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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง  

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในต าบล

บางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ปริทัศน์หลักคิดแนวคิดน าเสนอตามล าดับ ดังนี้     
(1) แนวคิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (2) แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน  
(3) แนวคิดการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชน (4) แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (6)       
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอาชีพชุมชน (7) เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาชุมชน  (8) ข้อมูลทั่วไปของต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (9) งานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
 
แนวคิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

 
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
 เศรษฐกิจฐานราก เป็นทางเลือกใหม่ของประเทศไทยที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคมไทย ที่รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญ
โดยก าหนดเป็น 1 ใน 12 นโยบายการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเร่งด่วนต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ของสังคมไทย แนวนโยบายนี้มีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
เข็มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาชน หรือที่เรียกว่านโยบายเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ 
อีกทั้งยังมุ่งเน้นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนท้องถิ่นที่ พัฒนาด้านต่างๆ ในท้องถิ่นทั้ ง สังคม  ผู้คน  ชุมขน   วัฒนธรรม  สิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการจัดการโดยชุมชน และยังเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีแนวทางในการพัฒนาโดย
ชุมชนอย่างครบวงจรทั้งด้านการตลาด การท าอาชีพ การผลิต และวิสาหกิจเพ่ือสังคมและเป็นธุรกิจ
ของชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเศรษฐกิจฐานรากมีองค์ประกอบที่
ส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน คือ มีการรวมกลุ่มในการท างานร่วมกันของคนในชุมชน
ท้องถิ่น มีการบูรณการทุนร่วมกันในการจัดการกองทุนให้มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาเป็นกลไก
การเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยสามารถวิเคราะห์อาชีพ รายได้ 
การผลิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่น มีการสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่ าย เช่น เครือข่าย
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กลุ่มอาชีพต่างๆ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายภูมินิเวศวิถีวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ใน
ชุมชนท้องถิ่น (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562: 25-26 และ สมสุข บุญญะบัญชา, 2559: 8)  
  ส าหรับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างพลังในการ
ท างานร่วมกันที่จะเจรจาต่อรองและประสานงานทั้งภายในและกับภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ       
มีการจัดการระบบการเงินของชุมชน การบูรณาการทุนร่วมกัน และมีกองทุนของชุมชนที่เข้มแข็ง
สามารถเป็นกลไกการเงินของชุมชนในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมอาชีพวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน รวมทั้งมีระบบการจัดการทุนชุมชนครอบคลุมทุนทางสังคม ซึ่งทุนคนสามารถฟ้ืนฟูทรัพยากร
วิถีวัฒนธรรมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ด้วยระบบข้อมูลที่
ทันสมัยรอบด้านทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือการวิเคราะห์ระบบของท้องถิ่น อาชีพ รายได้รายจ่าย 
การผลิต ฐานเศรษฐกิจ ที่ดิน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อีกทั้งมีข้อมูลความรู้ระบบเศรษฐกิจ
เกี่ยวข้องภายนอกเป็นฐานส าคัญในการวางแผนชุมชน และการวางแผนเพ่ือการตัดสินใจการติดตาม 
วัดผล และรายงานผลระบบการผลิตของชุมชนที่ส าคัญขั้นพ้ืนฐานและก้าวหน้าได้อย่างมีมาตรฐาน 
สามารถ มูลค่าเพ่ิมและสามารถเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภายนอกได้สร้างความร่วมมือในทุกระดับ
และทุกมิติเพ่ือให้เกิดความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายและสัมพันธภาพที่ดี ทั้งระดับกลุ่มต่อกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มกับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัดภูมินิเวศน์หรือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประเด็นต่างๆ เช่น 
เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายภูมินิเวศน์วิถีวัฒนธรรม เป็นต้น   
หรือสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้นการอยู่ร่วมกันหรือเคารพกติกา จารีต
ประเพณีในการอยู่ร่วมกัน ระบบสวัสดิการดูแล ซึ่งกันและกัน โดยคนในชุมชนร่วมทุนร่วมกิจกรรม
หรือกิจการในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนและแสดงถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยร่วมกัน
เป็นเจ้าของทรพัยากรของชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในพ้ืนที่และให้ความรู้แก่สังคมอ่ืนๆ  มีความ
เข้มแข็งของคุณธรรมจริยธรรม และเป็นชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและสังคม (คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจฐานราก, 2559:  30-45)  
 ในส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบาย
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้และความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบ
หลักในการก าหนดนโยบายตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 รับทราบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย กลุ่ม Value Driver 7 คณะ และกลุ่ม 
Enable Driven 5 คณะเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบาย
เกี่ยวกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ซึ่งคณะท างานได้รับมอบหมายภารกิจให้
รับผิดชอบการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้ก าหนดเป็นรหัส 1 3 5 76+1 
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ที่มีความหมาย คือ 1 เป็นการมุ่งสู่เป้าเหมายเดียวเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข 
โดยมีตัวชี้วัดที่ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึ้น  3 คือ ด าเนินการ 3 
เรื่องประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 คือ การ
เข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้ การตลาดและการสื่อสารสร้างการรับรู้  
และ76+1 คือการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ครบ 76 จังหวัด 
กับ  1 คือ  บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  (ประเทศไทย )จ ากัด  ซึ่ ง เป็นบริษัทแม่ทั้ งหมดนี้ เป็น
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะขับเคลื่อนผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ที่มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง จนก่อให้เกิดรายได้ที่น าไปสู่ การต่อยอด
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการด าเนินงานของรูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมอยู่ใน
รูปแบบของที่ปรึกษาในการพัฒนาเส้นทางของกระบวนการด าเนินธุรกิจแก่ชุมชนและผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งตามความหมาย
ดังกล่าวได้ระบุสาระส าคัญ ดังนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560: 8-12 และ ทวีป บุตรโพธิ์, 2560) 
  สรุป การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมีเป้าหมายหลักเพ่ือลดความเหลี่ยมล้ าทางเศรษฐกิจของ
สังคมไทย โดยมุ่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในหน่วยที่ย่อยของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเกิดการหมุนเวียน
ของรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยองค์ประกอบ
ส าคัญที่ท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบรรลุผลส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
พลังในการรวมกลุ่มการท างานร่วมกัน การจัดการระบบการเงินของชุมชน การบูรณาการทุนร่วมกัน 
และมีกองทุนของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการทุนชุมชนครอบคลุม
ทุนทางสังคม ทุนคนฟ้ืนฟูทรัพยากรวิถีวัฒนธรรมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์ อีกท้ังความร่วมมือความร่วมมือในทุกระดับและทุกมิติเพ่ือให้เกิดความร่วมมือให้บรรลุ
เป้าหมายและสัมพันธภาพที่ดี ทั้งระดับกลุ่มต่อกลุ่ม กลุ่มกับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัดภูมินิเวศน์
หรือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประเด็นต่างๆ เช่น เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เครือข่ายภูมินิเวศน์วิถีวัฒนธรรม หรือการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
และความส าเร็จที่ส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมกัน โดยร่วมกันเป็นเจ้าของทรัพยากร
ของชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในพ้ืนที่และให้ความรู้แก่สังคมอ่ืนๆ   มีความเข้มแข็งของคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
เป็นฐานสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและสังคม ทั้งนี้การขับเคลื่อนด้วยรูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ที่มวีัตถุประสงค์ส าคัญเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ า พัฒนา คุณภาพคน และการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐซึ่งมีเป้าหมายหลักในการสร้างอาชีพ 
รายได้เพ่ิมขึ้นและประชาชนมีความสุขและยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในการส่งเสริมอาชีพ  
เพ่ือสร้างรายได ้และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  
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แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน 
 

 แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน เป็นหลักคิดที่ให้ความส าคัญต่อการสร้างรากฐาน
ที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุลทั้ง
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพที่มีในการผลิตสินค้า บริการเพื่อบริโภคอย่างเพียงพอในชุมชน การเพ่ิมคุณค่า
และรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องจากการน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ 
คุณค่าสินค้า บริการ และความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการ
จัดสรรประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพทั้งทักษะ
ความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และเพ่ือผลิตน าไปสู่การเป็นเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
    ส าหรับสาระส าคัญของหลักคิดแนวคิดเช่นว่านี้ ได้ถูกระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีเนื้อหาที่ส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประกอบด้วย ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษยด์้วยการส่งเสริมและพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้มีความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ได้แก่ สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลัง
ร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริม
การประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือยกระดับ
ทักษะของคนในชุมชน และยังระบุถึงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับวัย 
ทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างรุ่น  และประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมการเสริมสร้างด้วยการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ได้แก่ ส่งเสริมให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่การต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การประกอบอาชีพ
ของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่าง
เครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน และการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
แบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์        
ในชุมชน และยังก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนเกี่ยวกบั การเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ได้แก่ ส่งเสริมการถ่ายทอด
องค์ความรู้วิชาการ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสนับสนุนการปรับระบบการ
ผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้า รวมทั้ง
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ยกระดับการผลิตสินค้าเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการบริโภค 
และการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง และน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมเพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้  รวมถึงการรวมกลุ่มอาชีพ 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ (Zoning) และความต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยแปรรูปสร้างมูลค่าผลผลิตและ
ความต้องการของผู้บริโภคในตลาด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2559)   

