่ายนันทนาการร้องรําทําเพลง ฝ่ายดนตรี ดนตรีมีทั้ง
สากล มีทั้งดนตรีไทย ก็ฝึกให้เด็กได้มาเรียนรู้ ฝึกให้เด็กมารักดนตรีไทย ทําให้เด็กได้รู้
ได้สืบสานต่อไปในอนาคต” (ศรีนวล นามสมมติ, 2560: การสัมภาษณ์) 

 
  “แม่คาดหวังว่าในอนาคต เรื่องของการท่องเที่ยวเราอยากให้ลูกหลานอนุรักษ์ไว้เดิมๆ 

อย่างนี้แหละ ไม่อยากให้เลิศเลอเพอเฟ็คอะไร อยากให้เป็นอย่างนี้ อยากให้ลูกหลาน
มาช่วยกันสืบทอดพัฒนาต่อยอดให้ไปกันอย่างยืนยาว เพราะว่าถ้าลูกหลานไม่สนใจ 
ลูกหลานไม่หันมามองตัวเอง ของดีที่เรามีอยู่ก็ไม่มีคุณค่า ก็คาดหวังไว้อย่างนั้น” 
(เสงี่ยม นามสมมติ, 2560: การสัมภาษณ์) 

 

              
     (1) ขันโตกอาหารพื้นถิ่น    (2) การทําผ้าบาติก  

   
     (3) การทําผ้าหมักโคลน    (4) การทอผ้าของกลุ่มแม่บ้าน  
 
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการสืบสานวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน 
 
   นอกจากนี้ วิสัยทัศน์การพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอย่างยั่งยืนนั้น
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวให้ความสําคัญ กล่าวได้ว่า ผู้นํามีความต้ังใจที่จะทําให้ชุมชนได้
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เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนให้
คงอยู่ เพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังตัวอย่างที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้มีการเปรียบเทียบให้เห็น
ว่า ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะยาวน้อยนั้นสิ่งสําคัญคือการทําให้ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล และวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไป ไม่อยากให้การท่องเที่ยวไปทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ดังเช่นที่ปรากฏให้เห็นตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ เช่น 
ภูเก็ต เกาะพีพี และเกาะลันตา 
 

“เราได้ทําส่งเรื่องการอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวด้วย ส่งไปประกวด 40 
ประเทศ ได้รางวัลที่ 1  เวิลด์เลกัสซี่อวอร์ด ของจีโอกราฟี่อ่ะ ราชินีของประเทศ
จอร์แดนเป็นผู้มอบ ไปรับรางวัลที่วอชิงตัน ข่าวนี้ก็กระจายไปทั่วโลก คนก็เข้า แล้ว
บังกะโลก็เริ่มผุดขึ้นมาเรื่อย เราก็ไม่รู้จะทําอย่างไร ก็บอกว่าเนี่ยอย่าให้เหมือนไฟไหม้ 
จะสกัดยังไงให้คงอยู่ เพราะว่าพีพีหมด ภูเก็ตหมด แล้วไปลันตา ต่อไปมันอาจจะเกาะ
ยาวเป็นแหล่งสุดท้าย เราทําอย่างไรให้ย่ังยืนที่สุด เราก็เรียกโรงแรมใหญ่ๆ เข้ามา 
เรียกผู้จัดการเข้ามาคุยกัน เขาก็บอกว่าเขาก็ห่วงเพราะเขาลงทุนเป็นพันล้านเขาก็
ต้องการให้ย่ังยืน พวกนี้มาช่วยกันว่าจะทําอย่างไรให้เกาะยาวมีการท่องเที่ยวแบบ
ย่ังยืน เพื่อที่ชุมชนก็อยู่ได้อยู่นานๆ” (จักรี นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 
   ภาพอนาคตของชุมชนที่ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวต้ังใจให้เกิดขึ้นนั้นเปรียบเสมือนภาพฝันที่
เปี่ยมไปด้วยความหวัง เตะลึกเข้าไปหัวใจของคนในชุมชน จนกลายเป็นภาพอนาคตร่วมกันของคนใน
ชุมชน ภาพฝันที่เป่ียมไปด้วยความหวังจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบ
สานภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน และสานต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนให้คนในชุมชนอยู่ดี
กินดีและสร้างอนาคตที่ดีไว้ให้ลูกหลานในชุมชน 
   สรุป การมีวิสัยทัศน์ของผู้นํากลุ่มการท่องเที่ยวสะท้อนหรือวัดได้จากคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรม ดังนี้  
   1) การเล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
   2) การมองว่าเมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน รายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
นั้นสามารถกระจายสู่กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนได้อย่างกว้างขวาง  
   3) การให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะกลไกที่ทําให้คนได้มาทํากิจกรรม
ร่วมกัน ได้พูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน ทําให้คนในชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือและเอื้ออาทรกัน  
   4) การมองเห็นว่าการท่องเที่ยวมีส่วนสําคัญที่ทําให้เยาวชนได้สืบสานวิถีชีวิต ศิลปะ 
และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่  
   5) มีความต้ังใจที่จะทําให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการอนุรักษ์วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของชุมชน 
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   2.2 ความสามารถทางการบริหาร  
   ความสามารถทางการบริหารของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวพิจารณาได้จากการที่ผู้นํานั้นมี
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว สามารถพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและวิธีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  ความสามารถในการ
บริหารของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวยังเกี่ยวข้องกับการบริหารคน คือ การสร้างความร่วมแรงร่วมใจของคน
ในชุมชน การจูงใจและสอนแนะให้คนในชุมชนแสดงพฤติกรรมบริการท่ีดีต่อนักท่องเที่ยว ตรงนี้ถือ
เป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวประทับใจ และเกิดการบอกต่อ ทําให้ชุมชนมีช่ือเสียงและมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง การทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงการต้อนรับอย่าง
จริงใจ จากการพูดคุย รอยยิ้ม การปฏิบัติต่อกันด้วยดีเป็นสิ่งที่ผู้นําพยายามปลูกฝังให้คนในชุมชนได้
ประพฤติ ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง 
 

  “ถามว่าโฮมสเตย์มันมีอะไรดี มันก็ไม่ได้มีอะไร มันก็เหมือนบ้านคุณ บ้านคุณก็มีป่า 
บ้านคุณก็มีนา เหมือนบ้านเรา บ้านฉัน แต่ว่าตรงนี้มันคือการบริหารคน คนที่ว่าจะมี
ใจกับลูกค้าอย่างไร จริงใจอย่างไร คือการสื่อสายตา การคุยกัน การอยู่ด้วยกัน การได้
ปฏิบัติด้วยกัน อันนั้นต่างหากที่เป็นเสน่ห์” (สุดใจ นามสมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 

   การบริหารของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวต้ังอยู่บนการตัดสินใจต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชน การคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีความย่ังยืน ครอบคลุมการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ การจัดการกองทุนทางการเงิน การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว (ดูภาพที่ 4.4 ประกอบ) 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อความย่ังยืน 

คงไว้ซ่ึงวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน 

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ความย่ังยืน 

การจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

การจัดการกองทุน 
ทางการเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
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   ดังที่กล่าวแล้ว ชุมชนท่องเที่ยวได้มีการวางแผนและดําเนินงานเพื่อให้โฮมสเตย์เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชุมชน ส่วนกรณีของชุมชนคลองลัดมะยมนั้นได้ทําให้ตลาดน้ําคลองลัด
มะยมเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนแต่ละแห่งได้มีการดําเนินการโดยการ
ทําให้ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ที่ช่วยคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสําคัญ  
 

  “เราตั้งเป้าไว้ที่ความมั่นคงของชุมชน โดยมีรายได้ที่ย่ังยืน ชุมชนไม่แตกแยก ย้ิมให้
กันได้คนเข้ามาดูวิถีชีวิตมีความสุข และทรัพยากรคงความสมบูรณ์” (จักรี นามสมมติ, 
2561: การสัมภาษณ์) 

 
  “มันก็เหนื่อยกว่ามันจะได้ 2 3 ปี ตอนนี้ก็โอเคแล้ว ทุกคนก็เห็นนักท่องเที่ยวเข้ามา 

ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น เขามาซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชน มาเที่ยวในชุมชน เขามีการมา
จับจ่ายซื้อของในชุมชน อย่างน้อยๆ ในตัวหมู่บ้าน ร้านค้าเขาก็มาซื้อแล้ว” (จินตนา 
นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 
   ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวยังมองหาสิ่งที่น่าสนใจที่น่าเยี่ยมชมหรือน่ามีส่วนร่วมเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว สะท้อนให้เห็นความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งมีส่วนสําคัญอย่างมากต่อการ
บริหารโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจต่อนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
 

  “แล้วพ่ีก็กลับมาพัฒนา มาดูว่าตรงไหนที่มันจะทําเป็นรู้เส้นทางอะไรได้บ้าง เส้นทาง
จักรยาน เส้นทางจุดชมวิว ป่ันทอผ้าดูอะไรโน่นนี่นั่น ให้คนรู้เส้นทางให้มันขายได้ 
ขายกับคนที่สนใจ มาครึ่งวันคุณจะทําอะไรได้บ้าง มาสองวันสองคืนทําอะไรได้บ้าง 
มาสามวันสองคืนทําอะไรได้บ้าง ทําเป็นโปรแกรม” (วิชชุดา นามสมมติ, 2560: การ
สัมภาษณ์) 

 
   ตัวอย่างโปรแกรมการท่องเที่ยวและบริการของบ่อหินฟาร์มสเตย์ ซึ่งมีความเช่ือมโยง
กับทุนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน การเลี้ยง
ปลาในกระชัง การเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนไปตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ และตัวอย่าง
โปรแกรมท่องเที่ยวของโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น ที่มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชาวบ้านนาที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ ดังแสดงในตารางที่ 4.3 และ 4.4 ตามลําดับ  
   ที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ นักท่องเที่ยวได้ล่องเรือชมความงดงามของธรรมชาติตลอดสอง
ฝั่งคลองสิเกา ชายหาดบริเวณอ่าวบุญคง และพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านการล่องเรือหางยาว
ลัดเลาะไปตามคลองสิเกา ป่าชายเลนสองฝั่งคลองและแนวชายฝั่งทะเล ไปจนถึงอ่าวบุญคงที่มี
ชายหาดสวยงามและยังเป็นพื้นที่ดําน้ําต้ืน และพายเรือคายัค บริเวณนี้ยังเป็นพื้นที่ที่พบพะยูน ดึงดูด
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นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม นอกจากนี้บ่อหินฟาร์มสเตย์ยังมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รองรับ
นักท่องเที่ยว เช่น การร่วมปลูกต้นโกงกาง และการปลูกหญ้าทะเลเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความย่ังยืน รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวไปยังวิสาหกิจบริเวณ
ใกล้เคียงเพื่อเรียนรู้การแปรรูปอาหารทะเล การทําเครื่องจักสานจากเตยปาหนัน และการทําผ้าบาติก 

 

ตารางที่ 4.3 โปรแกรมการท่องเที่ยว One night stay with locals บ่อหินฟาร์มสเตย์ 

  วัน กิจกรรม ราคา 

วันที่ 1 13:00 น. เข้าพักบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง 
14:30 น. ล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลนในคลองสิเกา 

แช่เท้า สปาโคลนที่บ่อน้ําพุร้อนเค็มริมหาดโคลน 
เที่ยวเว้ิงอ่าวบุญคงที่โอบล้อมด้วยแนวเขาหินปูน 
ออกสู่ทะเลเปิด หาดเกาะหลอหลอ สัมผัสหาด
ทรายนุ่มเนียน เล่นน้ําทะเลชมพระอาทิตย์ตก
หาดเก็บตะวัน 

19:00 น. รับประทานอาหารค่ํา อาหารทะเลสดจาก
กระชัง 

20:00 น. พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากชุมชนพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 

1,000 บาท/คน หากมา
เป็นกลุ่มต้ังแต่ 8 คนขึ้น
ไ ป  คิ ด  700 บาท /คน 
(ราคารวมท่ีพัก อาหาร 
และกิจกรรมในชุมชน) 

วันที่ 2 06:00 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนืออ่าวสิเกา หน้าบ้านพัก 
รับประทานอาหารเช้า 

09:00 น. เย่ียม ชมวิถีชุมชน การแปรรูปอาหารทะเล ที่
กลุ่มปลาเค็มกางมุ้ง หัตถกรรมจักสาน กลุ่มจัก
สานเตยปาหนัน การทําผ้าบาติก ที่กลุ่มบาติก 

