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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
    
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยครบถ้วน เนื้อหาในบทนี้จึงนําเสนอ
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ตามลําดับดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 2) เพื่อประเมินความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า และ 3) เพื่อ
นําเสนอแนวทาง วิธ ีการ และโครงการพัฒนาผู ้นํากลุ ่มท่องเที ่ยวส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

 
1. สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ผลจากการศึกษาสมรรถนะของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทย 

สะท้อนให้เห็นรายการสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่า ดังนี้ 
   1.1 การมีแรงขับในการพัฒนาชุมชน ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์จําเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความคาดหวังเป็นอย่างสูงที่จะทําให้การพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จ  
มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่พัฒนาการดําเนินการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน มีความอดทน 
ไม่ย่อท้อ และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เข้ามาเผชิญต่อการพัฒนาการดําเนินการต่างๆ ของ
ชุมชน มีความทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาการดําเนินการพัฒนาชุมชนให้
ประสบความสําเร็จ และเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
   1.2 ความไว้วางใจ สมรรถนะของผู้นํากลุ่มการท่องเที่ยวในด้านนี้สะท้อนจาก
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่สําคัญ ได้แก่ การได้รับยอมรับนับถือจากคนในชุมชน การได้รับความ
ช่วยเหลือและร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน การเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ การเป็นคนเสียสละให้เวลากับ
การทํางานเพื่อส่วนรวม สละทรัพย์สินเงินทองของตัวเองเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน และ 
การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
   1.3 การมีวิสัยทัศน์ ผู้นํากลุ่มการท่องเที่ยวจําเป็นต้องแสดงคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนใน
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ชุมชน การมองว่าเมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน รายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวนั้นสามารถ
กระจายสู่กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนได้อย่างกว้างขวาง การให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะกลไก
ที่ทําให้คนได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน ทําให้คนในชุมชนมีความรัก 
ช่วยเหลือและเอื้ออาทรกัน การมองเห็นว่าการท่องเที่ยวมีส่วนสําคัญที่ทําให้เยาวชนได้สืบสานวิถีชีวิต 
ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ และเป็นผู้ที่มีความต้ังใจที่จะทําให้ชุมชนได้เป็นแหล่ง
เรียนรู้โดยมีการรักษาภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน 
   1.4 ความสามารถในการบริหาร สมรรถนะในด้านนี้ ผู้นํากลุ่มการท่องเที่ยวต้อง 
สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวิธีการ
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถสร้างความร่วมแรงร่วมใจของคนใน
ชุมชน พัฒนาและจูงใจให้คนในชุมชนแสดงพฤติกรรมบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยว สามารถจัดโปรแกรม
การท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและแก้ปัญหานั้นได้ และสามารถบริหารการเงิน
ของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.5 ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารที่จําเป็นสําหรับผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวให้กับสมาชิกในชุมชนได้รับทราบทั่วถึงกัน การพูดโน้มน้าวใจให้สมาชิกในชุมชนได้คล้อย
ตาม ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
การพูดในที่ประชุมเพื่อทําให้สมาชิกได้ร่วมกันถกเถียงและแก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชน และการเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินงานต่างๆ ของพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
   1.6 ความสามารถทางการตลาด ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจําเป็นต้องมีความสามารถทาง
การตลาดเพื่อช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประสบความสําเร็จ โดยต้องเป็นผู้ที่
วิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ มีความเข้าใจใน
สิ่งที่จะต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว สามารถการนําเสนอผลิตภัณฑ์
บริการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถสร้างการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวโดยใช้การตลาด
แบบปากต่อปาก และสามารถนําสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน 
   1.7 ความสามารถในการสร้างเครือข่าย สมรรถนะของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวในด้านนี้
สะท้อนจากคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันใน
ด้านการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ความสามารถในการดําเนินการ
ประชุมคนในชุมชนเพื่อก่อต้ังเครือข่ายการทํางานด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน ความสามารถใน
การจัดต้ังคณะทํางานภายในชุมชนขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการ
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0.95 

0.41 

0.46 

0.68 

0.55 

0.31 

0.78 

สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
  2. ความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 
  ผู้วิจัยได้นํามาผลการวิจัยที่ได้ในข้อที่ 1 มาพัฒนาเป็นเครื่องมือใช้สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
เพื่อยืนยันรายการสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 
ผลการวิจัยนั้นยืนยันข้อค้นพบสมรรถนะที่พึงประสงค์ ดังสรุปในภาพที่ 5.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
ภาพที่ 5.1 องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา 
              เจ้าพระยาสายเก่า 
 

ผลการประเมินความจําเป็นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแสดงให้เห็นว่า ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจําเป็นต้องยกระดับและเพิ่มพูนสมรรถนะในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