สรุป สาระส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดแนวทางในการสนับสนุนการ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะการรวมกลุ่มอาชีพในการประกอบอาชีพ
ของผู้ประกอบการระดับชุมชน โดยมีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและสนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน 
และโอกาสในการประกอบอาชีพในชุมชน รวมทั้งก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ยกระดับการ
ผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาดและการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ 

2. การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 2547-2552  
    การน้อมน าแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าร ิ 

ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยที่กลุ่มอาชีพ หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ จักได้น าเป็น
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของ
กลุ่มอาชีพ มีสาระส าคัญ ได้แก่ (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ส านักพระราชวังสวนจิตรลดา, 2546) 

    หลักการพัฒนากลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย การด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุก 
ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิด  ร่วมกันท า  เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยดี  และการด าเนินงาน
โครงการควรก าหนดไว้กว้าง ๆ สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้  รวมทั้งการ
วางระบบและก าหนดทิศทางในการท างาน  โดยการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ปรัชญา เป้าหมายของงาน โดยถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ ซึ่งควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อระบบ
และทิศทางที่วางไว้นั้นไม่บรรลุผล อีกทั้งการพัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชนควรสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชน ไม่ท าลายประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน  และการพัฒนาหรือการให้ความ
ช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มโดยการจ าแนกกลุ่มเป็นระดับชั้นอย่างกว้างๆ เช่น กลุ่มมี
ความพร้อมมาก กลุ่มมีความพร้อมปานกลาง  และกลุ่มมีความพร้อมน้อยหรือกลุ่มพัฒนาและกลุ่ม
ก าลังพัฒนา เป็นต้น 
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   หลักการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย การประสานงานโดยมีคณะท างาน        
ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของภาครัฐในส่วนกลางและภาคเอกชนที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานมีหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดหางบประมาณ และการประสานการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ ท าแผนปฏิบัติการประจ าปีส าหรับ
การพัฒนากลุ่มอาชีพในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือให้สามารถด าเนินการพัฒนาแต่ละกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง  
พร้อมทั้งมีการสนับสนุนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว  และควรติดตาม
ประเมินผล โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพเพ่ือใช้ในการติดตาม เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามให้ค าแนะน าความช่วยเหลือในการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพอย่างสม่ าเสมอ  นอกจากนี้ควรมีการจัดงบประมาณ ในการด าเนินงานงบประมาณใน
การพัฒนากลุ่มอาชีพของหน่วยงานของรัฐใช้เงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในระยะต้น  เช่น เงินทุนหมุนเวียน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใช้เงิน
พระราชทาน และเมื่อกลุ่มมีเงินทุนเพียงพอจึงใช้เงินของกลุ่มตนเองในการด าเนินงาน  รวมทั้งมีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการและเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนทั่วไปได้
ทราบและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ 