12:00 น. เก็บสัมภาระ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
   ที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวบ้านาต้นจั่น ได้แก่ 
แวะทานข้าวเป๊ิบที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ต้ังของร้านข้าวเป๊ิบ ข้าวเป๊ิบหรือก๋วยเต๋ียวพระร่วง 
เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว โดยสมัยก่อนชาวบ้านอยากกินก๋วยเต๋ียวแบบคนในตัวเมืองแต่ที่นาต้นจั่นนี้ไม่มี
ขาย ชาวบ้านจึงได้คิดเมนูขึ้นมา นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานพร้อมไกด์ชุมชนนําทาง ไปชมสวน
ผลไม้ของชาวบ้าน หากมาในช่วงฤดูการทํานาจะได้ชมบรรยากาศของไร่นาเขียวขจีตลอดสองข้างทาง 
นักท่องเที่ยวร่วมเรียนรู้การทําผ้าหมักโคลน ผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือของชุมชนบ้านนาต้นจั่น ชมสาธิตการทอ
ผ้า การทําผ้าหมักโคลน และเลือกซื้อจับจ่ายผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ 
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นักท่องเที่ยวยังได้เรียนรู้การทําตุ๊กตาบาร์โหน และผลิตภัณฑ์ตอไม้ คือ ตอไม้ที่ตายแล้วขุดมาจากใต้
ดิน สามารถทําเป็นโต๊ะ เก้าอ้ี และเฟอร์นิเจอร์  รวมทั้งการขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก
ที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮในตอนเช้าตรู่ 

 

ตารางที่ 4.4 โปรแกรมการท่องเที่ยว Homestay Village ชุมชนบ้านนาต้นจั่น 

วัน กิจกรรม ราคา 

วันที่ 1 15:00 น. พบกันในช่วงบ่าย เพราะเผื่อ
เวลาสําหรับการเดินทางมา
ชุมชน เมื่อถึงบ้านนาต้นจั่น 
ต้อนรับผู้มาเยือน และนําเข้า
ที่ที่พักโฮมสเตย์ 

16:30 น. ป่ันจักรยานชมทุ่ง ชมพระ
อาทิตย์ตก 

18:30 น. รับประทานอาหารเย็น 
20:00 น. พักผ่อน 

แบ่งเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
• 1-2 ท่าน คิดท่านละ 600 

บาท/คน 
• เด็กอายุตํ่ากว่า 5 ขวบ คิด 

250 บาท 
• ชาวต่างชาติ 700 บาท/คน 
• 3 ท่านขึ้นไป 500 บาท/คน 
• อาหารเย็น/เช้า/นอนพัก

หนึ่งคืน 
• กิจกรรมชมเที่ยวในหมู่บ้าน 

เจ้าของบ้านพาชมเที่ยว 
หมายเหตุ: หากสนใจขึ้นจุดชมวิวชม
ทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้น เวลา 
04.30 น. โดยไกด์จะมารับยังที่พัก 
ค่าบริการ 450 บาท/หลัง ระยะทาง
นั่งรถ 3.5 กม. ต่อด้วยเดินเท้าอีก 
850 เมตร จิบกาแฟในกระบอกไม้ไผ่  
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

วันที่ 2 06:30 น. ตักบาตรหน้าบ้าน 
07:30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08:30 น. ป่ันจักรยาน ชมวิถีการทอผ้า

ใต้ถุนบ้าน ชมวิธีการทําตุ๊กตา
บาร์โหน (บ้านตาวงศ์) ชม
หัตถกรรมตอไม้ ชมและชิม
ผลไม้ตามฤดูกาล ชมการทํา
ผ้าหมักโคลน ชมผลิตภัณฑ์
จากผ้าหมักโคลน 

11:30 น. ชมและทดลองการทําข้าว
เป๊ิบอาหารถิ่น 

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

    
ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเป็นผู้ที่สามารถคิดหาทางแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการ

ดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน มองหาวิธีการเพื่อขจัดปัญหา โดยอาศัยการประชุมร่วมกัน
เพื่อคิดหาวิธีการแก้ปัญหาในทันที ไม่ปล่อยให้กลายเป็นปัญหาที่สะสมยาวนานจนแก้ไขได้ยาก  
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“ทุกคนเริ่มมาโดยเริ่มจากศูนย์ ทางเดินไม่ได้โรยไปด้วยดอกกุหลาบ ทุกคนทุกข์ยาก
มาด้วยกันมา เวลาเราเจอปัญหาเราก็รีบคุยกัน เราอย่าปล่อยปัญหาให้มันบ่มหนอง
บ่มแผลอยู่เรื้อรังแก้ไม่ได้ มีเรื่องปุ๊บต้องประชุมถกกันให้เข้าใจ” (เสง่ียม นามสมมติ, 
2560: การสัมภาษณ์) 
 

  “ความคิดมันหลากหลายเนาะ บางคนก็ว่าทําแบบนี้ไม่ดี บางคนก็จะทําแบบนี้ เราก็
ต้องมาสรุป บางครั้งครั้งแรกสรุปไม่ลงตัวก็มี พอไม่ลงตัวป๊ับกํานันก็บอกว่าเรื่อง
ประชุมคืนนี้ยังไงก็ไม่ได้ละ เอากลับไปคิดแล้วอีก 3 วันเรามาเจอกันใหม่ ให้ต่างคน
ต่างไปหาข้อมูลว่าผลที่คนนี้บอกว่าเราทําแบบนี้มันดีไหม คนนี้บอกว่าดี คนนี้บอกว่า
ไม่ดีมันจะเสื่อมเสีย เหมือนอย่างปอยส่างลองเทศบาลนี่จะไม่ให้จัด คือผู้สูงอายุใน
เทศบาลเขาบอกว่าไม่ควรเอาของสูงมาเล่น หมายถึงว่าประเพณีปอยส่างลองเนี่ยควร
จะจัดในช่วงประเพณีปอยส่างลอง มีนา เมษา แต่ผาบ่องเราจําลองขึ้นมา เราคุยกัน
แล้วว่าจะทําวิธีไหนที่จะจําลองขึ้นมาได้ ก็มีคนบอกว่าถ้าจะทําอย่างงี้ไปขึ้นศาลเจ้า
เมือง เจ้าเมืองหมายถึงว่ามีศาลเจ้าเราต้องไปขอขมา แล้วเราบอกว่าเราแค่จําลองนะ 
เราไม่ใช้ทําจริง แต่ว่าการจําลองเนี่ยขบวนการไม่ใช่ทั้งหมด วิธีการก็คือเอาแค่ขบวน
ที่แห่แค่นั้น เผื่อว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนสมมุตว่ามาช่วงเดือนพฤศจิกา ธันวา 
มกรา มันก็ไม่เห็นประเพณีปอยส่างลองแน่นอน แล้วจะทํายังไงให้เขาเห็น” (อมร 
นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 
ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวสามารถระบุขอบเขตของปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดย

สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา มองหาวิธีการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้นได้ 
รวมท้ังสามารถปรับใช้เทคโนลยีเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการตลาด ทําให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างของการจองบ้านโฮมสเตย์ผ่านโซเชียลมีเดีย 
 

“แต่ก่อน ฮัลโหล ช่ืออะไรคะ จดมือกัน เอาไปเอามาเขาไม่มา เขาไม่โอนตังค์ แล้วถ้า
เขาโอนปุ๊บนะต้องวิ่งไปปรับสมุดที่ศรีสัชโน่นน่ะ บางทีทัวร์ไปลงบ้านใครจดหรือยังก็
ไม่รู้คนแก่อ่ะเนาะ แต่สมัยนี้ไลน์เด้งปุ๊บ ส่งข้อมูล โอนมัดจํามาก่อนนะ ถ้าไม่โอนมัด
จําก็จะไม่ได้บ้าน พอโอนมัดจําปุ๊บเราก็จะหาบ้านให้คุยกับลูกค้าไป ช่วยในเรื่องของ
การเสียเวลาของเราส่วนนึง” (วิชชุดา นามสมมติ, 2560: การสัมภาษณ์) 

 
   ในเรื่องการจัดการกองทุนทางการเงินเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และการแก้ปัญหา
ให้กับคนในชุมชนนั้นผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้ร่วมกับสมาชิกกําหนดเป้าหมายการใช้งบประมาณไว้อย่าง
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ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้เงินสิ้นเปลือง ดังกรณีของบ่อหินฟาร์มสเตย์ที่ได้แบ่งกองทุนทาง
การเงินออกเป็น 3 กองทุน ได้แก่  
    1) กองทุนสิ่งแวดล้อม เกิดจากการแบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
ร้อยละ 20 มาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เช่น การทําถนนเข้ามายังชุมชนโดยไม่ได้พึ่งพา
งบประมาณจากทางภาครัฐ รวมทั้งยังได้ใช้เงินในส่วนนี้ในการทําประกันให้นักท่องเที่ยวและสร้าง
หลักประกันให้กับฟาร์มสเตย์  
    2) กองทุนกู้ยืมฉุกเฉินของชุมชน เป็นเงินที่มีไว้เพื่อให้ชาวชุมชนบ่อหินได้กู้
เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยฟาร์มสเตย์ได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการกู้ยืมและการใช้คืน ได้แก่ 
การกําหนดให้ผู้กู้สามารถกู้ได้รายละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 รายต่อเดือน โดยต้องจ่ายคืนเดือนๆ ละ 
1,000 บาท เพื่อให้มีเงินในกองทุนหมุนเวียนภายในกองทุนอย่างต่อเนื่อง และเป็นการฝึกวินัยการใช้
เงินลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ  
    3) กองทุนพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม
ชาวบ้านและใช้ช่ือกลุ่มในการเป็นหลักคํ้าประกันกับสถาบันทางการเงินเพื่อกู้ยืมเงินมาพัฒนาอาชีพ 
โดยมีกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นคือ กู้ยืมเฉพาะปริมาณที่ต้องใช้และไม่เกินตัว  
   กองทุนทางการเงินทั้ง 3 กองทุนนี้เป็นแหล่งเงินสําคัญของการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานต่างๆ ของฟาร์มสเตย์ และช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายเพื่อการดํารงชีวิตของคนในชุมชน 
   สรุป ความสามารถในการบริหารของผู้นํากลุ่มการท่องเที่ยวสะท้อนหรือวัดได้จาก
คุณลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้  
   1) สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มาพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและวิธีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  
   2) สามารถสร้างความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน พัฒนาและจูงใจให้คนในชุมชน
แสดงพฤติกรรมบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยว  
   3) สามารถจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน  
   4) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและแก้ปัญหานั้นได้  
   5) สามารถบริหารการเงินของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   2.3 ทักษะการสื่อสาร  
   การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้สามารถกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ การสื่อสารช่วยให้การ
ประสานงานและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสมาชิกนั้นดําเนินไปอย่าง
ราบรื่น การสื่อสารของผู้นําที่ดียังทําให้สามารถผูกพันสมาชิกให้ร่วมดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว
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อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้นําได้ใช้เวทีของการประชุม โดยนํากลุ่มคนต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้นําตาม
ธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการหมู่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้ามาร่วมพูดคุย ให้
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

“ตัวผู้นําทุกคนต้องมีบทบาท คือกํานันจะต้องประชุมตลอด จะทําอะไร จะขับเคลื่อน
อะไร เราจะเอาผู้นํา ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการหมู่บ้านหรือผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนมา
ประชุมกัน แต่ว่าชุมชนเนี่ยถ้าจะประชุมตอนกลางวันเราจะมีปัญหาเรื่องการทํางาน 
เราจะไม่รบกวนเวลาชาวบ้าน การขับเคลื่อนมันต้องใช้เวลาตอนกลางคืนที่เขา
พักผ่อน ซักทุ่มนึงเราประชุมถึงสามทุ่ม แล้วก็ประชุมบ่อย ๆ เพื่อหาข้อสรุปว่าเราจะ
พัฒนาทางด้านไหน” (อมร นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 
   การสื่อสารที่ดีมีส่วนสําคัญที่ทําให้สมาชิกมีความไว้วางใจและยอมรับในตัวผู้นํา ผู้นํา
ได้ใช้ช่องทางในการสื่อสารหลากหลาย โดยมีความถี่ และเนื้อหา/วัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ดังแสดง
ในตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5 ช่องทาง ความถี่ และเนื้อหาในการสื่อสารของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 

ช่องทาง ความถี่ เนื้อหา/วัตถุประสงค ์

การแจ้งโดยตรง และ
การบอกต่อปากต่อปาก 

บ่อย อาจมีทุกวัน แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทั่วไปของกลุ่ม  

การประชุมย่อย ขึ้นกับสถานการณ์ ปัญหาเร่งด่วน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน หา
แนวทางการแก้ปัญหา  

การประชุม เดือนละครั้ง การแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของกลุ่ม การติดตาม
ความคืบหน้า การประเมินผลการดําเนินงาน การลง
มติในวาระต่างๆ 

การใช้แอพลิเคชั่นไลน์ บ่อย อาจมีทุกวัน ทักทาย พูดคุยทั่วไป แจ้งข่าวสาร และกิจกรรมทั่วไป
ของกลุ่ม 

การโทรศัพท ์ บ่อย อาจมีทุกวัน แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทั่วไปของกลุ่ม 