สมรรถนะผู้นํา
กลุ่มท่องเที่ยว 

การมีวิสัยทัศน์ 

ความสามารถทางการบริหาร 

ทักษะการสื่อสาร 

ความไว้วางใจ 

แรงขับในการพัฒนาชุมชน 

ความสามารถทางการตลาด 

ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 
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การยกระดับ ยกระดับความไว้วางใจด้วยการสร้างการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน และ
การประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์จริงใจในการพัฒนาชุมชน วิสัยทัศน์ในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ความรักความสามัคคี และช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยว การสร้างความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ทักษะ
ในการพัฒนาคนในชุมชน ความสามารถในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม 
วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและแก้ปัญหานั้น และบริหารการเงิน 

นอกจากนี้ ยังมีความจําเป็นในการยกระดับทักษะการสื่อสาร ในเรื่องการกระจายและรับ
ข้อมูลข่าวสาร การพูดโน้มน้าวใจ การพูดในที่ประชุม และการเจรจาต่อรอง รวมทั้งความสามารถ
ทางการตลาด ในเรื่องการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ชุมชนรองรับนักท่องเที่ยว การสื่อสารทางการตลาด และความสามารถในการสร้างเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การเพิ่มพูน จําเป็นต้องเพิ่มพูนสมรรถนะที่ดีอยู่แล้วให้ดีย่ิงขึ้น โดยการการตอกย้ําให้เห็นถึง
ความสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งจะทําให้ผู้นําตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืน เพิ่มพูนความไว้วางใจ โดยเฉพาะในเรื่องการ
เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้นําต้องสื่อสารให้คนในชุมชนได้เห็นถึงสิ่งที่ควรประพฤติ ปฏิบัติ เช่น การพูดจริง
ทําจริง การเสียสละ การมุ่งมั่นพยายาม เป็นต้น แบบอย่างเหล่านี้จะทําให้ตัวผู้นําได้รับความไว้วางใจ
จากคนในชุมชนเพิ่มขึ้นความไว้วางใจจะมีประโยชน์ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมจนกลายเป็นพลังสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่จะมีขึ้นให้สําเร็จลุล่วงได้ 

รวมทั้งความจําเป็นในการเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ในเรื่องประโยชน์ของการ
ท่องเที่ยวที่มีต่อการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน การสืบสานวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
โอกาสในการเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน สุดท้ายเป็นความจําเป็นใน
การเพิ่มพูนสมรรถนะในด้านความสามารถในการสร้างเครือข่าย เช่น เครือข่ายในเรื่องสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมต่อกัน หรือเครือข่ายในเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของ
โปรแกรมการท่องเที่ยว และและเครือข่ายด้านบุคลากร เช่น มัคคุเทศก์น้อย เพิ่มความสามารถในการ
ให้บริการนําเที่ยวได้ดีย่ิงขึ้น  
 
 3. แนวทาง วิธีการ และโครงการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 
 การพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ยึดแนวทางการ
พัฒนาบนพื้นฐานสมรรถนะ เพื่อการยกระดับรายการสมรรถนะในตัวแปรที่มีน้ําหนักปัจจัยผ่านเกณฑ์
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แต่ในการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
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กลาง และรายการสมรรถนะในตัวแปรที่มีน้ําหนักปัจจัยผ่านเกณฑ์และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากให้มี
สมรรถนะที่ดีย่ิงขึ้น วิธีการพัฒนาใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การบรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก
อินเทอร์เน็ต ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน การเป็นแบบอย่าง การมอบหมายงาน และการศึกษาดูงาน 
เป็นต้น โดยยึดหลักการพัฒนาตามตัวแบบการเรียนรู้ 70: 20: 10  
 โครงการสําหรับการพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นํา
กลุ่มท่องเที่ยวด้วยการศึกษาดูงาน Best Practice เพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า โครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า และ
โครงการจัดต้ังเครือข่ายผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
   
  ประเด็นแรก ผลการวิจัยพบว่าผู้นําควรเป็นผู้ที่มีแรงขับในการพัฒนาชุมชน และความ
ไว้วางใจ ซึ่งเป็นสมรรถนะในส่วนที่อยู่ระดับลึกหรือส่วนที่อยู่ใต้น้ําตามแนวคิดภูเขาน้ําแข็งของ 
Spencer & Spencer (1993: 11) สมรรถนะทั้งสองรายการนี้มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของ
สมาชิกในชุมชน และมีความเชื่อมโยงไปยังความสําเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดัง
ภาพที่ 5.2  
 
    ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว      สมาชิกในชุมชน               ความสําเร็จของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.2 แรงขับในการพัฒนาชุมชนและความไว้วางใจของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่มีต่อสมาชิก 
             ในชุมชนและความสําเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

 

- อารมณ์เชิงบวก 
- แรงจูงใจ 
- วิสัยทัศน์ร่วม 
- พฤติกรรมที่
นอกเหนือหน้าที่ 

- การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 
- ความผูกพันต่อการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
- ความต่อเนื่องของการ
พัฒนา 

แรงขับในการ
พัฒนาชุมชน 

 