    ป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย การส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่ม
กันประกอบอาชีพเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ
ทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการกลุ่ม  รวมทั้งพัฒนาการตลาดของกลุ่มอาชีพทั้งตลาดท้องถิ่น
และตลาดประจ าเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และจิตส านึกของสมาชิกในการท างานร่วมกันเพ่ือ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

    กรอบการด าเนินงานต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย ส ารวจและการประเมินความ
พร้อมและศักยภาพในการด าเนินงานของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด และมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพและส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ รวมทั้งจัดระดับศักยภาพของกลุ่มอาชีพทั้งด้านการผลิตการตลาดและ
การบริหารจัดการเพ่ือก าหนดเป้าหมายและแผนงานพัฒนาให้เหมาะสมตามระดับศักยภาพของกลุ่มที่
มีความแตกต่างกัน ในส่วนการพัฒนาศักยภาพในการผลิตของสมาชิกของกลุ่มอาชีพพิจารณาตาม
ระดับศักยภาพของกลุ่มโดยเน้นการผลิตที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นลักษณะเฉพาะตัว  ใช้วัสดุในท้องถิ่น 
รักษาความเป็นธรรมชาติ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพ โดยให้สมาชิกของกลุ่มอาชีพ สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง 
เพ่ือรักษามาตรฐานให้สม่ าเสมอหรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม  และพัฒนาเพ่ิมพูน
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ความรู้และทักษะของสมาชิกของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดท าแผนการตลาดประจ าปีเพ่ือให้
กลุ่มอาชีพทราบเป้าหมายและสามารถวางแผนปฏิบัติงานของกลุ่มตนเองได้ นอกจากนี้ การศึกษา
ความนิยมและแนวโน้มของตลาดส าหรับสินค้าที่ส่งเสริมให้กลุ่มด าเนินการผลิตและน าข้อมูลมา
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเทคนิคการผลิต เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และแสวงหาตลาดเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมปริมาณการสั่งซื้อจากตลาดประจ าเดิมด้วยการสร้าง
เครือข่ายการตลาด  และที่ส าคัญ คือ พัฒนาสมาชิกของกลุ่มอาชีพให้มีวิสัยทัศน์และทักษะในการ
ท างานเป็นกลุ่มและการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบุคคล โดยการจัดการฝึกอบรมที่เน้นกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม การศึกษาดูงานการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน สหกรณ์ หรือกลุ่มอ่ืนๆ และประกาศ
เกียรติคุณกลุ่มอาชีพที่ด าเนินการดีเด่น และการพบปะกันระหว่างกลุ่มอาชีพเพ่ือเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์การท างานระหว่างกัน  เพ่ือสร้างคุณค่าของการท างานร่วมกัน  การ
ช่วยเหลือและแบ่งปันกันและกันรวมถึงการร่วมกันดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม 

   กรอบการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มอาชีพ  
   จุดแข็ง ประกอบด้วย สมาชิกของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกันทั้งเป็นเครือญาติ 

และเป็นเพ่ือนบ้านอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันจึงมีความเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีง่ายต่อการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหากลุ่มอาชีพมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและ
มีความอ่อนตัวในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกกลุ่มอาชีพ มีความ
พร้อมที่จะด าเนินการผลิตทั้งในด้านของ  เงินลงทุน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ   
ท าให้กลุ่มอาชีพด าเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงเงินทุนนอกระบบ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเนื่องจากผลิตด้วยมือ มีลักษณะเฉพาะตัว
และมีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น มีความเป็นธรรมชาติ มีความโดดเด่นและมีจุดขายและสมาชิก   
ของกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ
ของตลาด  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพผ่านทางตลาดประจ าซึ่งเป็นช่องทางส าคัญ                    

ในจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและยังเป็นแหล่งข้อมูลการตลาด  
   จุดอ่อน ประกอบด้วย การบริหารจัดการของกลุ่มมีลักษณะแบบง่ายๆ เป็นกันเองขาด