   
  ทักษะการสื่อสารที่สําคัญของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวคือ การพูดที่โน้มน้าวใจซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จนทําให้การสื่อสารในครั้งนั้นประสบความสําเร็จ พิจารณาได้จาก
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ต่อไปนี้  
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“ปราชญ์ชาวบ้านกระแส ช่ือกระแส นี่จะรู้เรื่องสมุนไพร และมีที่วัดก็จะต้อง ปาน
ซอย ที่ว่าลายฉลุ แล้วก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุปักตุงตามวิถีไทใหญ่ ถ้าพูดถึงผู้หญิงก็ที่เขา
ทําใส่พระหรือที่เขาใช้ทําบุญทุกวันใบตองกล้วยที่สืบทอดกันมานาน จะมีผู้สูงอายุ
ของผู้หญิงจะสอน คือนักท่องเที่ยวพอเข้ามาป๊ับเนี่ยเรารับเข้ามา ถ้าตอนกลางวันเรา
ก็พาชมตามวัดตามอะไรต่างๆ แต่ถ้าตอนกลางคืนเราก็จะมีน้ําชา แล้วก็มานั่งคุยกัน
เรื่องวิถีและวัฒนธรรม แล้วดูว่าเขาอยากทําอะไร สมมุติว่าผู้หญิงเขาอยากทําใบตอง
กล้วย เราก็เอาคนเฒ่าคนแก่มาสอน แล้วเขาใช้เนื่องในงานอะไร มันสําคัญยังไงบ้าง
กับวิถี คนแก่ก็จะบอก แล้วผู้ชายก็จะตัดตุง สอนตุงใส่งานประเพณี” (อมร นาม
สมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 
 

   “ได้มีโอกาสไปกับการท่องเที่ยว เขาให้ไปเปิดบูธของแต่ละภาค แล้วแม่พี่ก็ถูกเชิญ
ไปที่พิษณุโลก แต่ละภาคเขาก็จะให้ไปพรีเซนต์ว่าชุมชนเรามีอะไร ให้ภาคละ 12 
นาที ภาคน้ีพูด 2 นาทีจบละ ภาคน้ันพูดไปไม่ถึง 3 นาทีจบ แต่แม่ขอพูดเป็น
สุดท้าย แล้วเขาก็บอกว่าที่เหลือเจียดมาให้แม่หมดเลย แม่ได้เกือบประมาณ 50 
นาที แม่ก็พูดใหญ่เลยนะ ตอนแรกพูดน่ะไม่มีใครฟัง อ้าวไม่ฟังเหรอ ร้องเพลงก็ได้ 
แกก็ร้องเพลง คนผ่านไปมาเขาก็เอ๊ะอะไร ว่าเขาตีกลองรําวงอะไรกัน เขาก็ฟัง เอา
ละทีนี้มีคนฟังแล้ว แกก็คุยใหญ่เนี่ยนะมีไอ้นั่นมีไอ้นี่ มีผ้าหมักโคลน มีโฮมสเตย์ มี
ภูมิปัญญา แกว่าง้ีเนาะ” (วิชชุดา นามสมมติ, 2560: การสัมภาษณ์) 

   

   รวมทั้งการพูดในที่ประชุมเพื่อร่วมกันถกเถียงและแก้ปัญหาร่วมกัน 
 
  “ประชุมประจําเดือนของชุมชนหมู่บ้านน่ะวันที่ 7 ของเดือน เรามีปัญหาอะไรเราก็

ไปถกกันในที่ประชุมใหญ่ ส่วนองค์กรเราก็ประชุมกันเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ประชุมกลุ่ม
โฮมสเตย์แล้วก็ 3 ครั้งประชุมกลุ่มแม่บ้านทอผ้า ประชุมไกด์เด็ก ประชุมไกด์โต 
ประชุมกลุ่มนวดสมุนไพร ประชุมกัน ถ้าไม่ประชุมไม่รู้เรื่องทุกอย่างต้องคุยกันหา
ข้อตกลงกันในที่ประชุม มีเรื่องอะไรก็เอามาถกกัน เป็นยังไงก็เอามาถกกัน” (จอม 
นามสมมติ, 2560: การสัมภาษณ์) 

   

  และการพูดเพื่อการเจรจาต่อรอง 
 

  “แกเป็นนักการเมืองด้วยเนาะ เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมา 3 สมัย 12 ปีค่ะ แล้วก็
อยู่ในแวดวงการเมืองท้องถิ่น งบประมาณบางสิ่งบางอย่างแกก็ไปขับเคี่ยวกับ
สมาชิกในนั้น วิวาทะ แกจะเป็นคนแบบว่าขายมโนเนาะ ต่อไปเนี่ยการท่องเที่ยวถ้า
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เข้ามา จะมีอะไร จะสามารถเชื่อมโยงไปกับหมู่บ้านอื่นได้อย่างไร ก็ไปขายฝันใน 
อบต.” (วิชชุดา นามสมมติ, 2560: การสัมภาษณ์) 

สรุป ทักษะการสื่อสารที่จําเป็นสําหรับผู้นําในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่  
1) การกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับสมาชิกใน

ชุมชนได้รับทราบทั่วถึงกัน  
2) การพูดโน้มน้าวใจให้สมาชิกในชุมชนได้คล้อยตาม ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้

ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน  
3) การพูดในที่ประชุมเพื่อทําให้สมาชิกได้ร่วมกันถกเถียงและแก้ปัญหาร่วมกัน

เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน  
4) การเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน

ต่างๆ ของพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
 

2.4 ความสามารถทางการตลาด  
   ความสามารถทางการตลาดเห็นได้จากการที่ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวสามารถดําเนินธุรกิจ
และการชักจูงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวยังชุมชน ความสามารถทางการตลาดนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้นํา
กลุ่มท่องเที่ยวสามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม มีความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ดังเช่น 
กรณีการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
พิจารณาได้จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
  
  “การต่อเติมจะมีบ้าง แต่เราพยายามให้มันเข้ากับธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ บ้านก็จะเป็น

บ้านไม้ เป็นรั้วไม้ เราพยายามทําให้เขาเข้าใจว่าคนที่เขามาเที่ยวเขาชอบอะไร เขาไม่
ชอบอะไร ผักผลไม้ที่เรามีอยู่ เราเอื้อเฟื้อให้กับคนที่เขาเข้ามา พาไปเก็บพริกขี้หนูกับ
มะนาว ด้วยความที่รู้สึกว่าเขามาแล้วก็อยากให้มีกิจกรรม” (ศรีนวล นามสมมติ, 
2560: การสัมภาษณ์) 

 

  “นักท่องเที่ยวได้มาทํากิจกรรมกับเรา ตอนแรกก็บอกเลยว่าถ้าจะมาทําผ้าบาติก บอก
ขั้นตอน เพราะว่ามีขั้นตอนหลายอย่าง พอเรากางเฟรมเสร็จ เราลอกลายเราก็ต้องลง
เส้นเทียน พอลงเส้นเทียนเสร็จก็ต้องเก็บสีในตัวก่อนที่ขีดเส้นไว้ พอเก็บสีตรงนั้นเสร็จ
รอให้แห้งเพื่อมาลงสีพื้น สอนเขาไปทีละนิดๆ เขาก็ทําได้อ่ะค่ะ นักท่องเที่ยวจะชอบ 
เมื่อวานก็มาทําอยู่ 2 ช้ิน ช้ินเล็กกับช้ินใหญ่ เพิ่งไปส่งเมื่อตะกี้นี้เอง” (แอนนา นาม
สมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 
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   การนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์มาจากการนําทุนทางวัฒนธรรมเข้ามาใช้ ดึงดูดและเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม จูง
ใจให้จับใช้ใช้สอยผลิตภัณฑ์นํากลับไปใช้หรือเป็นของฝาก ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมนี้ถือเป็น
กลยุทธ์ทางการตลาดที่สําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวดังตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 4.6  
 
ตารางที่ 4.6 ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ชุมชนท่องเทีย่ว ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
จังหวัดสุโขทัย  

ผ้าทอ ผ้าหมักโคลน ตุ๊กตาบาร์โหน ข้าวเป๊ิบ และงานหัตถกรรมที่มีในแต่ละ
บ้าน 

ชุมชนคีรีวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ผ้ามัดย้อม ผ้าม่าน ผ้าคลุมไหล่ สบู่และแชมพู ไวน์มังคุดเขาหลวง เครื่องดื่ม
สมุนไพร ขี้ผ้ึงมังคุด น้ํายาล้างจาน หมาต้อ ตะกร้า ไม้กวาด ทุเรียนกวนห่อ
กาบหมาก ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เค้กและคุกกี้ 

ชุมชนเกาะยาวน้อย 
จังหวัดพังงา  

ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จาก กะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากอาหารทะเล 

ชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ข้าวเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์การเกษตร ของป่า ถั่ว และน้ําพริกลาบผาบ่อง 

ชุมชนบ่อหิน จังหวัดตรัง ปลาเค็มกางมุ้ง ซาลาเปาไส้หมูย่าง จักสานและผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน 

ชุมชนคลองลัดมะยม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผักสวนครัว ผักไฮโดรโปนิกส์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ กล้วยไม้ ไอศกรีม
สมุนไพร 

     
    ชุมชนบ้านนาต้นจั่น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหมู่บ้านในหุบเขา สร้างนวัตกรรมการ

ท่องเที่ยวชุมชนจนได้รับการยอมรับ มีโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน บรรยากาศของชุมชนที่เงียบสงบ 
อาหารการกินเป็นเอกลักษณ์ เรียกว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีช่ือเสียง ได้แก่ ข้าวเปิ๊บ และอาหารชาติ
พันธ์ุ เช่น ยําใบบอน น้ําพริกเซาะไข่ และน้ําพริกมะกอก เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่มาเย่ียมเยือนชุมชน
บ้านนาต้นจั่นจะได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางโฮมสเตย์จัดไว้ให้ เช่น การทําผ้าหมักโคลน 
การขี่จักรยานท่องเที่ยวภายในชุมชน ชมบรรยากาศอาทิตย์ตก และชมไร่สวนของคนในชุมชน รวมทั้ง
การได้ฝึกหัดงานหัตถกรรมที่มีในแต่ละบ้าน 

    ชุมชนคีรีวง ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยวคีรีวงคือ ผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งได้รับรางวัล
ระดับ 5 ดาว หลายประเภท เช่น ผ้ามัดย้อม ทําจากสีธรรมชาติที่ได้มาจากใบมังคุดร่วงนํามาเป็นสีส้ม 
ใบมังคุดแก่ใช้เป็นสีชมพู สีเขียวจากใบเพกา สีเขียวอมเหลืองจากใบหูกวาง สีเหลืองจากแกนขนุน สี 
เทาจากเปลือกสะตอ ชุมชนคีรีวงมี "สวนต้นไม้สาธิต" นักท่องเที่ยวจะได้เห็นต้นไม้ แหล่งที่มาของสี
ธรรมชาติ ในโรงต้มสี โรงตากผ้า โรงทอผ้า โรงผ้ามัดย้อม และโรงผ้าบาติก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
กระบวนการผลิตผ้ามัดย้อม ได้รับความรู้พร้อมหัดทํามัดย้อมได้ที่ลานกิจกรรม หน้าศูนย์จําหน่าย
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สินค้า นอกจากนี้ยังมีผ้าม่านและผ้าคลุมไหล่ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรร รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
สําเร็จรูป ผ้าพันคอ กระเป๋า ซองแว่น ซองโทรศัพท์ และหมวก เป็นต้น 

    คีรีวงยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ เช่น สบู่และแชมพูจากเปลือกมังคุด สบู่
ส้มแขก ไวน์มังคุดเขาหลวง และเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดต่างๆ รวมถึงขี้ผึ้งมังคุด น้ํายาล้างจานที่ทําจาก
สมุนไพร นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภทไวน์ และการทําสบู่จากสมุนไพร 
สําหรับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั้งเดิมนั้นมีให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเช่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า "หมาต้อ” ซึ่งเป็นเครื่องใช้สําหรับตักน้ําทําจากกาบหมากหรือใบจาก หรือ
กาบต้นหลาวโอน นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้พร้อมๆ กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ตะกร้า ไม้กวาด ทุเรียนกวน
ห่อกาบหมาก ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เค้กและคุกก้ี ภายในศูนย์จัดจําหน่ายสินค้าของชุมชน 

    ชุมชนเกาะยาวน้อย เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ ช่ืนชอบธรรมชาติ 
รักสงบ และการพักผ่อน กิจกรรมการท่องเที่ยวของ “ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนชาว
เกาะยาวน้อย” ได้แก่ การท่องเที่ยวรอบเกาะยาวน้อย ชมวิถีชีวิตบนเกาะ เยี่ยมชมการทํานา การทํา
เครื่องมือประมง การทําสินค้า OTOP การทําผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จาก 
กะลามะพร้าว นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถออกเรือกับครอบครัวที่พักด้วยไปดูวิถีชีวิตในทะเล 
การวางอวนกู้อวน การเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง และการดําน้ําดูปะการัง 