ความไว้วางใจ 
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  ความสําเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการนําอย่างมีอุดมการณ์
ทางความคิดที่จะพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น ด้วยการตอกย้ําความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมของผู้นําให้กับสมาชิก
ในชุมชน ผู้นําปฏิบัติให้เห็น ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (role model) ในเรื่องความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่
พัฒนาการดําเนินการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สมาชิกในชุมชนรับรู้ได้ถึงความอดทน ไม่
ย่อท้อ และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เข้ามาเผชิญต่อการพัฒนาการดําเนินการต่างๆ ของผู้นํา 
อีกทั้งเมื่อผู้นําได้แสดงออกถึงความทุ่มเทในการทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินการพัฒนาชุมชนให้ประสบความสําเร็จ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน สมรรถนะในแง่แรงขับในการพัฒนาชุมชนของผู้นําดังกล่าวนี้เมื่อ
ประกอบกับการที่ผู้นําเป็นผู้ที่ได้รับความวางใจ ได้รับยอมรับนับถือจากคนในชุมชน การได้รับความ
ช่วยเหลือและร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มีความซื่อสัตย์จริงใจที่จะพัฒนาการท่องเที่ยว เสียสละ
เวลากับการทํางานเพื่อส่วนรวม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนในเรื่องที่
เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน  
  คุณลักษณะเหล่านี้จะทําให้สมาชิกในชุมชนเกิดวิสัยทัศน์ร่วมและเป็นแรงบันดาลใจที่ย่ิงใหญ่
ให้กับสมาชิกในชุมชน การมีอิทธิพลทางความคิด การจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจของผู้นําส่งผลให้
สมาชิกในชุมชนเกิดอารมณ์เชิงบวก มีความไว้วางใจและเกิดเป็นพลังศรัทธา สมาชิกมีแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเหมือนอย่างผู้นํา รวมทั้งมีความคิดมีวิสัยทัศน์ร่วม และแสดงพฤติกรรมที่
นอกเหนือหน้าที่ (discrete behavior) พร้อมที่จะดําเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาร่วมกับตัวผู้นําอย่าง
เต็มที่ สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความผูกพันต่อการ
ดําเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประสบความสําเร็จ  
  คุณลักษณะของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวดังกล่าวนี้เป็นไปตามทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
(transformational leadership) ดังที่ Bass (1985) ได้กล่าวไว้ว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมักจะ
เปลี่ยนแปลงผู้ตามและการทํางานของผู้ตามไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับวิสัยทัศน์ของตัวผู้นํา และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Zhu, Chew, & Spangler (2005) ที่พบว่า อิทธิพลของภาวะผู้นําซึ่ง
เกิดจากวิสัยทัศน์ที่ทรงพลังจะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม ทําให้ผู้ตามมีความ
ผูกพัน และมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดขึ้น พร้อมจะทํางานอย่างเต็มที่จนสร้างความสําเร็จ
ให้กับองค์การ รวมทั้งสอดคล้องกับผลงานของ Haven-Tang & Jones (2012: 35) ที่กล่าวว่าการที่
จะดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความสําเร็จ ผู้นําจําเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ 
และต้องผูกพันในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะดังกล่าวนี้จะส่งต่อลงมาสู่ผู้ตาม เป็นการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงผู้ตามไปในตัว การพัฒนาผู้นําตามตัวแบบน้ีจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของตัวผู้นํา
และพัฒนาตัวผู้ตามให้สามารถกลายเป็นผู้นําได้โดยผ่านการทํางานร่วมกัน 
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  ประเด็นที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า การมีวิสัยทัศน์เป็นสมรรถนะหนึ่งของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่จะ
ทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประสบความสําเร็จ วิสัยทัศน์ คือความสามารถในการ
จินตนาการถึงสภาพการณ์ที่แตกต่างและดีกว่าเดิม รวมทั้งวิธีการที่ทําให้เกิดผลสําเร็จตามที่คิดไว้ 
(Achua & Lussier, 2013: 316) วิสัยทัศน์เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับผู้นําเนื่องจากวิสัยทัศน์ทําให้เกิด
เป้าหมายและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่สภาพในอนาคต (Cummings & Worley, 2015: 
164) กล่าวได้ว่า คนที่เป็นผู้นําจึงเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะทําให้อนาคตนั้น
เป็นจริง (Cameron & Green, 2015: 137) วิสัยทัศน์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวสะท้อนได้จากการ
เล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การมองว่าเมื่อมีการท่องเที่ยว
เข้ามาในชุมชน รายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวสามารถกระจายสู่กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนได้อย่าง
กว้างขวาง การท่องเที่ยวทําให้คนได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะทําให้
คนในชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือและเอื้ออาทรกัน รวมทั้งการมองเห็นว่าการท่องเที่ยวมีส่วนสําคัญที่
ทําให้เยาวชนได้สืบสานวิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ ทําให้ชุมชนได้เป็นแหล่ง
เรียนรู้โดยมีการรักษาภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 
  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของวราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา และดาริกา กูลแก้ว 
(2561: 43) ที่พบว่าลุงชวน ชูจันทร์ เป็นผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่มีวิสัยทัศน์เป็นอย่างยิ่ง โดยท่านได้
มองเห็นโอกาสที่จะทําให้ชุมชนได้มีแหล่งจําหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน ทั้งในส่วนของผัก ผลไม้ ขนม
คาวหวานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน อีกทั้งโอกาสในการที่จะสร้างพื้นที่เพื่อให้ชาวชุมชนได้ทํา
กิจกรรมร่วมกันอย่างอบอุ่น ลุงชวน ชูจันทร์ และแกนนําในขณะนั้นจึงได้ร่วมกับชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ 
ประมาณ 20 คน กันรื้อฟื้นตลาดริมน้ําขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 ตลาดน้ําคลองลัดมะยม
จึงเกิดขึ้น เปิดตลาดน้ําให้เป็นที่รู้จัก 
 