ความเป็นระบบและความเด็ดขาดทั้งในด้านการผลิต การลงทุนการเงินและการบัญชี จึงยังไม่มีการ
วางแผนธุรกิจที่เป็นระบบและชัดเจน สมาชิกของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความตื่นตัวใน
การติดต่อหาช่องทางการตลาดด้วยตนเองมักจะพ่ึงพาแต่ตลาดประจ าเป็นหลัก  และขาดการให้
ความส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารในด้านการผลิต  การตลาด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสมาชิก
ของกลุ่มอาชีพ ซ่ึงประชาชนหลายกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายไปท างานนอกพ้ืนที่ค่อนข้างสูง และสมาชิกที่
อยู่ประจ ามักจะหยุดท าการผลิตในช่วงฤดูปักด าและเก็บเกี่ยวข้าว  ท าให้ก าลังในการผลิตของแต่      
ละกลุ่มไม่แน่นอนและไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตและป้อนตลาดได้อย่างสม่ าเสมอ ส าหรับการ
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ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ยังไม่เน้นการผลิตที่เพ่ิมมูลค่าเท่าที่ควรหรืออีกนัยหนึ่งก็
คือกลุ่มยังมีปัญหาในการพัฒนารูปแบบ  ความประณีต คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
และอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ของกลุ่มอาชีพยังใช้ไม่คุ้มค่า ขาดการบ ารุงรักษารักษาท าให้อายุการใช้งาน
สั้นและเมื่อช ารุดก็ไม่สามารถซ่อมได้ ต้องทิ้งไป ท าให้สิ้นเปลืองต้นทุนในการผลิต เนื่องจากสมาชิก
ของกลุ่มอาชีพขาดความรู้ และขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาประโยชน์ของส่วนรวม 

สรุปการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ ถือเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะแนวทางในการส่งเสริมอาชีพที่มีความชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นหลักการพัฒนากลุ่มอาชีพที่มุ่งเน้นความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า
ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการมีส่วนร่วมมีความยืดหยุ่นในการด าเงินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์        
มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน และหลักการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพที่มีการ
ประสาน การวางแผนงาน การประเมินผล การเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิเคราะห์จุด
แข็งและจุดอ่อนของกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาปรับปรุงข้อเด่นข้อด้วย และแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ท าให้
ง่ายและสะดวกต่อการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

3. การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
     การขับเคลื่อนอาชีพชุมชนตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น มุ่งเน้นการ
รวมกลุ่มอาชีพและการพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นพลังที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ศักยภาพของชุมชนซึ่งเป็นทุนเดิมที่เอ้ือในการประกอบอาชีพของชุมชน เช่น ทุนทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค แหล่งทุน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น ประกอบด้วย การรวมกลุ่มอาชีพ โดยเน้นถึงประเภทของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) กลุ่ม
อาชีพที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษเป็นกลุ่มที่ขาดทักษะ ความรู้ และให้แนวทางช่วยเหลือด้วยการ
ส่งเสริมความรู้แนะน าทักษะอาชีพ โดยประสานงานบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยการ
ก าหนดแผนงานช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม 2) กลุ่มอาชีพที่พ่ึงตนเองได้แต่ยังไม่แข็งแรง เป็นกลุ่มที่
ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ขาดคุณภาพการให้บริการ การตลาด และให้แนวทางช่วยเหลือ
เป็นการส่งเสริมความรู้ในระบบการบริหารจัดการกลุ่ม และ3) กลุ่มท่ีมีความเข้มแข็งเป็นกลุ่มที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามบริบทของตนเองแต่ขาดมาตรฐานการประกอบอาชีพที่สูงขึ้นและให้แนว
ทางการช่วยเหลือด้วยการส่งเสริมการให้มีมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ มีการบริหาร
จัดการครบวงจรเพ่ือสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ในส่วนการจัดตั้งกลุ่ม โดยเน้นถึงการให้
ความรู้ถึงลักษณะที่ส าคัญในการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเข้าใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงหลักการวิธีการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพและความส าคัญของกลุ่มที่มีต่อสมาชิก
กลุ่มและชุมชนรวมถึงกิจกรรมที่จะต้องท าตามศักยภาพสภาพท้องถิ่น อีกท้ังสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม 
ซึ่งจ าต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกของกลุ่ม และสร้างการไว้วางใจและการยอมรับใน
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ความสามารถระหว่างกัน ให้เกียรติต่อหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ อ่ืน ความพร้อมใจกันของสมาชิกในการช่วยเหลือกันและให้ความส าคัญกับการ
ติดต่อสื่อสารสองทางเพ่ือป้องกันการสื่อสารที่อาจเข้าใจผิดในสาระส าคัญของกลุ่มอาชีพ เรียนรู้ระบบ
และขั้นตอนในการท างานหรือด าเนินการ การสร้างความมีส่วนร่วมของกลุ่ม เป็นแนวทางให้สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มได้รับรู้และรับผิดชอบร่วมกันของกลุ่ม นอกจากนี้แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ       
ควรค านึงถึงความสนใจ ความสามารถ ความชอบ ความถนัดย่อม ที่บุคคลพึงมีและโอกาสทางอาชีพที่
จะเป็นไปได้จริง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2558)   

สรุปภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะก าหนดแนวทางและสร้างความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพของชุมชนเพราะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วส่งผลโดยตรงต่อการประกอบอาชีพ ถ้าขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสภาพการณ์
ดังกล่าวย่อมท าให้ความมั่นคงในการประกอบอาชีพนั้นถดถอยลงไปทุกทีซึ่งการรวมกลุ่มอาชีพและ
การพัฒนากลุ่มอาชีพจึงเป็นช่องทางหนึ่งเพ่ือสร้างการต่อรองและเป็นการท างานร่วมกันเพ่ือให้การ
ประกอบอาชีพมีความมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น 
ต้องเกิดจากพลังใจที่เชื่อมั่นในกลุ่มอาชีพและเชื่อในพลังของกลุ่มอาชีพ รวมถึงมีมุมมองหรือเป้าหมาย
เดียวกันของสมาชิก อีกทั้งยังต้องประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่
สนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมของกลุ่มประสบความส าเร็จส่งผลให้กลุ่มอาชีพมีความมั่นคงและยั่งยืน 

 
แนวคิดการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชน 
 

    แนวคิดการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ เอกลักษณ์อาชีพเป็นการประสมของค าสองค าคือ 
ค าว่า “เอกลักษณ์” หมายถึง ลักษณะที่เหมือนกันมีร่วมกันหรือมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งในเชิง
พื้นที่ บุคคล พฤติกรรม กิจกรรมในการด ารงชีพของคนหรือกลุ่มคน เช่น  ชุมชนนี้เลี้ยงปลาและ
ปลูกไม้ผลเหมือนกันหรือมีร่วมกันในชุมชนนั้น เป็นต้น และค าว่า “อาชีพ” หมายถึง กิจกรรมใน
การท ามาหากินในรูปแบบต่างๆ ที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือรายได้ที่จะน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต
ของตนเองและครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ดังนั้นเอกลักษณ์อาชีพหมายถึง การท าอาชีพ
ดั้งเดิมหรืออาชีพที่มีความโดดเด่นมีความเป็นเฉพาะตัวหรือมีลักษณะเฉพาะพื้นที่ รวมถึงการท า
อาชีพพัฒนาใหม่ที่มีอยู่เหมือนๆ กันหรือมีร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งอาจรวมกันเป็นกลุ่ม
อาชีพหรือการท าอาชีพรายบุคคล ทั้งนี้ชุมชนที่ยังคงมีเอกลักษณ์อาชีพย่อมเป็นเสน่ห์ให้กับ
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยือนน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และยังเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้น าทรัพยากรชุมชนที่โดดเด่นมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
อย่างไรก็ตามความเป็นเอกลักษณ์จะคงอยู่ได้หรือสืบทอดต่อกันสู่อนุชนรุ่นหลังต้องอาศัยองค์ประกอบ
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ของหลักคิดแนวคิดเฉพาะด้านที่น าไปสู่การสร้างหรือพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ใดเอกลักษณ์หนึ่ง   
(ธัชกร ภัทรพันปี, 2561: 30)  ซ่ึงสาระส าคัญของแนวคิดนี้ ได้แก่  