    ชุมชนบ้านผาบ่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายใน
เทศกาลต่างๆ เป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุ เช่น ไทใหญ่ และกะเหรี่ยง
ขาว ซึ่งใช้ชีวิตบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมร่วมกันอย่างมีความสุข นักท่องเที่ยวจะได้ชมจําลอง
ประเพณีสิบสองเดือนของชาวไทใหญ่ ได้แก่ ประเพณีหลู้ข้าวหย่ากู๊ ประเพณีปอยส่างลอง และปอยจ่า
ต่ี ภายในชุมชนมีแปลงปลูกข้าวสาธิต นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้โดยสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวสู่
กลางทุ่งนา “สะพานข้าว 9 เพื่อสุข” ได้เรียนรู้พันธ์ุข้าวเพื่อสุขภาพ เรียนรู้วิถีทํานา ปลูกข้าวเพื่อ
สุขภาพ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตร นอกจากนี้ ชุมชนบ้านผาบ่องยังมีการสาธิตการทําน้ําพริก
ลาบผาบ่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือ นักท่องเที่ยวสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลาย
อย่าง เลือกซื้อของป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ รวมทั้งถั๋วและพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกเองนํามาวางขาย
ในตลาดและศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

    ชุมชนบ่อหิน บ่อหินฟาร์มสเตย์มุ่งเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงปลากระชัง บ้านพรุจูด เน้นการเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ฟาร์มสเตย์มีการบริการอาหารทะเลสดๆ ที่ได้
จากการประมงและกระชังเลี้ยงปลาของชาวบ้านในชุมชน นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวตามแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เรียนรู้ผ่านอาชีพของชาวบ้านพรุจูด ได้แก่ การทําสวนยางพารา การทําสวน
ปาล์มน้ํามัน และการทําประมง ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ปลาเค็มกางมุ้ง ซาลาเปาไส้หมูย่าง 
กระเป๋าจักสานใบเตย ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน 
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    ในเรื่องการสื่อสารทางการตลาด ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้มุ่งเน้นการตลาดแบบปากต่อ
ปาก โดยเฉพาะในช่วงเริ่มแรกของการก่อต้ังกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งแหล่งท่องเที่ยวนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 
ประกอบกับปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากธรรมชาติ ทําให้ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักโดยใช้การตลาดแบบปากต่อปาก ดังกรณีของบ่อหินฟาร์มสเตย์ ตามข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ที่ว่า   

 

  “ตอนเกิดสึนามิ กระชังได้รับความเสียหาย จึงต้องฟื้นฟูกระชัง ต่อมา 2550 จึง
กลับมาเลี้ยงปลาในกระชังได้สําเร็จ แต่ก็ไม่สามารถส่งปลาออกไปขายได้ เนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่มั่นใจ ถูกข่าวลือว่าปลากินศพ กินเนื้อผู้เสียชีวิต ทางเราจึงได้แก้ปัญหา
โดยการพาลูกค้ามาชมสถานที่เพาะเลี้ยงปลา เพื่อให้เกิดความม่ันใจ พอเขามาเห็นก็
ซื้อ มาตกปลาเขาก็ยังไม่กลับก็เข้าพักที่บ้าน มีการบอกปากต่อปากกันไปเรื่อยๆ 
นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ “(บรรจง นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 

    นอกจากนี้ ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวยังได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน โดยนําสื่อ
สังคมออนไลน์ (social media) มาเป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายมากขึ้น  
  
  “มีอยู่ครั้งนึงปี 51 กองประกวดนางสาวไทยของโมเดิร์นนายทีวีเขามาทํากิจกรรม 

นางสาวไทยมามีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นางสาวไทยมาทอผ้า มาทํา
ข้าวเป๊ิบ มาบีบตุ๊กตาของคุณตาวงศ์ นางสาวไทยมาจักรสาน มาย้อมผ้า คือคนสวย
เนาะมาทําอะไรมันดูดีไปหมด พวกนี้มันออกตามสื่ออ่ะค่ะ ก็เลยแบบคนเห็นเขาก็
อยากเข้ามา ก็เป็นที่รู้จัก แล้วก็ไปหลายรายการอ่ะ รายการทุ่งแสงตะวัน รายการเจอ
นี่ไทยแลนด์ ตลาดสดสนามเป้า ตอนนั้นสื่อช่วงนั้นเป็นสื่อทีวีเนาะ ตอนนี้ก็ทําเพจ 
ทําบลอคเกอร์ ทําเฟซบุ๊ก” (วิชชุดา นามสมมติ, 2560: การสัมภาษณ์) 

 

  ในบางชุมชนยังได้มีการออกบูทในงานท่องเที่ยวที่สําคัญ พิจารณาได้จากข้อมูลต่อไปนี้ 
   

  “เด๋ียวนี้ไม่ต้องไปตามงานต่างๆ เยอะแล้วค่ะ เราไปเฉพาะงานเป็นงานหลัก เช่น งาน
เที่ยวเมืองไทย งานโอทอปใหญ่ๆ แค่นั้นเอง เราเน้นทําอย่างไรให้คนเข้ามาหาเรา โดย
ที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่เราทํา ของกลุ่มทํา มาซื้อภูมิปัญญาที่เรามีอยู่ มาซื้อผลหมากราก
ไม้ที่เรามี มาซื้ออาหารการกินที่เรามี” (แอนนา นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 

 

สรุป ความสามารถทางการตลาดที่จําเป็นสําหรับผู้นําในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้แก่  
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1) การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  

2) ความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
3) การนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
4) การสร้างการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวโดยใช้การตลาดแบบปากต่อปาก  
5) การนําสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน 

 
   2.5 ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 
   ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย 
สะท้อนให้เห็นจากการที่ได้เข้าไปมีส่วนสําคัญในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน โดยพิจารณาได้จากกระบวนการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เริ่มต้นจากการก่อ
ตัวของเครือข่าย การพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิก และการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย ดังภาพที่ 4.5  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.5 กระบวนการเครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
   การก่อตัวของเครือข่ายเกิดขึ้นจากจากการที่ผู้นําและสมาชิกตระหนักถึงปัญหาด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน ผู้นําและสมาชิกได้มองเห็นความจําเป็น
ที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกันพัฒนาโฮมสเตย์ให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างงานและ
กระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน จนเกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นกลายเป็นเครือข่ายภายใน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของโฮมสเตย์จนประสบความสําเร็จ หลังจากนั้นทางกลุ่มสมาชิกโฮมสเตย์ได้
มีการสร้างความผูกพันกับเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านการพูดคุยและการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งมีขึ้นเพื่อร่วมกันคิด และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินงานต่างๆ ของโฮมสเตย์ ทําให้
สมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนนําไปสู่การจัดต้ังเป็นคณะทํางาน จัดสรรบทบาทและหน้าที่อย่าง

พัฒนาความสมัพันธใ์ห้
แน่นแฟ้น 

- พูดคุย ประชุมร่วมกัน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จัดต้ังคณะทาํงานร่วมกัน
ขับเคลื่อนโฮมสเตย์ 

การก่อตัวของเครือข่าย 
- ตระหนักถึงปัญหาหนี้สิน
ของคนในชุมชน 
- มองเห็นความจําเป็นที่จะ
ใช้โฮมสเตย์เป็นแหล่งสร้าง
งานและกระจายรายได้ให้คน
ในชุมชน 

การสรา้งเครือข่าย
ภายนอก 

- เพื่อนร่วมทาง 
- การช่วยเหลอื และได้
ประโยชน์ร่วมกัน 
- การพัฒนาสูก่ารเป็นโฮม 
สเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน 
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เป็นทางการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานต่างๆ พัฒนาโฮมสเตย์ให้เข้มแข็ง สมาชิกมี
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น ดังที่ประธานบ่อหินฟาร์มสเตย์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
 

“เดิมทีคนที่นี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในแบบเครือญาติ ต่างคนต่างอยู่ แต่ภายหลังที่
ได้มาทํางานร่วมกันตรงนี้ กลายเป็นความรักสามัคคี มีความไว้วางใจกัน จากคนไม่
รู้จัก กลายเป็นเพื่อน กลายเป็นยิ่งกว่าคนในครอบครัวเดียวกัน” (บรรจง นามสมมติ, 
2561: การสัมภาษณ์) 

 
   เครือข่ายภายในช่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานต่างๆ ให้ราบรื่น กล่าวได้ว่า เครือข่าย
ความสัมพันธ์เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันช้ันเยี่ยมที่เป็นเกราะเสริมความแข็งแกร่งให้สมาชิกพร้อมสู้และ
ฝ่าฟันปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ในการพัฒนาโฮมเตย์ในระยะต่อมา ภายหลังจากที่ได้มีการพัฒนา
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายภายในที่แน่นแฟ้นขึ้นแล้ว ทางโฮมสเตย์ได้มีการมองหาเครือข่ายจาก
ภายนอกเพื่อทําให้โฮมสเตย์รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดีย่ิงขึ้น ดังตัวอย่างของการสร้าง
เครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดทําโปรแกรมหรือเส้นทางการท่องเที่ยว
เพิ่มเติมของบ่อหินฟาร์มสเตย์ เช่น การเป็นเครือข่ายกับวิสาหกิจปลาเค็มกางมุ้ง วิสาหกิจจักสานเตย
ปาหนัน และวิสาหกิจผ้าบาติก เป็นต้น วิสาหกิจที่เป็นเครือข่ายต้ังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชน และ
เป็นสถานที่ที่อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของบ่อหินฟาร์มสเตย์ มีไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยม
ชม และทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเพ่ิมความน่าสนใจในการเข้าพักบ่อหินฟาร์มสเตย์ ขณะเดียวกัน
วิสาหกิจที่เป็นเครือข่ายได้มีรายได้จากการท่ีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและซื้อของติดไม้ติดมือเป็นของ
ฝาก ความสัมพันธ์ของเครือข่ายในลักษณะดังกล่าวนี้จึงเปรียบเสมือน “เพ่ือนร่วมทาง” ที่ต่างได้
ประโยชน์ร่วมกัน ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
   นอกจากนี้ ชุมชนท่องเที่ยวยังมีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังเช่นกรณีของโฮมสเตย์บ้านนาต้น
จั่นที่มีเครือข่ายจากอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร บ่อหินฟาร์มสเตย์ที่มีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ชุมชน
คลองลัดมะยมมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายให้ความ
ช่วยเหลือด้านความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เข้ามาให้ความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน 
  สรุป ความสามารถในการสร้างเครือข่ายของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวสะท้อนหรือวัดได้
จากคุณลักษณะหรือพฤติกรรม ดังนี้  

1) ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันในด้านการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้าง
งานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน  
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2) ดําเนินการประชุมคนในชุมชนเพื่อก่อต้ังเครือข่ายการทํางานด้านการท่องเที่ยว
ภายในชุมชน  

3) การจัดต้ังคณะทํางานภายในชุมชนขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

4) การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
5) การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วย

ภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงแรก ผู้วิจัยได้นําผลที่ได้มาพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพื่อระบุ
สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า เก็บข้อมูลจากประธานชุมชนเพื่อ
ยืนยันรายการสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ และวิเคราะห์ระดับสมรรถนะสําหรับการ
ระบุความจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว เนื้อหาในส่วนนี้จึงเริ่มต้นด้วยการนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์เมตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรายการ
สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว และผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะ สรุปให้เห็นความจําเป็นในการ
พัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ดังนี้ 
 
 1. เมตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 
โดยตัวแปรที่นํ า เข้ ามาวิเคราะห์นั้นจํา เ ป็นต้องไม่มีความสัมพันธ์กันสู ง  ที่ เรียกว่าปัญหา 
muliticollinearity ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่โดยคํานวณค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ได้ผลการวิเคราะห์ดังเมตริกความสัมพันธ์ที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.7  
 

ตารางที่ 4.7 เมตตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ตัวแปร C1 C2 C3 C4 C52 C63 C7 

แรงขับในการพัฒนาชุมชน (C1)  0.264* 0.452* 0.435* 0.211* 0.169** 0.4937* 

ความไว้วางใจ (C2)   0.359* 0.532* 0.126 0.187* 0.564* 

การมีวิสัยทัศน ์(C3)    0.645* 0.406* 0.244* 0.511* 

ความสามารถทางการบริหาร (C4)     0.389* 0.287* 0.743* 

ทักษะการสื่อสาร (C5)      0.061 0.259* 

ความสามารถทางการตลาด (C6)       0.303* 

ความสามารถในการสร้างเครือข่าย (C7)        

หมายเหตุ *sig = 0.01, **sig = 0.05 
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ผลจากตารางที่ 4.7 จะเห็นว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.061-0.743 ตัว
แปรท่ีมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ได้แก่ ความสามารถทางการบริหารกับความสามารถในการสร้าง
เครือข่าย (r=0.743) ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.75 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์นั้นไม่มี
ความสัมพันธ์กันสูง ดังนั้นจึงสามารถนําตัวแปรเหล่านี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในขั้นตอน
ต่อไปได้  
 