  “ตอนเปิดใหม่ๆ มีชาวบ้านมาร่วมประมาณ 20 คน ติดป้ายตามข้างถนน แจก

เอกสารตามงานต่างๆ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ ใช้ปากต่อปาก 
บางอาทิตย์แม่ค้ามาเยอะนักท่องเที่ยวก็ไม่มี บางอาทิตย์นักท่องเที่ยวมาเยอะ แม่ค้า
ไม่มา ร่อแร่จะเกิดไม่เกิดอยู่หลายปี แต่เนื่องจากพื้นที่ขายของนั้นโปร่ง ไม่แออัด มี
ความเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น และเงียบสงบ นักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 
2550 ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวดีเด่น จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทําให้
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยท่ัวไป ในปี 2554 รางวัลชมเชยการบริหารจัดการน้ํา
โดยชุมชนตามแนวพระราชดําริ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ” (วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา และดาริกา กูลแก้ว, 2561: 43) 

 
  นอกจากนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของนคเรศ ณ พัทลุง และยุวัฒนธ์ 
วุฒิเมธี (2555: 33) ที่พบว่า ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์เข้มแข็ง (strong visionary) นั้นจะมีอิทธิพลต่อ
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ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาชุมชนอย่างมีนัยสําคัญ และเป็นไปในทํานองเดียวกันกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านแม่กําปอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังที่ผลงานวิจัยของ Kontogeorgopoulos et al. 
(2014: 117) และเทียนพรรณ ปรมัตถ์เสน (2554: 108) แสดงให้เห็นว่า ผู้นําได้พัฒนาการท่องเที่ยว
ของหมู่บ้านแม่กําปองขึ้นด้วยการเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวนั้นจะมีส่วนสําคัญในการฟื้นฟูวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่างที่กําลังจะสูญหาย การท่องเที่ยวจะทําให้เกิดกฎ ระเบียบ 
และกติการ่วมกันของคนในชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสวยงามในชุมชน การท่องเที่ยว
จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน ถือเป็นทางเลือกเสริมให้กับคนในชุมชนและมีส่วนช่วยให้ชุมชนมีความ
เป็นอยู่และชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลงานของสายฝน จิตนุพงศ์ 
(2558: 139) ที่พบว่า ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวประสบความสําเร็จ 
ดังตัวอย่างของการที่ท่านมหาเดห์ มูหะหมัด ได้กําหนดนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะลังวี ซึ่ง
ได้หยิบฉวยเอาตํานานพระนางเลือดขาวมาเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว นําเรื่องเล่าขานในตํานานมา
เชื่อมโยงกับสถานที่ และสร้างกระแสความสนใจให้กับผู้คนจนเป็นที่โจษจันจนตํานานและเรื่องเล่านี้
กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะการมีวิสัยทัศน์ของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่านั้นยืนยันผลการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์จากผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จ ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเพื่อสะท้อนให้ระดับสมรรถนะพบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการมองว่าการท่องเที่ยวจะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และมองเห็นโอกาสในการที่คนในชุมชนจะได้หันมาทํากิจกรรมร่วมกัน 
แก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และช่วยเหลือเอื้ออาทรกันมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
  ดังนั้นในการพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่าจึงจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของผู้นํากลุ่มให้กว้างไกลขึ้น ซึ่ง
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวด้วยการศึกษาดูงาน Best Practice เพื่อพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เนื่องจากโครงการนี้จะทําให้ผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวได้เห็น สัมผัส และเรียนรู้จากชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการที่มีผู้นําเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มองภาพอนาคตของชุมชนได้อย่าง
แม่นยํา การศึกษาดูงานจะทําให้ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้ข้อมูล จุดประกายความคิดจากอุดมการณ์ของ
ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว และมองเห็นถึงประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
โครงการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างวิสัยทัศน์ที่จําเป็นต้องได้รับข้อมูลใหม่ๆ ความคิด
ใหม่ๆ อุดมการณ์ที่เป็นที่ยอมรับกัน และคตินิยมที่เคยมีแต่ยังคงทันสมัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบท วาดฝันวิสัยทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิก (Yukl & Gardner, 2010: 311; บุษยา วีรกุล, 
2558: 184) 
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  ประเด็นที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถทางการบริหารเป็นสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ผู้นํากลุ่มการท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ประสบความสําเร็จ ผู้นําต้อง
สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
กําหนดวิธีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างสอดคล้อง สามารถ