 
     1. การถ่ายทอดภูมิปัญญา  
                  การถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็นรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนโดยอาศัยศักยภาพผู้
ซึ่งได้เรียนรู้และมีประสบการณ์สะสมจนมีความรอบรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีคุณค่า
และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและสังคมจนเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็นภูมิปัญญา
หรือปราชญ์ ซ่ึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ส าคัญมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย รูปแบบการบอกเล่าโดยที่
ผู้ถ่ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบายหรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการ 
รูปแบบการสาธิตโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดงกระท าพร้อมกับการบอกหรืออธิบาย
เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม  และรูปแบบการปฏิบัติจริง โดยใช้
สถานการณ์จริงและเป็นวิธีการถ่ายทอดที่ผู้รับการถ่ายทอดลงมือกระท าจริง อีกทั้งวิธีถ่ายทอดที่
ส าคัญ ประกอบด้วย การใช้สื่อส าหรับท าความเข้าใจด้วยตนเอง เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม และ
ศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น และการสื่อในรูปของแหล่งเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น รวมทั้งสื่อโดยใช้การแสดงพ้ืนบ้าน เช่น
การแสดงที่ผู้รับการถ่ายทอดจะได้รับความเพลินเพลิดไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ และสื่อโดยบันทึก   
องค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ต ารา  วีดิทัศน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียงหรือแผ่นซีดีเสียง           
(ธีรยุทธ์ เสนีวงศ ์ณ อยุธยา, 2555) 
     2. การสร้างคุณค่าแห่งอัตลักษณ์ชุมชนด้วยเครื่องมือ 4 DNA 

       การสร้างคุณค่าแห่งอัตลักษณ์ต่างๆ เพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมส าหรับการค้นหา    
“ใจกลางแห่งแนวความคิด” ท าให้เกิดแรงบันดาลใจและลดความเสี่ยงในการลงทุนในแง่มุมต่างๆ 
โดยเฉพาะการค้นหาอัตลักษณ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ โดยใช้เครื่องมือ 4 DNA ใน
การพัฒนาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ครบวงจร มองอย่างรอบด้านในทุกมิติ ซึ่งแสดงออกมาโดยใช้โทนสีด้วย
รูปแบบวงกลมหลักคิด 4 DNA แบ่งเป็นโทนสี 2 โทนสี บนและล่าง ด้านบนเป็นการไล่โทนสีจากแดง
ส้มไปหาเหลืองจนเป็นสีขาว คือ ความหมายแห่งความหวัง ในแง่บวกเรื่องดี ความสุข ข้อดี และความ
ดี ด้านล่างเป็นการไล่โทนสีสีด า เทาเข้ม เทาอ่อน จนอ่อนที่สุดสะท้อนความคิดแง่ลบ ปัจจัยลบ ความ
คลุมเครือ อุปสรรคปัญหา ข้อเสีย จุดกลม เล็กๆ บนภาพ คือสิ่งดี ที่ค่อย เกิด และความดีที่อาจมอง
ไม่เห็นแต่ค่อยๆ สะท้อนถึง ความหมายว่า แม้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็มักจะมีเรื่องดี เกิดขึ้นเสมอรวมกัน
เป็นภาพวงกลมสะท้อนความเป็น 4 DNA ท าให้ความแม่นย าชัดเจนตรงเป้าหมายสู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืน (เอกพงษ ์ตรีตรง, 2561: 8-10) แสดงดังภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 วงกลมหลักคิด 4 DNA 
ที่มา (ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2561: 10) 

 

 การอธิบายแนวคิด 4 DNA ประกอบด้วย 4D แสดงถึง การคิดครบ 4 มิติหรือรอบด้าน DNA 
แสดงถึง การมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว  และ 4 DNA แสดงถึง อัตลักษณ์เฉพาะตัว 4 มิติ “คิด ครบ ทิศ” 
หรอื “ปฏิบัติครบทิศอย่างสร้างสรรค์” รอบคอบ จนสามารถถอดรหัสความคิด และสร้างสรรค์ผลงาน 
เป็นองค์ประกอบ DNA 4 ระดับ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยรอบแรกในระดับง่าย ยังไม่ได้แบ่งขนาดและโครงสีในลักษณะ 1 มิต ิ1D ดังภาพที่ 
2.2 ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 2.2 วงกลมลักษณะ 1 มิต ิ“1D” 
ที่มา (ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2561: 12) 
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2. ระดับสอง ในรูปของ 2 มิติ “2D” ที่อธิบายองค์ประกอบในระนาบ 360 องศา ดังภาพที่ 
2.3, 2.4 ดังนี้ 