  2. องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 

องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะการมีแรงขับในการพัฒนาชุมชน ความไว้วางใจ การมี
วิสัยทัศน์ ความสามารถทางการบริหาร ทักษะการสื่อสาร ความสามารถทางการตลาด และ
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา
สายเก่า มีดังนี้ 

 

2.1 แรงขับในการพัฒนาชุมชน 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแรงขับในการพัฒนาชุมชนของผู้นํากลุ่ม

ท่องเที่ยว พบว่า ในการวิเคราะห์ครั้งแรกโมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้
ปรับโมเดลตามดัชนีช้ีวัดการปรับเปลี่ยน (modification index) แนะนําแล้ววิเคราะห์ใหม่ ผลการ
วิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.8 โดยจะเห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ดีมาก พิจารณาจากค่า χ2= 3.97, df = 3, P-value = 0.265, χ2/df = 1.32, CFI = 0.998, GFI = 
0.992, AGFI = 0.960, RMR = 0.013 และ RMSEA = 0.040  

 

ตารางที่ 4.8 องค์ประกอบเชิงยืนยันแรงขับในการพัฒนาชุมชน 

แรงขับในการพัฒนา
ชุมชน 

องค์ประกอบ
ภายใน 

น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์พยากรณ์ 
(R2) 

β SE 

motive motive1 0.50 0.04 0.25 

motive2 0.61 0.06 0.37 

motive3 0.93 0.02 0.86 

motive4 0.84 0.03 0.70 

motive5 0.76 0.05 0.57 

χ2= 3.97, df = 3, P-value = 0.265, χ2/df = 1.32, CFI = 0.998, GFI = 0.992, AGFI = 0.960, 
RMR = 0.013 และ RMSEA = 0.040 
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 เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ในรายละเอียด พบว่า
องค์ประกอบที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ การเป็นผู้ที่มีความอดทน ไม่ย่อท้อ พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่
มีต่อการพัฒนาชุมชน (motive3) มีน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.93 มีความผันแปร
ร่วมกันของแรงขับของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว (motive) ร้อยละ 86 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ = 0.86) 
องค์ประกอบที่มีน้ําหนักรองลงมา ได้แก่ ทุ่มเทในการทํางานเพื่อพัฒนาการดําเนินการต่างๆ ของ
ชุมชนให้ประสบความสําเร็จ (motive4) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชน (motive5) เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่พัฒนาการดําเนินการต่างๆ เพื่อ
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน (motive2) และเป็นผู้ที่มีความคาดหวังเป็นอย่างสูงที่จะทําให้การพัฒนา
ชุมชนให้ประสบความสําเร็จ (motive1) ตามลําดับ  
 

2.2 ความไว้วางใจ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความไว้วางใจของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว พบว่า ในการ
วิเคราะห์ครั้งแรกโมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามดัชนีช้ี
วัดการปรับเปลี่ยนแนะนําแล้ววิเคราะห์ใหม่ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.9 โดยจะเห็นว่า

โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่า χ2= 4.55, df = 4, P-

value = 0.336, χ2/df = 1.14, CFI = 0.999, GFI = 0.990, AGFI = 0.964, RMR = 0.010 และ 
RMSEA = 0.026  
 
ตารางที่ 4.9 องค์ประกอบเชิงยืนยันความไว้วางใจ 

ความไว้วางใจ องค์ประกอบ
ภายใน 

น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์พยากรณ ์
(R2) 

β SE 

trust trust1 0.51 0.04 0.26 

trust2 0.85 0.03 0.72 

trust3 0.77 0.04 0.59 

trust4 0.90 0.04 0.81 

trust5 0.69 0.03 0.47 

χ2= 4.55, df = 4, P-value = 0.336, χ2/df = 1.14, CFI = 0.999, GFI = 0.990, AGFI = 0.964, 
RMR = 0.010 และ RMSEA = 0.026 

  
   เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ในรายละเอียด พบว่า
องค์ประกอบที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ เสียสละให้เวลาเพื่อส่วนรวม สละทรัพย์สินเงินทองของตัวเอง
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เพื่อร่วมพัฒนาสิ่งต่างๆ ภายในชุมชน (trust4) มีน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.90 มีความ
ผันแปรร่วมกันของความไว้วางใจ (trust) ร้อยละ 81 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ = 0.81) องค์ประกอบ
ที่มีน้ําหนักรองลงมา ได้แก่ การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน (trust2) เป็นผู้ที่
มีความซื่อสัตย์จริงใจในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน (trust3) เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน (trust5) และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคน
ในชุมชน (trust1) ตามลําดับ  
 

2.3 การมีวิสัยทัศน์ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการมีวิสัยทัศน์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว พบว่า ในการ
วิเคราะห์ครั้งแรกโมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามดัชนีช้ี
วัดการปรับเปลี่ยนแนะนําแล้ววิเคราะห์ใหม่ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.10 โดยจะเห็นว่า

โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่า χ2= 2.44, df = 2, P-

value = 0.296, χ2/df = 1.22, CFI = 0.999, GFI = 0.995, AGFI = 0.963, RMR = 0.011 และ 
RMSEA = 0.033  

 
ตารางที่ 4.10 องค์ประกอบเชิงยืนยันการมีวิสัยทัศน์ 

การมีวิสัยทศัน ์ องค์ประกอบ
ภายใน 

น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์พยากรณ ์
(R2) 

β SE 

vision vision1 0.60 0.06 0.36 

vision2 0.80 0.07 0.65 

vision3 0.60 0.06 0.36 

vision4 0.77 0.07 0.60 

vision5 0.65 0.06 0.43 

χ2= 2.44, df = 2, P-value = 0.296, χ2/df = 1.22, CFI = 0.999, GFI = 0.995, AGFI = 0.963, 
RMR = 0.011 และ RMSEA = 0.033 

  
   เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ในรายละเอียด พบว่า
องค์ประกอบที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ มองว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวสามารถกระจายสู่กลุ่ม
คนต่างๆ ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง (vision2) มีน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.80 มีความผัน
แปรร่วมกันของการมีวิสัยทัศน์ (vision) ร้อยละ 65 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ = 0.65) องค์ประกอบที่
มีน้ําหนักรองลงมา ได้แก่ เห็นว่าการท่องเที่ยวทําให้เยาวชนได้สืบสานวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
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อยู่ในชุมชนให้คงอยู่ (vision4) มีความต้ังใจที่จะทําให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการอนุรักษ์วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน (vision5) เล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน (vision1) และเห็นว่าการท่องเที่ยวทําให้คนได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยและ
แก้ปัญหาร่วมกัน ทําให้คนในชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือและเอื้ออาทรกัน (vision3) ตามลําดับ  
 

2.4 ความสามารถทางการบริหาร 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถทางการบริหารของผู้นํากลุ่ม

ท่องเที่ยว พบว่า ในการวิเคราะห์ครั้งแรกโมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้
ปรับโมเดลตามดัชนีช้ีวัดการปรับเปลี่ยนแนะนําแล้ววิเคราะห์ใหม่ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 
4.11 โดยจะเห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่า 

χ2= 2.24, df = 2, P-value = 0.311, χ2/df = 1.12, CFI = 0.999, GFI = 0.995, AGFI = 0.965, 
RMR = 0.010 และ RMSEA = 0.029 เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) 

 
ตารางที่ 4.11 องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถทางการบริหาร 

ความสามารถทางการ
บริหาร 

องค์ประกอบ
ภายใน 

น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์พยากรณ ์
(R2) 

β SE 

management management1 0.45 0.06 0.20 

management2 0.79 0.04 0.62 

management3 0.89 0.04 0.78 

management4 0.67 0.03 0.45 

management5 0.88 0.03 0.77 

χ2= 2.24, df = 2, P-value = 0.311, χ2/df = 1.12, CFI = 0.999, GFI = 0.995, AGFI = 0.965, 
RMR = 0.010 และ RMSEA = 0.029 

  
   ในรายละเอียด พบว่าองค์ประกอบที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ สามารถจัดโปรแกรม
การท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
(management3) มีน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.89 มีความผันแปรร่วมกันของ
ความสามารถทางการบริหาร (management) ร้อยละ 78 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ = 0.78) 
องค์ประกอบที่มีน้ําหนักรองลงมา ได้แก่ สามารถบริหารการเงินของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (management5) สามารถสร้างความร่วมแรงร่วมใจของ
คนในชุมชน พัฒนาและการจูงใจให้คนในชุมชนแสดงพฤติกรรมบริการที่ ดีต่อนักท่องเที่ยว 
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(management2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและแก้ปัญหานั้นได้ 
(management4) และสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มาพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและวิธีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว (management1) 
ตามลําดับ  
 

2.5 ทักษะการสื่อสาร 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะการสื่อสารของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 

พบว่า ในการวิเคราะห์ครั้งแรกโมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้ปรับ
โมเดลตามดัชนีช้ีวัดการปรับเปลี่ยนแนะนําแล้ววิเคราะห์ใหม่ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 
4.12 

 
ตารางที่ 4.12 องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการสื่อสาร องค์ประกอบ
ภายใน 

น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์พยากรณ์ 
(R2) 

β SE 

communication communication1 0.59 0.06 0.35 

communication2 0.51 0.06 0.26 

communication3 0.79 0.07 0.62 

communication4 0.47 0.05 0.22 

χ2= 3.71, df = 2, P-value = 0.156, χ2/df = 1.85, CFI = 0.986, GFI = 0.991, AGFI = 0.955, 
RMR = 0.020 และ RMSEA = 0.066 

  
   ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี

มาก พิจารณาจากค่า χ2= 3.71, df = 2, P-value = 0.156, χ2/df = 1.85, CFI = 0.986, GFI = 
0.991, AGFI = 0.955, RMR = 0.020 และ RMSEA = 0.066 เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (β) ในรายละเอียด พบว่าองค์ประกอบที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ มีความสามารถในการพูด
ในที่ประชุมเพื่อทําให้สมาชิกได้ร่วมกันถกเถียงและแก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชน (communication3) มีน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.79 มีความผันแปรร่วมกัน
ของทักษะการสื่อสาร (communication) ร้อยละ 62 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ = 0.62)  
   องค์ประกอบที่มีน้ําหนักรองลงมา ได้แก่ สามารถกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับสมาชิกในชุมชนได้รับทราบทั่วถึงกัน (coomunication1) สามารถพูดโน้ม
น้าวใจให้สมาชิกในชุมชนได้คล้อยตาม ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของ
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การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน (communication2) และสามารถเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานต่างๆ ของพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
(communication4) ตามลําดับ  
 

2.6 ความสามารถทางการตลาด 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถทางการตลาดของผู้นํากลุ่ม

ท่องเที่ยว พบว่า ในการวิเคราะห์ครั้งแรกโมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้
ปรับโมเดลตามดัชนีช้ีวัดการปรับเปลี่ยนแนะนําแล้ววิเคราะห์ใหม่ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 
4.13 

 
ตารางที่ 4.13 องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถทางการตลาด 

ความสามารถทาง
การตลาด 

องค์ประกอบ
ภายใน 

น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์พยากรณ์ 
(R2) 

β SE 

marketing marketing1 0.59 0.05 0.35 

marketing2 0.98 0.03 0.96 

marketing3 0.84 0.03 0.70 

marketing4 0.84 0.03 0.70 

marketing5 0.57 0.05 0.33 

χ2= 3.70, df = 2, P-value = 0.158, χ2/df = 1.85, CFI = 0.997, GFI = 0.993, AGFI = 0.945, 
RMR = 0.014 และ RMSEA = 0.066 

  
   ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี

มาก พิจารณาจากค่า χ2= 3.70, df = 2, P-value = 0.158, χ2/df = 1.85, CFI = 0.997, GFI = 
0.993, AGFI = 0.945, RMR = 0.014 และ RMSEA = 0.066 เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (β) ในรายละเอียด พบว่าองค์ประกอบที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ มีความเข้าใจในสิ่งที่จะต้อง
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว (marketing2) มีน้ําหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.98 มีความผันแปรร่วมกันของความสามารถทางการตลาด (marketing) ร้อยละ 
96 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ = 0.96)  
   องค์ประกอบที่มีน้ําหนักรองลงมา ได้แก่ สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (marketing3) สามารถสร้างการสื่อสารไปยัง
นักท่องเที่ยวโดยใช้การตลาดแบบปากต่อปาก (marketing4) สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและการ
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เปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (marketing1) และสามารถใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน (marketing5) ตามลําดับ  
 

2.7 ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการสร้างเครือข่ายของผู้นํา

กลุ่มท่องเที่ยว พบว่า ในการวิเคราะห์ครั้งแรกโมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามดัชนีช้ีวัดการปรับเปลี่ยนแนะนําแล้ววิเคราะห์ใหม่ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.14 