สร้างความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน พัฒนาและจูงใจให้คนในชุมชนแสดงพฤติกรรมบริการที่ดี
ต่อนักท่องเที่ยว สามารถจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
แก้ปัญหานั้นได้ และสามารถบริหารการเงินของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย คือ ประโยชน์ของชุมชนเป็นสําคัญ ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ที่ว่า “เราตั้งเป้าไว้ที่ความมั่นคงของชุมชน โดยมีรายได้ที่ย่ังยืน ชุมชนไม่แตกแยก ย้ิมให้กันได้คนเข้า
มาดูวิถีชีวิตมีความสุข และทรัพยากรคงความสมบูรณ์” (จักรี นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 
  ผู้นําได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนฟาร์มสเตย์ โดยมีการพา
สมาชิกไปดูงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาฟาร์มสเตย์ เช่น การไปดูงานโฮมสเตย์ที่เกาะยาวน้อย 
จังหวัดพังงา มีการเรียนรู้เพื่อแก้ไขสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องในการให้บริการนักท่องเที่ยว ดังกรณีของ
การเชิญภาคีเข้ามาสอน ให้คําแนะนํา และร่วมพูดคุยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดห้องพัก 
ได้มีการเชิญพนักงานโรงแรมเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดห้อง การปูเตียง และการตกแต่งให้ให้
สวยงาม การท่องเที่ยวส่งสมาชิกไปอบรมมัคคุเทศก์  รวมทั้ งการ เรี ยนรู้ จากการปฏิ บั ติ  ( action 
learning) โดยภายหลังที่ได้มีการพูดคุยเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้ว สมาชิกของบ่อหินฟาร์มสเตย์ได้
ร่วมกันดําเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหานั้น ซึ่งช่วยให้สมาชิกเรียนรู้ เกิดการพัฒนาจากการลงมือทํา 
ประธานวิสาหกิจชุมชนให้สัมภาษณ์ว่า “เราพัฒนาคนจากการพูดคุย ถอดบทเรียนต่างๆ สอบถาม
ปัญหา และสังเคราะห์ปัญหาร่วมกันทําให้เกิดความไว้วางใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วก็เน้นในการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้แล้วปฏิบัติจริง 
มีกระบวนการทําซ้ําเพื่อให้เกิดความชํานาญ” (บรรจง นามสมมติ, 2561: การสัมภาษณ์) 
  บ่อหินฟาร์มสเตย์ได้มีการจัดการกองทุนทางการเงินเพื่อคนในชุมชน โดยได้กําหนดเป้าหมาย
การใช้งบประมาณไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้เงินสิ้นเปลือง กองทุนทางการเงินแบ่งเป็น 
3 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุนสิ่งแวดล้อม 2) กองทุนกู้ยืมฉุกเฉินของชุมชน และ 3) กองทุนพัฒนาอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน กองทุนทางการเงินทั้ง 3 กองทุนนี้เป็นแหล่งเงินสําคัญของการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานต่างๆ ของฟาร์มสเตย์ และช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายเพื่อการดํารงชีวิตของคนในชุมชน 
  สําหรับผลการประเมินความสามารถทางการบริหารของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่านั้นพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของศักด์ิศิริ นันตะสุข 
สมนึก ขวัญเมือง, และอาวุธ ปะเมโท (2550) เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้” พบว่า ความเป็นผู้นําของผู้นํากลุ่มอยู่
ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง 
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ซึ่งนําไปสู่ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพในด้านนี้ซึ่งต้องให้ความสําคัญกับการบริหารการ
ท่องเที่ยว โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ การจัดการท่องเที่ยวเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มี การสร้างความตระหนักรู้ ในคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้เทิด
ชาย ช่วยบํารุง (2553: 125) ได้ให้ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาดังกล่าวนี้ว่าจําเป็นต้องอาศัยการส่งเสริม
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ย่ังยืน มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก  

 
  ประเด็นที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการสื่อสารที่จําเป็นสําหรับผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว การพูดโน้มน้าวใจให้สมาชิกในชุมชนได้คล้อยตามปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้ตรงกับ
สถานการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน การพูดในที่ประชุมเพื่อทําให้สมาชิกได้
ร่วมกันถกเถียงและแก้ปัญหาร่วมกัน และการเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ผู้นําทําให้
ข้อมูลและความเข้าใจของผู้ตามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และมี
ความพยายามที่จะโน้มน้าวใจผู้อื่น กล่าวได้ว่า ผู้นําที่มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะให้ผู้ตาม
เข้าใจ ยอมรับ และผูกพันกับสิ่งที่ผู้นําต้องการให้ทํา ทําให้การดําเนินการต่างๆ ประสบความสําเร็จได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ (Yukl, 2010: 80; Daft, 2015: 260; บุษยา วีรกุล, 2558: 193) 

ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีนั้นจะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งในแง่ของการตัดสินใจ การสร้างความร่วมมือ และการใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ดังภาพที่ 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.3 การสื่อสารของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