 
ตารางที่ 4.14 องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการสร้างเครือข่าย 

ความสามารถในการสรา้ง
เครือข่าย 

องค์ประกอบ
ภายใน 

น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์พยากรณ์ 
(R2) 

β SE 

networking networking1 0.45 0.06 0.20 

networking2 0.79 0.04 0.62 

networking3 0.89 0.04 0.78 

networking4 0.67 0.03 0.45 

networking5 0.88 0.03 0.77 

χ2= 2.24, df = 2, P-value = 0.311, χ2/df = 1.12, CFI = 0.999, GFI = 0.995, AGFI = 0.965, 
RMR = 0.010 และ RMSEA = 0.029 

  
   ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี

มาก พิจารณาจากค่า χ2= 2.24, df = 2, P-value = 0.311, χ2/df = 1.12, CFI = 0.999, GFI = 
0.995, AGFI = 0.965, RMR = 0.010 และ RMSEA = 0.029 เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน (β) ในรายละเอียด พบว่าองค์ประกอบที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ สามารถจัดต้ังคณะทํางาน
ภายในชุมชนขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
(networking3) มีน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.89 มีความผันแปรร่วมกันของ
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย (networking) ร้อยละ 78 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ = 0.78)  
   องค์ประกอบที่มีน้ําหนักรองลงมา ได้แก่ สามารถสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(networking5) สามารถดําเนินการประชุมคนในชุมชนเพื่อก่อต้ังเครือข่ายการทํางานด้านการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชน (networking2) สามารถสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (networking4) และตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันในด้านการ
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงานสร้างได้ให้คนในชุมชน (networking1) ตามลําดับ  
 

2.7 สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า พบว่า ในการวิเคราะห์ครั้งแรกโมเดลการวิจัยยังไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้ปรับโมเดลตามดัชนีช้ีวัดการปรับเปลี่ยนแนะนําแล้ววิเคราะห์ใหม่ ผลการ
วิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.15 

 
ตารางที่ 4.15 องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 

สมรรถนะผูน้ํากลุ่ม
ท่องเที่ยว 

องค์ประกอบ
ภายใน 

น้ําหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์พยากรณ ์
(R2) 

β SE 

leader competency motive 0.46 0.03 0.21 

trust 0.55 0.03 0.31 

vision 0.68 0.03 0.46 

management 0.95 0.02 0.91 

communication 0.41 0.03 0.17 

marketing 0.31 0.05 0.10 

networking 0.78 0.02 0.61 

χ2= 16.22, df = 11, P-value = 0.133, χ2/df = 1.47, CFI = 0.989, GFI = 0.977, AGFI = 
0.942, RMR = 0.015 และ RMSEA = 0.049 

  
   ผลการวิเคราะห์จะเห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี

มาก พิจารณาจากค่า χ2= 16.22, df = 11, P-value = 0.133, χ2/df = 1.47, CFI = 0.989, GFI 
= 0.977, AGFI = 0.942, RMR = 0.015 และ RMSEA = 0.049 เมื่อพิจารณาค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน (β) ในรายละเอียด พบว่าองค์ประกอบที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ ความสามารถ
ทางการบริหาร (management) มีน้ําหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.95 มีความผันแปรร่วมกัน
ของสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว (competency) ร้อยละ 91 (ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ = 0.91) 
องค์ประกอบที่มีน้ําหนักรองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการสร้างเครือข่าย (networking) การมี
วิสัยทัศน์ (vision) ความไว้วางใจ (trust) แรงขับในการพัฒนาชุมชน (motive) ทักษะการสื่อสาร 
(communication) และความสามารถทางการตลาด (marketing) ตามลําดับ  
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 สรุป ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแสดงให้เห็นความกลมกลืนของโมเดลการวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (model fit) ในทุกโมเดล รายการสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวมากท่ีสุดคือ ความสามารถทางการบริหาร รองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการสร้าง
เครือข่าย การมีวิสัยทัศน์ และความไว้วางใจ รายการสมรรถนะเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในระดับสูง 
(ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป) ขณะที่รายการสมรรถนะแรงขับในการพัฒนาชุมชน 
ทักษะการสื่อสาร และความสามารถทางการตลาดมีอิทธิพลในระดับรองลงมา โดยที่ผลการวิเคราะห์
ในโมเดลย่อยแต่ละรายการสมรรถนะนั้นแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรในโมเดลย่อยล้วนมีความสําคัญ 
พิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.45-0.98 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้แสดง
ให้เห็นว่าในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าจําเป็นต้อง
คํานึงถึงรายการสมรรถนะเหล่านี้  
 

3. ระดับสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผล สะท้อนให้เห็นระดับ
สมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ดังต่อไปนี้ 
 
  3.1 ระดับแรงขับในการพัฒนาชุมชน 
   ระดับแรงขับในการพัฒนาชุมชนพิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.16  
 
ตารางที่ 4.16 ระดับแรงขับในการพัฒนาชุมชน 

แรงขับในการพัฒนาชุมชน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
ความคาดหวังที่จะทําให้การดําเนินการพัฒนาชุมชน
ประสบความสําเร็จ 

3.75 0.730 มาก 

ความมุ่งม่ันพัฒนาการดําเนินการต่างๆ เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชน 

3.67 0.918 มาก 

ความอดทน ไม่ย่อท้อ พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่มี
ต่อการดําเนินการพัฒนาชุมชน 

3.67 0.645 มาก 

ความทุ่มเทในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนให้ประสบ
ความสําเร็จ 

3.49 0.739 มาก 

ความมุ่งม่ันในการสร้างความต่อเนื่องของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน 

3.61 0.853 มาก 

เฉลี่ย = 3.64 อยู่ในระดบัมาก 
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   ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังที่จะทําให้การดําเนินการพัฒนาชุมชนประสบ
ความสําเร็จมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3.75) และไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักในแต่ละคน (ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.730) รองลงมา ได้แก่ ความมุ่งมั่นพัฒนาการดําเนินการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน ความอดทน ไม่ย่อท้อ พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาชุมชน ความมุ่งมั่น
ในการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน ความทุ่มเทในการทํางาน
เพื่อพัฒนาชุมชนให้ประสบความสําเร็จ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ 
ในภาพรวมสรุปได้ว่าได้ว่าสมรรถนะด้านแรงขับในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.64)  
 
  3.2 ระดับความไว้วางใจ 
   ระดับความไว้วางใจพิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.17  
 

ตารางที่ 4.17 ระดับความไว้วางใจ 

ความไว้วางใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
การได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน 3.12 0.744 ปานกลาง 
การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากสมาชิกใน
ชุมชน 

3.57 0.795 มาก 

การเป็นผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์จริงใจในการสร้างประโยชน์
แก่ชุมชน 

3.37 0.924 ปานกลาง 

การเสียสละให้เวลาเพื่อส่วนรวม สละทรัพย์สินเงิน
ทองของตัวเองเพื่อร่วมพัฒนาสิ่งต่างๆ ภายในชุมชน 

3.44 0.994 มาก 

การแบบอย่างท่ีดีให้กับคนในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 

3.41 0.705 มาก 

เฉลี่ย = 3.38 อยู่ในระดบัปานกลาง 
  

  ผลการวิจัยพบว่า การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนมีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุด (3.57) และไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักในแต่ละคน (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.744) 
รองลงมา ได้แก่ การเสียสละให้เวลาเพื่อส่วนรวม สละทรัพย์สินเงินทองของตัวเองเพื่อร่วมพัฒนาสิ่ง
ต่างๆ ภายในชุมชน การแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ขณะที่การเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และการได้รับการยอมรับนับถือ
จากคนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวมสรุปได้ว่าสมรรถนะด้านความไว้วางใจอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.38)  
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3.3 ระดับการมีวิสัยทัศน์ 
   ระดับการมีวิสัยทัศน์พิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.18  
 
ตารางที่ 4.18 ระดับการมีวิสัยทัศน์ 

การมีวิสัยทศัน ์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
การเล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวท่ีมีต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 

3.36 0.924 ปานกลาง 

การมองว่ารายได้ท่ีเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวสามารถ
กระจายสู่กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

3.52 0.927 มาก 

การเห็นว่าการท่องเที่ยวทําให้คนได้มาทํากิจกรรม
ร่วมกัน ได้พูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน ทําให้คนใน
ชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือและเอื้ออาทรกัน 

3.28 0.831 ปานกลาง 

การมองเห็นว่าการท่องเที่ยวทําให้เยาวชนได้สืบสาน
วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ 

3.71 0.953 มาก 

ความต้ังใจที่จะทําให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมี
การอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน 

3.62 0.875 มาก 

เฉลี่ย = 3.50 อยู่ในระดบัมาก 

  
   จากตารางที่ 4.18 จะเห็นว่า การมองเห็นว่าการท่องเที่ยวทําให้เยาวชนได้สืบสานวิถี
ชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3.71) และไม่ค่อยมีความ
แตกต่างกันมากนักในแต่ละคน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.953) รายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ 
ความต้ังใจที่จะทําให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการอนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน การ
มองว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวสามารถกระจายสู่กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ขณะที่การเล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน และ การเห็นว่าการท่องเที่ยวทําให้คนได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน 
ทําให้คนในชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือและเอื้ออาทรกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวม
สรุปได้ว่าสมรรถนะด้านการมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50)  
 

3.4 ระดับความสามารถทางการบริหาร 
   ระดับความสามารถทางการบริหารพิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.19 โดยจะเห็นว่า การสร้างความร่วมแรงร่วมใจของคนใน
ชุมชน พัฒนาและการจูงใจให้คนในชุมชนแสดงพฤติกรรมบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (3.32) และไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักในแต่ละคน (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.821)  
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ตารางที่ 4.19 ระดับความสามารถทางการบริหาร 

ความสามารถทางการบริหาร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
การนําความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวิธีการ
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 

3.19 0.821 ปานกลาง 

การสร้างความรว่มแรงร่วมใจของคนในชุมชน พัฒนา
และการจูงใจให้คนในชุมชนแสดงพฤติกรรมบริการที่ดีต่อ
นักท่องเที่ยว 

3.32 0.792 ปานกลาง 

การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวท่ีมีสิ่งดึงดูดใจทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
ท่ีมาเยือน 

3.17 0.823 ปานกลาง 

การวิเคราะห์ปัญหาที่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
แก้ปัญหานั้นได้ 

3.08 0.686 ปานกลาง 

การบริหารการเงินของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการ
ท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.25 0.697 ปานกลาง 

เฉลี่ย = 3.20 อยู่ในระดบัปานกลาง 
   
  รายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ การบริหารการเงินของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนงาน
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวิธีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และการวิเคราะห์ปัญหาที่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและแก้ปัญหานั้นได้ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ ในภาพรวมสรุปได้ว่าสมรรถนะด้าน
ความสามารถทางการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.20) 
 

3.5 ระดับทักษะการสื่อสาร 
   ระดับทักษะการสื่อสารพิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.20 โดยจะเห็นว่า การกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวให้กับสมาชิกในชุมชนได้รับทราบทั่วถึงกัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3.32) และไม่ค่อยมีความ
แตกต่างกันมากนักในแต่ละคน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.829) รายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ 
การเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานต่างๆ ของพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชน การพูดในที่ประชุมเพื่อทําให้สมาชิกได้ร่วมกันถกเถียงและแก้ปัญหาร่วมกัน
เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน และการพูดโน้มน้าวใจให้สมาชิกในชุมชนได้คล้อยตาม 
ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน มี
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ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวมสรุปได้ว่าสมรรถนะด้านทักษะการสื่อสารอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.02)  
    

ตารางที่ 4.20 ระดับทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
การกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวให้กับสมาชิกในชุมชนได้รับทราบท่ัวถึงกัน 

3.32 0.829 ปานกลาง 

การพูดโน้มน้าวใจให้สมาชิกในชุมชนได้คล้อยตาม 
ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้ตรงกับสถานการณ์ท่ีเป็น
จริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 

2.78 0.830 ปานกลาง 

การพูดในท่ีประชุมเพื่อทําให้สมาชิกได้ร่วมกันถกเถียง
และแก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชน 

2.92 0.828 ปานกลาง 

การเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินงานต่างๆ ของพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

3.05 0.782 ปานกลาง 

เฉลี่ย = 3.02 อยู่ในระดบัปานกลาง 

     
   3.6 ระดับความสามารถทางการตลาด 
   ระดับความสามารถทางการตลาดพิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.21  
 

ตารางที่ 4.21 ระดับความสามารถทางการตลาด 

ความสามารถทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทาง
การตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

3.19 0.821 ปานกลาง 

ความเข้าใจในสิ่งท่ีจะต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

3.33 0.792 ปานกลาง 

การนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.16 0.812 ปานกลาง 

การสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวโดยใช้การตลาดแบบ
ปากต่อปาก 

3.18 0.686 ปานกลาง 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

3.26 0.698 ปานกลาง 

เฉลี่ย = 3.22 อยู่ในระดบัปานกลาง 
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   จากตารางที่ 4.21 จะเห็นว่า ความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3.33) และไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักในแต่ละ
คน (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.792) รายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวโดยใช้การตลาดแบบปากต่อปาก การนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ ในภาพรวมสรุปได้ว่าสมรรถนะด้านความสามารถทางการตลาด
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.22) 
 
    3.7 ระดับความสามารถในการสร้างเครือข่าย 
   ระดับความสามารถในการสร้างเครือข่ายพิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.22  
 
ตารางที่ 4.22 ระดับความสามารถในการสร้างเครือข่าย 

ความสามารถในการสรา้งเครือข่าย ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
การตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันใน
ด้านการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้
คนในชุมชน 

3.71 0.784 มาก 

การดําเนินการประชุมคนในชุมชนเพื่อก่อตั้งเครือข่าย
การทํางานด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน 

3.32 0.766 ปานกลาง 

การจัดต้ังคณะทํางานภายในชุมชนขึ้นเพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.43 0.607 มาก 

การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

3.28 0.595 ปานกลาง 

การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

3.53 0.696 มาก 

เฉลี่ย = 3.45 อยู่ในระดบัมาก 

  
   จากผลการวิเคราะห์จะเห็นว่า การตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันใน
ด้านการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3.71) และไม่
ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักในแต่ละคน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.784) รองลงมา ได้แก่ การสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อร่วมกัน
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พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดต้ังคณะทํางานภายในชุมชนขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ขณะที่การดําเนินการ
ประชุมคนในชุมชนเพื่อก่อต้ังเครือข่ายการทํางานด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน และการสร้าง
เครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ ในภาพรวมสรุปได้ว่าสมรรถนะด้านความสามารถในการสร้างเครือข่ายอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.45)  
 สรุป ผลการวิเคราะห์พบว่า รายการสมรรถนะที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ แรงขับในการพัฒนา
ชุมชน การมีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการสร้างเครือข่าย ในการพัฒนาจึงต้องเพิ่มพูนสมรรถนะ
ที่มีมากอยู่แล้วให้สูงขึ้น ขณะที่ความไว้วางใจ ทักษะการสื่อสาร ความสามารถทางการตลาด และ
ความสามารถทางการบริหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงในการพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้
จึงต้องเป็นการยกระดับสมรรถนะให้สูงขึ้น รายละเอียดของสมรรถนะดังแสดงในตารางที่ 4.23 
 
ตารางที่ 4.23 ความจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 

สมรรถนะ รายการสมรรถนะ ความจําเปน็ในการพฒันา 

ยกระดับ เพิ่มพูน 

แรงขับในการพัฒนา
ชุมชน 

ความคาดหวังในการดําเนินการพัฒนาชุมชนให้
สําเร็จ 

  

ความมุ่งม่ันพัฒนาการดําเนินการต่างๆ    
ความอดทน ไม่ย่อท้อ พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค   
ความทุ่มเทในการทํางาน   
ความมุ่งม่ันในการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนา   

ความไว้วางใจ การได้รับการยอมรับนับถือ   
การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือ   
การเป็นผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์   
การเสียสละ   
การเป็นแบบอย่างท่ีด ี   

การมีวิสัยทัศน์ เล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวต่อคุณภาพชีวิต   
โอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว   
โอกาสในการทํากิจกรรมร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน 
ความรัก ช่วยเหลือและเอื้ออาทรกัน 

  

โอกาสในการสืบสานวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม   
โอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของชุมชน 
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 

สมรรถนะ รายการสมรรถนะ ความจําเปน็ในการพฒันา 

ยกระดับ เพิ่มพูน 

ความสามารถทางการ
บริหาร 

การปรับใช้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว    

การสร้างความรว่มแรงร่วมใจ พัฒนาและการจูงใจ   

การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว   

การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา   

การบริหารการเงิน   

ทักษะการสื่อสาร การกระจายและรับข้อมูลข่าวสาร   
การพูดโน้มน้าวใจ   
การพูดในท่ีประชุม   
การเจรจาต่อรอง   

คว ามส าม า รถทา ง
การตลาด 

วิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางตลาด   
ความเข้าใจและตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยว   
นําเสนอผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน   
การสื่อสารโดยการตลาดแบบปากต่อปาก   
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์   

ความสามารถในการ
สร้างเครือข่าย 

การรวมกลุ่มกันในด้านการท่องเที่ยว   

ดําเนินการประชุมเพื่อก่อตั้งเครือข่าย   

จัดต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินงานด้านการท่องเที่ยว   

การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ    

การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยภาคเอกชนอื่นๆ 

  

 

แนวทาง วิธ ีการ โครงการพัฒนาผู ้นํากลุ ่มท่องเที ่ยวส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

จากผลการว ิเคราะห์สมรรถนะผู ้นํากลุ ่มท่องเที ่ยวที ่พ ึงประสงค ์ ผลการว ิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะเพื่อสะท้อน
ความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าข้างต้น ผู้วิจัยได้นํามา
กําหนดแนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํากลุ ่มท่องเที ่ยวเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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☺เพิ่มพูน                       ยกระดับ 

1. แนวทางการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง

แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ดังแสดงในภาพที่ 4.6 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 แนวทางการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา 
              เจ้าพระยาสายเก่า 

แรงขับในการ
พัฒนาชุมชน 

 

• ความคาดหวังในการดําเนินการพัฒนาชุมชนให้สําเร็จ 
• ความมุ่งม่ันพัฒนาการดําเนินการต่างๆ 
• ความอดทน ไม่ย่อท้อ พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค 
• ความทุ่มเทในการทํางาน 
• ความมุ่งม่ันในการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนา 

ความไว้วางใจ 

☺ 

• การได้รับการยอมรับนับถือ 
• การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือ 
• การเป็นผู้ที่มีความซ่ือสัตย์ 
• การเสียสละ 
• การเป็นแบบอย่างที่ดี 

การมีวิสัยทัศน์ 

 

• เล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีตอ่คุณภาพชีวิต 
• โอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
• โอกาสในการทํากิจกรรมร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ความเอื้ออาทร 
• โอกาสในการสืบสานวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม 
• โอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 

ความสามารถ
ทางการบริหาร 

☺ 

• การปรับใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
• การสร้างความร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาและการจูงใจ 
• การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว 
• การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา 
• การบริหารการเงิน 

ทักษะการสื่อสาร 

☺ 

• การกระจายและรับข้อมูลข่าวสาร 
• การพูดโน้มน้าวใจ 
• การพูดในที่ประชุม 
• การเจรจาต่อรอง 

ความสามารถทาง
การตลาด 

☺ 

• การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด 
• ความเข้าใจและตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
• การนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
• การสื่อสารนักท่องเที่ยวโดยการตลาดแบบปากต่อปาก 
• การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ 

ความสามารถใน
การสร้าง
เครือข่าย 

 

• การรวมกลุ่มกันในด้านการท่องเที่ยว 
• การดําเนินการประชุมเพื่อก่อตั้งเครือข่าย 
• การจัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยว 
• การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ 
• การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 

การพัฒนาบนพื้นฐาน
สมรรถนะ 

ตัวแบบการเรียนรู ้ 
70: 20: 10 

ประเมิน 

ประเมินซ้ํา 
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1.1 การพัฒนาบนพื้นฐานสมรรถนะ 
การพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ยึด

แนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานสมรรถนะ (competency- based development) มุ่งเน้นการ
ประเมินเพื่อการพัฒนา โดยเริ่มต้นจากการประเมินให้เห็นความต้องการในการพัฒนา เป็นการหา
คําตอบว่าจะต้องมีการพัฒนาผู้นําในแต่ละชุมชนอย่างไร ในการประเมินควรใช้วิธีการและเทคนิคที่
หลากหลายรวมกัน เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ และการให้ทํากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น และมีการนํา
ข้อมูลจากการประเมินตนเองเข้ามาใช้ประเมินความต้องการในการพัฒนาร่วมด้วย ข้อมูลที่มาจาก
หลายแหล่งหลากวิธีที่ช่วยให้ผลการประเมินสมรรถนะที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยํามากย่ิงขึ้น 

หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การออกแบบการพัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูน และ
ยกระดับสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว โดยการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะอื่นๆ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความจําเป็นในการพัฒนา ประกอบกับการระบุ
วิธีการพัฒนาที่ชัดเจน ในขั้นตอนถัดมา ซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังจากที่ได้มีการดําเนินการพัฒนาแล้ว
ทางชุมชนควรได้มีการประเมินซ้ํา (re-assess) โดยนําวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้เข้ามาใช้เพื่อประเมินให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา เช่น การทดสอบโดยใช้กรณีศึกษา 
สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในเรื่องการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ในขณะที่การมอบหมายให้ดําเนินการสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊กเพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของชุมชนจะเป็นการประเมินว่าผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวมีทักษะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
เพิ่มความสามารถทางการตลาดได้หรือไม่ เป็นต้น 

 
1.2 การเพิ่มพูนและยกระดับสมรรถนะ 
การพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ควร

ดําเนินการให้สอดคล้องกับความจําเป็นของการพัฒนา กล่าวคือ “การยกระดับ” เป็นแนวทางสําหรับ
การนํามาใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะในตัวแปรที่มีน้ําหนักปัจจัยผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน แต่ในการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  

1) ยกระดับความไว้วางใจด้วยการสร้างการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน 
และการประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์ 

2) ยกระดับวิสัยทัศน์เพื่อให้ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวมองเห็นว่าการท่องเที่ยว
นั้นจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และมองเห็นโอกาสในการที่คนในชุมชนจะได้หันมาทํา
กิจกรรมร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน 

3) ยกระดับความสามารถทางการบริหารด้วยการพัฒนาที่จะทําให้ผู้นํา
กลุ่มท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดย
สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
และคิดค้นวิธีการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้นํากลุ่ม
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ท่องเที่ยวนั้นจําเป็นต้องสร้างความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว และจําเป็นต้องมีทักษะในการพัฒนาคนในชุมชน เช่น การสอนงาน การให้คําปรึกษา และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้นํากลุ่มต้องท่องเที่ยวจําเป็นต้องมีความสามารถในการ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและแก้ปัญหานั้น และบริหาร
การเงินเพื่อขับเคลื่อนงาน กิจกรรม หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ยกระดับทักษะการสื่อสารที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้แก่ การกระจายและรับข้อมูลข่าวสาร การพูดโน้มน้าวใจ การพูดในที่ประชุมเพื่อทําให้
สมาชิกได้ร่วมกันถกเถียงและแก้ปัญหาร่วมกัน และการเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 

5) ยกระดับความสามารถทางการตลาด ในเรื่องที่จะทําให้ผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้
อย่างแม่นยําและทันเหตุการณ์ เพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวได้ มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับนักท่องเที่ยว นํามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชน และสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังจําเป็นต้องพัฒนาในเรื่องการสื่อสารทาง
การตลาด ซึ่งมุ่งเน้นการตลาดแบบปากต่อปาก และการนําสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาปรับใช้ 

6) ยกระดับความสามารถในการสร้างเครือข่าย ด้วยการเพิ่มกลุ่มทํางาน
ในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยว ซึ่งอาจทําในรูปของคณะกรรมการ และควรได้มีการ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยภาคเอกชนอื่นๆ 
เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สําหรับ “การเพิ่มพูน”เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวในตัว
แปรที่มีน้ําหนักปัจจัยผ่านเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากให้มีสมรรถนะที่ดีย่ิงขึ้น ได้แก่  

1) เพิ่มพูนแรงขับในการพัฒนาชุมชน  ด้วยการตอกย้ํ า ให้ เห็นถึ ง
ความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งจะทําให้ผู้นําตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืน 

2) เพิ่มพูนความไว้วางใจ โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้นํา
ต้องสื่อสารให้คนในชุมชนได้เห็นถึงสิ่งที่ควรประพฤติ ปฏิบัติ เช่น การพูดจริงทําจริง การเสียสละ การ
มุ่งมั่นพยายาม เป็นต้น แบบอย่างเหล่านี้จะทําให้ตัวผู้นําได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนเพิ่มขึ้น
ความไว้วางใจจะมีประโยชน์ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมจนกลายเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่จะมีขึ้นให้สําเร็จลุล่วงได้ 
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3) เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการท่องเที่ยว
ที่มีต่อการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน โอกาสในการสืบสานวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
โอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน 

4)  เพิ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวกับชุมชนอื่นๆ โดยอาจเป็นเครือข่ายใน
เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมต่อกัน หรือเครือข่ายในเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจของโปรแกรมการท่องเที่ยว และและเครือข่ายด้านบุคลากร เช่น มัคคุเทศก์น้อย เพิ่ม
ความสามารถในการให้บริการนําเที่ยวได้ดีย่ิงขึ้น  
 

2. วิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวยึดหลักการเรียนรู้ 70: 20: 10 (Learning Model 

70: 20: 10) ซึ่งอาศัยเครื่องมือการพัฒนาหลายอย่างเข้ามาเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนของแต่ละ
วิธีในลักษณะของการผสมผสานกัน เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในสถานที่ทํางานจริง การเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ การพัฒนาสมรรถนะบน
พื้นฐาน 70: 20: 10 Learning Model เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ให้ความสําคัญ
กับการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริง มีการฝึกปฏิบัติจริง และเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่จํากัด
ช่วงอายุ และไม่จํากัดสถานที่ในการเรียนรู้ ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับการนํามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า การพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวกระทําได้โดยหลากหลายวิธีร่วมกัน เช่น การบรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก
อินเทอร์เน็ต ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน การเป็นแบบอย่าง การมอบหมายงาน และการศึกษาดูงาน 
เป็นต้น (ดูตัวอย่างในตารางที่ 4.24 ประกอบ) 

 
ตารางที่ 4.24 การยกระดับความสามารถทางการบริหารด้วยตัวแบบเรียนรู้ 70: 20: 10 

ความสามารถทางการบริหาร 

นิยาม: การนําความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาพัฒนาการดําเนินงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว สร้างความร่วมแรงร่วมใจ จูงใจและพัฒนาคนในชุมชนแสดงพฤติกรรม
บริการท่ีดีต่อนักท่องเที่ยว โดยมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ดึงดูด วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และบริหารการเงินเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

เครื่องมือ: ศึกษาดูงาน 
- ศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ เรียนรู้การนําความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวมาใช้ในการพัฒนาการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ของกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว  
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 

- ศึกษาดูงาน และเข้าประชุมร่วมกับผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ แลกเปลี่ยน
มุมมองด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับกลุ่มท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จเพื่อดึงความรู้
และนําความรู้นั้นมาขยายผลในชุมชนของตัวเอง 

- ถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานเพื่อนําองค์ความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนตัวเอง 

เครื่องมือ: การมอบหมายงาน 
- มอบหมายงานให้ทดลองจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงจุดเด่นของแหล่ง

ท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีในชุมชน รวมทั้งจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับชุมชน
หรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ และเพิ่มความน่าสนใจของโปรแกรม 
การท่องเที่ยว 

- มอบหมายให้จัดทําแผนการบริหารการเงินของกลุ่มท่องเที่ยว นําเสนอในที่ประชุม ร่วม
อภิปรายและรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนต่อไป 

- มอบหมายให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทําหน้าที่นําเที่ยวและให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้นํานักท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกับการ
บอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน  

การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 

เครื่องมือ: การให้คําปรึกษา 
- ขอความร่วมมือจากผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในการจัดต้ังและบริหารกลุ่ม

ท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําปรึกษาในเรื่องการบริหารต่างๆ เช่น 
     • การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
     • การจัดทําโปรแกรการท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการ   
       ท่องเที่ยว 
     • การสอนแนะ และการจูงใจคนในชุมชนให้มีศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว 
     • การจัดทําโปรแกรมการทอ่งเที่ยวที่เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
     • การบริหารการเงินของกลุ่มท่องเที่ยว      
     • การสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน 
     • ปัญหาและการแก้ปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง 
       วัฒนธรรม 
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 

การเรียนรู้อยา่งเปน็ทางการ 

เครื่องมือ: การฝึกอบรม 
- อบรมในหลักสูตรตามสถาบันต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุม 
     • ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
     • ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
     • กระบวนการก่อต้ังกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน 
     • ตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารการท่องเที่ยว     
     • เทคนิคในการบริหารบุคลากร การบริหารการเงิน การตลาด และการบริหารเวลา  

เครื่องมือ: การเรียนรู้จากบทความ หนังสือ และอินเทอร์เน็ต 
- กิตติศักด์ิ กลิ่นหมื่นไวย. (2561). แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่า

มะโอ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 6(1), หน้า 131-
148. 

- จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด, อังสุมาลิน จํานงชอบ, และณัฏฐพัชร มณีโรจน์. (2560). แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม. 
วารสารธุรกิจปริทัศน์, 9(2), หน้า 21-38.  

- ณัฏฐพัชร มณีโรจน์. (2560). การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน. วารสารวิชาการการ
ท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, 13(2), หน้า 15-26. 

- บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา และพรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน. (2557). จิตวิทยาและคุณภาพบริการ
ท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ:  เฟริ์นข้าหลวง พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง. 

- บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข. (2557). ยล เย่ียม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. พิษณุโลก : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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 3. โครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว 
 จากผลการวิเคราะห์ความจําเป็นในการพัตนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้นํา
กลุ่มท่องเที่ยวให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ผู้วิจัยขอนําเสนอโครงการ
เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ ดังตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.25 โครงการและตัวช้ีวัดความสําเร็จเพื่อพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว  

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นํา
ก ลุ่ ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว ด้ ว ย
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น  Best 
Practice เพื่อพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว
ที่ ม า จ า ก ชุ ม ช น ต่ า ง ๆ  ไ ด้
แ ลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู้ กั บ ชุ ม ชน
ท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จใน
การจั ดการการท่อง เที่ ย ว เชิ ง
วัฒนธรรมโดยชุมชน 
2) เพื่อนําความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ 
มุมมอง  และวิสัยทัศน์ ในการ
จั ด ก า ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ  80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2) ได้มีการนําความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาใช้ในการสร้าง
สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว หรือเป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชน อย่างน้อย 3 สิ่งดึงดูดใจ 
หรือ 3 กิจกรรม 

โ ค ร ง ก า ร น วั ต ก ร ร ม
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่อง เที่ ยว เ ชิ ง วัฒนธรรม
เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา
สายเก่า 

1) เพื่อนําภูมิปัญญา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อ
ย อ ด เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยว 
2) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวและคนใน
ชุมชนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา
สายเก่า 
3) เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
เชิ ง วัฒนธรรม เส้ นทางแม่ น้ํ า
เจ้าพระยาสายเก่า 

1) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบซึ่งต่อยอด
มาจากภูมิปัญญา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชุมชนเส้นทาง
แม่น้ํ า เจ้าพระยาสายเก่าเพื่อ
นํามาใช้ในสร้างความดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว อย่างน้อยจํานวน 3 
ผลิตภัณฑ์ 
2) จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
จากความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่เกิดขึ้น 
3) รายได้ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นจาก
การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ)  

โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ทักษะการสื่อสารผู้นํา
กลุ่ มท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
วัฒนธรรมเส้นทาง
แม่น้ําเจ้าพระยาสาย
เก่า 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารผู้นํา
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง
แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า  

1) ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะการสื่อสารที่ดีของผู้เข้าร่วม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 
2) ระดับทักษะการสื่อสารของผู้เข้าร่วม
โครงการที่เพิ่มขึ้น 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ต้ั ง
เครือข่ ายผู้นํ ากลุ่ ม
ท่ อ ง เที่ ย ว เส้ นทาง
แม่น้ําเจ้าพระยาสาย
เก่า 

1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ดําเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชนใน
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา
สายเก่า 
2) เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน กับสถาบันการศึกษา องค์การ
ภาครัฐ และองค์การภาคเอกชน ใน
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา
สายเก่า 

1) จํานวนชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่าย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง
แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า อย่างน้อย 
10 ชุมชน 
2) จํานวนผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่มา
จากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมเครือข่าย
อย่างน้อย 30 คน 
3) สถาบันการศึกษา องค์การภาครัฐ 
และองค์การภาคเอกชนเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายอย่างน้อย 3 แห่ง 
4) จํานวนกิจกรรม (event) ที่ได้
ดําเนินการร่วมกันระหว่างเครือข่าย
เ พื่ อ พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา
สายเก่า อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี 
5) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย 

 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวด้วยการศึกษาดูงาน Best Practice เพื่อพัฒนา

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจากการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่างความสําเร็จของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่มหรือชุมชนที่
มีผลงานโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เช่น ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ชมรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านผาบ่อง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง คีรีวง 
หมู่บ้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร 
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เป็นต้น การศึกษาดูงานจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่มาจากชุมชนต่างๆ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน 
และผู้เข้าร่วมโครงการนั้นสามารถนําความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง ด้วยเหตุนี้ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการจึงเป็นลักษณะของการที่
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ มุมมอง และวิสัยทัศน์ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งได้มีการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการสร้างสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว หรือเป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน  

โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่า โครงการนี้มีขึ้นเพื่อนําภูมิปัญญา วิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมา
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว รวมทั้งกลุ่มคนอื่นๆ ในชุมชนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า เช่น กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุได้ร่วมกันต่อยอดภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนั้นสามารถนํามาใช้ในการทําประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย  

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้อาจอยู่ในรูปของสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืช ผัก 
ผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชน ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ในแง่ของศิลปะการแสดง ผลิตภัณฑ์ที่
เกิดขึ้นนั้นต้องมีจุดขายในแง่ของภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีความเช่ือมโยงกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว โครงการนี้จึงเป็นกลไกที่จะทําให้ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้วิเคราะห์ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมและแนวโน้มต่างๆ ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยการสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้พื้นที่เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยา
สายเก่าได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นนอกจากจะทํา
ให้เกิดการสานต่อภูมิปัญญา วิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมของคนในชุมชนแล้ว โครงการนี้ยังช่วย
เพิ่มพูนความสามารถทางการตลาดของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มคนต่างๆ ตลอดเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่าด้วย 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่า เป็นลักษณะของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี มีทักษะการพูดในที่ประชุม การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ และการพูดในการเจรจา
ต่อรอง โดยการบรรยายให้ความรู้ การแสดงบทบาทสมมติ และการเรียนรู้จากต้นแบบ (role model) 
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการพูดในลักษณะต่างๆ ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจะได้เสริมสร้างศักภาพการสื่อสาร
ของตัวเองโดยสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองในโอกาสต่างๆ เช่น การ
สื่อสารประโยชน์ของการท่องเที่ยว การส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การนําเสนอ และการเจรจา
ต่อรองกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อระดมทรัพยากรพัฒนาการท่องเที่ยว ตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
โครงการจึงเป็นเรื่องของความรู้และทักษะการสื่อสารของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
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โครงการจัดต้ังเครือข่ายผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า  โครงการมีขึ้น
เพื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการดําเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า และเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมชน กับ
สถาบันการศึกษา องค์การภาครัฐ และองค์การภาคเอกชน เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูประจํา
โรงเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
ธุรกิจจัดนําเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยว และนักอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้
ร่วมกับชุมชนเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า  
 การจัดต้ังเครือข่ายผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวนี้จะทําให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเครือข่ายซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกได้สอนแนะ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมทั้งเป็นการพัฒนาที่เกิดจากการทํางานร่วมกัน ถือเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ (learning by doing) เครือข่ายกลายเป็นกลไกสําคัญในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สมาชิกได้ลงมือปฏิบัติผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันในลักษณะ
งานกิจกรรม (event) ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การจัดงานแสดง
วัฒนธรรมและประเพณี หรือกิจกรรมไกด์นําเที่ยวตามชุมชนต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้จะทําให้ผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวได้คิดและลงมือทํา ช่วยเพิ่มพูนสมรรถนะของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้ ความสําเร็จของโครงการ
นี้สามารถวัดได้จากจํานวนชุมชนที่เข้าร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่า จํานวนผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่มาจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมเครือข่าย จําวน
สถาบันการศึกษา องค์การภาครัฐ และองค์การภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอย่างน้อย 3 แห่ง 
จํานวนกิจกรรม (event) ที่ได้ดําเนินการร่วมกันระหว่างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมร่วมกันของ
เครือข่าย 
 สรุป การพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ยึด
แนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานสมรรถนะ เพื่อการยกระดับรายการสมรรถนะในตัวแปรที่มีน้ําหนัก
ปัจจัยผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แต่ในการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะนั้นมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง และรายการสมรรถนะในตัวแปรที่มีน้ําหนักปัจจัยผ่านเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากให้มีสมรรถนะที่ดีย่ิงขึ้น วิธีการพัฒนาใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การบรรยาย กรณีศึกษา การ
เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน การเป็นแบบอย่าง การมอบหมายงาน และ
การศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยยึดหลักการพัฒนาตามตัวแบบการเรียนรู้ 70: 20: 10 โครงการสําหรับ
การพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวด้วยการศึกษา
ดูงาน Best Practice เพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า และโครงการจัดต้ังเครือข่ายผู้นํา
กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 