• การตัดสินใจ 

• การสร้างความร่วมมือ 

• การใช้ประโยชน์ 

 

ผู้นํา 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก สมาชิก 
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  การสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวกับสมาชิก และคนในชุมชนมีลักษณะของการ
สื่อสารสองทาง (two-way communication) กล่าวคือ ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวสื่อสารลงสู่สมาชิกกลุ่ม
และคนในชุมชน (บนลงล่าง) พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกและคนในชุมชน (ล่างขึ้นบน) 
โดยท่ีสมาชิกกลุ่มยังสามารถสื่อสารกันเองได้โดยตรง เป็นลักษณะของรูปแบบการสื่อสารแบบ
เครือข่าย (all channel network communication) (Robbins & Coulter, 2018: 499) โดยมี
ช่องทางคือ การประชุมประจําเดือน การประชุมย่อยในโอกาสต่างๆ ตามสถานการณ์ การสื่อสารผ่าน
ไลน์ โทรศัพท์ การพูดคุยโดยตรง และการบอกต่อแบบปากต่อปาก โดยเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมทั่วไปของกลุ่ม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน หา
แนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนการข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้า การประเมินผลการดําเนินงาน การ
ลงมติในวาระ กล่าวได้ว่า  
  ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มีการสื่อสารกันถูกนํามาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า ทั้งในลักษณะของการตัดสินใจ 
(decision making) การสร้างความร่วมมือ (cooperation) และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(utilization) (บุราณี เวียงสิมมา, 2557: 3) กล่าวคือ ในเรื่องการตัดสินใจนั้นผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้นํา
ข้อมูลจาการสื่อสารมีใช้ในการการวางแผนและจัดการกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงความจําเป็น ความต้องการ จัดลําดับความสําคัญของเรื่อง และมองหา
วิธีการการดําเนินงาน ผ่านการประชุมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะในกรณีของการ
ประชุมที่เป็นทางการประจําเดือน ขณะที่การสร้างความร่วมมือนั้นเป็นลักษณะของการที่สมาชิก
ชุมชนต่างเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางการทํางาน และการดําเนินการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งยังมีการ
ร่วมมือโดยการสละทรัพย์สินส่วนตัวตามกําลังเพื่อสร้างกิจกรรมและสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
เข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ส่วนการสื่อสารที่เป็นระดับการใช้ประโยชน์นั้นเป็นลักษณะของการ
ที่สมาชิกในชุมชนยอมรับและใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและความร่วมมือ โดย
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนากิจกรรมและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ถือเป็นการสื่อสารที่นํามาสู่การสร้างประยชน์ร่วมกันของ
คนในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

สําหรับการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ได้นําเสนอไว้ผ่านโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารผู้นํา
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่านั้นเป็นลักษณะของโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี มีทักษะการพูดในที่ประชุม การพูด
เพื่อโน้มน้าวใจ และการพูดในการเจรจาต่อรอง โดยการบรรยายให้ความรู้ การแสดงบทบาทสมมติ 
การเรียนรู้จากต้นแบบ (role model) และการฝึกปฏิบัติ โครงการดังกล่าวนี้ออกแบบการพัฒนาตาม
ทฤษฎีการศึกษาสร้างประสบการณ์แบบผู้ใหญ่ (Adult Experiential Education Theory) และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) โดยเริ่มต้นจากการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร จากน้ันมีการทดลองฝึก โดยทําในลักษณะการจําลองสถานการณ์และการ
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ทดลองฝึกสื่อสารในแบบต่างๆ แล้วจึงทําการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการทดลองนั้น และเป็นการ
ปรับปรุงทักษะการสื่อสารให้ดีย่ิงขึ้น โดยได้มีการนําบุคคลที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีมาเป็นต้นแบบและ
ให้ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้เรียนรู้พฤติกรรมการสื่อสารจากต้นแบบนั้น (Spencer & Spencer, 1993: 
286-188) การพัฒนาตามโครงการนี้มีประโยชน์ในการที่ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยจะนําทักษะการสื่อสารที่ได้
ไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองในโอกาสต่างๆ เช่น การสื่อสารประโยชน์ของการ
ท่องเที่ยว การส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การนําเสนอ และการเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อระดมทรัพยากรพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 
ประเด็นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการตลาดเป็นสมรรถนะสําคัญของผู้นํากลุ่ม

ท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยต้องเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ มีความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยว สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถสร้างการสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวโดยใช้การตลาดแบบปากต่อปาก รวมทั้ง
สามารถนําสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน ข้อค้นพบนี้เป็นไป
ในทํานองเดียวกันกับผลการวิจัยของข้าวขวัญ คุณวุฒิ และอารีย์ นัยพินิจ (2560: 199) รัฐนันท์ พงศ์วิ
ริทธ์ิธร และภาคภูมิ ภัควิภาส (2558: 62) คือ ต้องวิเคราะห์แนวโน้มตลาดท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยํา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และมีความสามารถ
ในการใช้เครื่องมือการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้ ดึงดูด และสร้างความสนใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว 

สําหรับโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ํา
เจ้าพระยาสายเก่าที่นําเสนอไว้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการตลาดของผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุชน อินทเสม (2555: 18) ที่ได้ทําการศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแบบย่ังยืนตําบลปากน้ําปราณ ซึ่งมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของชุมชน 
โดยพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ควรดําเนินการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กระจายไปยังภาคส่วนต่างๆ ของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้มีส่วนสําคัญที่ใช้เป็นกลไกในการพัฒนาความสามารถทางการตลาดของผู้นํา
ชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม การวางแผนการตลาด และการกระจายสินค้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น 

 
  ประเด็นที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการสร้างเครือข่ายเป็นสมรรถนะสําคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ประสบความสําเร็จ สมรรถนะดังกล่าวนี้
พิจารณาได้จากพฤติกรรมของผู้นํากลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวเกี่ยวกับความตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้อง
รวมกลุ่มกันในด้านการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ความสามารถในการ
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ดําเนินการประชุมคนในชุมชนเพื่อก่อต้ังเครือข่ายการทํางานด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
ความสามารถในการจัดต้ังคณะทํางานภายในชุมชนขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยว
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยภาคเอกชน
อื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
  ผลการวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นรายการสมรรถนะย่อยในการสร้างเครือข่ายที่สอดคล้องกับ
แนวคิดกระบวนการสร้างเครือข่าย ดังผลการวิจัยของเดือนเพ็ญ คําพวง, ศุภพร ไทยภักดี, และพันธ์
จิตต์ สีเหนี่ยง (2559: 78-83) พบว่า หลักการสร้างเครือข่ายนั้นควรเริ่มต้นจากการสร้างความ
ตระหนักถึงความจําเป็นของการมีเครือข่าย ให้สมาชิกหรือผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและเห็นความสําคัญของ
การเป็นเครือข่าย ต่อมาคือการติดต่อกับภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นประเด็นปัญหาต่างๆ หาจุดร่วมเพื่อที่จะได้ทํางานร่วมกันได้ ส่วนขั้นถัดมาคือการสร้างความ
ผูกพันร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย แต่สมาชิกยังคงมีอิสระในการทํางานหรืออาจจะรวมกันโดยมี
คณะกรรมการร่วมกันดําเนินงาน โดยมีการเสริมความรู้ที่จําเป็นให้กับสมาชิกร่วมด้วย เมื่อมีความ
ผูกพันแล้วก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องมีการวางข้อตกลงกันทั้งในเรื่องการบริหาร 
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม กิจกรรมการทํางาน สิทธิและบทบาทหน้าที่ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการขยาย
กิจกรรมหรือขยายกลุ่ม ความสัมพันธ์ที่ดีนําไปสู่การขยายกิจกรรมระหว่างเครือข่ายให้มากขึ้นเพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องของเครือข่าย 
 สําหรับโครงการจัดต้ังเครือข่ายผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าที่ได้เสนอ
ไว้นั้นเป็นการเสนอขึ้นตามตัวแบบภาวะผู้นําเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Haven-Tang & 
Jones, 2012: 35) ซึ่งต้องการเพิ่มศักยภาพของผู้นํา และเปลี่ยนผู้ตามให้กลายเป็นผู้นําโดยอาศัยการ
ทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ ภาครัฐผู้กําหนดนโยบาย และชุมชน
ท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาและนําไปปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการทํางานชุมชนนั้น
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของคัชพล จั่นเพชร และ
พิทักษ์ ศิริวงศ์ (2560: 117) ที่พบว่า การนําทุนทางวัฒนธรรมเข้ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้น
จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนในการสร้างต้นแบบและต่อยอดผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนั้นเป็นการนําภูมิปัญญา วิถีชีวิต ศิลปะ หรือวัฒนธรรมมาประยุกต์ใน
รูปแบบใหม่ที่มีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ดังตัวอย่างของโคมไฟจีนเต็งลั้ง ซึ่งจะมีประโยชน์
ต่อไปในเรื่องของการจัดทําเส้นทางการท่องเที่ยว ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนจีนโบราณ และมีประโยชน์ต่อเนื่องในแง่ของการรักษาศิลปะวัฒนธรรมให้คงอยู่ 

การพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการพัฒนาบน
พื้นฐานสมรรถนะ (competency- based leadership development) ซึ่งมีข้อดีตรงที่สามารถทํา
ให้คุณลักษณะของผู้นําตรงกับความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนโดยผ่านการพัฒนา
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ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย กรณีศึกษา การทํากิจกรรมกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การ
มอบหมายงาน การเรียนรู้จากแบบอย่าง และการศึกษาดูงาน ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยน
ความคิด ประสบการณ์ มีโอกาสในการแก้ปัญหา และได้ลงมือทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เกิดความรู้
และทักษะต่างๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว วิธีการท่ีหลากหลายนี้จะเสริมกันช่วยเพ่ิมพูน
สมรรถนะผู้นําได้อย่างดีย่ิง  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต มีดังนี้ 
 

  1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   1.1 พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยควรเป็น
การพัฒนาจากการทํางานร่วมกันระหว่างผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวรุ่นปัจจุบันกับเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ ให้
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวรุ่นปัจจุบันให้คําแนะนํา 
คําปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทดแทน เพื่อทําให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่ามีความต่อเนื่อง ในอนาคตเยาวชนหรือ
คนรุ่นใหม่จะได้กลายเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน กลายเป็นผู้นํากลุ่ม
ท่องเที่ยวในรุ่นต่อไป การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมควรมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวจากรุ่นสู่รุ่น สามารถนําเยาวชนหรือ
คนรุ่นใหม่มาทํางานแทนรุ่นปู่ย่าหรือรุ่นพ่อแม่ ทดแทนกันได้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นนั้น
จะช่วยสร้างความต่อเนื่องของการพัฒนา และการดําเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทําแล้วประสบ
ความเร็จให้ดําเนินต่อไปและดีย่ิงขึ้น  
   1.2 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จําเป็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เช่น การมีแรงขับในการพัฒนาชุมชน ปลูกฝังผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ให้
มีความมุ่งมั่นที่พัฒนาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ให้เป็นผู้ที่มีความอดทน มีความทุ่มเทในการทํางาน 
เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจที่จะทําประโยชน์ให้กับชุมชน เป็นคนเสียสละให้เวลากับการทํางานเพื่อ
ส่วนรวม สร้างความตระหนักให้เล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ความรักความสามัคคีและเอื้ออาทรระหว่างกัน รวมท้ังให้เห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มี
ต่อการสืบสานวิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ และเป็นผู้ที่มีความต้ังใจที่จะทํา
ให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการรักษาภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน   
   1.3 การพัฒนาสมรรถนะผู้นํากลุ่มท่องเที่ยว เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ในด้าน
ความสามารถทางการบริหาร ความสามารถทางการตลาด โดยเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ฝึกทักษะการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม 
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รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด และความรู้ในการบริหารการเงินของกลุ่มเพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 ชุมชนควรสร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับธุรกิจนําเที่ยว และ
ชุมชนข้างเคียงในการสร้างความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกัน เช่น การพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม (event) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในการพัฒนาความย่ังยืนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น 

1.5 ชุมชนควรสร้างเครือข่ายกับการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และการสนับสนุนด้านการให้การปรึกษาแนะนําเรื่องการบริหารกลุ่มท่องเที่ยวและ
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนควรสร้างเครือข่ายกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ส่วนการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย  

1.6 ในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายควรประชุมวางแผน
ร่วมกัน และทํากิจการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมพลังกันทํากิจกรรมทาง
วัฒนธรรม เช่น การแสดงหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไป ให้หลากหลาย และ
แตกต่าง เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นกลไกทางอ้อมในการพัฒนาสมรรถนะของ
สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายให้มีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย 

 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 เพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนให้เข้มแข็ง ชุมชนควรพัฒนา
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยทําความร่วมมือในข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการเพื่อ
ดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกัน หรืออาจเป็นเครือข่ายในลักษณะปรึกษาใช้
ความรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เครือข่ายควรครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา  

2.2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. ส่วนการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควร
จัดทําโครงการหรือให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สาธารณูปโภคภายในชุมชนพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่า และชุมชนเองควรสร้างเครือข่ายกับ
กรุงเทพมหานครโดยสํานักงานเขตต่างๆ เพื่อประโยชน์ในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณในการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ 

2.3 สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรมุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
โดยเฉพาะการทําให้นักศึกษามีแรงขับในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ช้ีให้เห็นประโยชน์ของการ
ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้มองภาพอนาคตของชุมชนตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการ
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สื่อสาร ความสามารถในการบริหาร ความสามารถทางการตลาด ความสามารถทางการตลาด
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งตัวนักศึกษาอาจกลายเป็นผู้ที่เข้าไปขับเคลื่อนการ
ดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตนเองภายหลังสําเร็จการศึกษา  

2.4 สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ควรกําหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบการเรียนรู้ที่
บูรณาการกับการทํางาน (work-integrated learning) พัฒนารายวิชาที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ พัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษาผ่านการทํางานจริงในชุมชนและสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา ชุมชน 
รวมทั้งสถานประกอบการภาคเอกชน ร่วมมือกันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการออกไป
รับใช้ชุมชนของตนเอง  

 
3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต 
ควรทําการในลักษณะกรณีศึกษา (case study research) โดยเลือกชุมชนมาทําการศึกษา

เพื่อกําหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เป็นกาล
เฉพาะ เนื่องจากในแต่ละชุมชนนั้นมีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมี
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่แตกต่างกันออกไป การวิจัยเพื่อกําหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ได้นั้นจะครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากร การวิจัยในลักษณะกรณีศึกษาจึงตอบโจทย์
การพัฒนาผู้นํากลุ่มท่องเที่ยวของชุมชนแต่ละแห่งได้ดีย่ิงขึ้น 