             

ภาพที่ 2.3 แบบแผนภูมิเขม้ข้นตามปัจจัยแตม่ีขอบเขต                   ภาพที่ 2.4 แบบแผนภมูิลึกตื้นตามข้อมูล 

ทีม่า (ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2561: 12) 
 

3. ระดับสาม แนวคิดท่ีซ้อนทับกันได้และสามารถหมุนไปมาได้ตามปัจจัยของโครงการ ในรูป 
3 มิต ิ“3D” ดังภาพที่ 2.5 ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 แนวความคิดท่ีซ้อนทับกันในรูป 3 มิติ 
ที่มา (ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2561: 13) 

 

4. ระดับสี่ การทับซ้อนพุ่งเข้าหาแกนกลางจากทุกทิศ และพุ่งออกสู่ภายนอกรอบตัวทุกทิศ
เช่นกัน ตลอดจนปัจจัยที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ในรูปทรง 4 มิต ิ“4D” ดังภาพที่ 2.6 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.6 รูปทรง 4 มิติ "4D" 
ที่มา (ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2561: 13) 

 

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์เป็นเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นและคอมพิวเตอร์
กราฟิก 3D และชิ้นงานผลิตภัณฑ์ 4 DNA ดังภาพที่ 2.7 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
ที่มา (ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2561: 13) 

 
 ตัวอย่างการออกแบบอัตลักษณ์ด้วยเครื่องมือ 4 DNA ของอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอ
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ดังภาพที่ 2.8, 2.9 ดังนี้ 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

24 
 

 
 

ภาพที่ 2.8 ภาพผลงานการถอดอัตลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์ (อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก) 
ที่มา (ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2561: 20) 

 

     
         Before      After 

ภาพที่ 2.9 เปรียบเทียบผลงานผลติภัณฑ์ชุมชนด้วยเครื่องมือ 4DNA (อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณโุลก) 
ที่มา (ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2561: 21) 

 
สรุปการถอดรหัส 4 DNA ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์คู่มือ และ

เครื่องมือการตรวจวัดความคิด การค้นหาความคิดอย่างเป็นเอกภาพ ในศาสตร์ด้านการออกแบบ และ
ยังสามารถปรับใช้กับศาสตร์ อ่ืนๆ ที่ต้องการหาอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่นั้นๆ  
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    3. กลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ 
      ความหมายของค าว่า “ต้นแบบ” คือ แบบดั้งเดิมหรือสิ่งที่สร้างเพ่ือเป็นแบบฉบับ

ส าหรับการสร้างสิ่งอ่ืนที่เหมือนหรือคล้ายกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) กลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ 
เป็นการสร้างหรือน าเทคนิค วิธีการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมต่างๆ ของ  กลุ่มอาชีพ
มาเป็นต้นแบบหรือตัวอย่าง ซึ่งเป็นการหวังผลทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการสร้างการรับรู้
ให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย น าไปสู่การเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นช่องทาง
ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนอ่ืนๆ สามารถน าไปศึกษาเรียนรู้ หรือประยุกต์ใช้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการ  
ลองผิดลองถูกในการทดลองท ากิจกรรมใหม่ๆ ของกลุ่ม (สิริกร บุญสังข์ และคณะ, 2560: 15)          

     ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การเป็นอาชีพชุมชนต้นแบบประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 
ผู้น ากลุ่มอาชีพ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะสร้างสรรค์ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง มีวินัยทัศน์ และ
น าพากลุ่มให้เจริญก้าวหน้าบนพ้ืนฐานความเชื่อมั่น และศรัทธาของสมาชิก รวมทั้งเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจ สร้างก าลังใจให้สมาชิก อีกทั้งสมาชิกกลุ่ม เป็นก าลังส าคัญที่จะท าให้กิจกรรมของกลุ่ม
สามารถลุล่วงไปด้วยดีและประสบความส าเร็จซึ่งการมีสมาชิกความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
และให้ความร่วมมือย่อมท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ต่อการมีรายได้ที่มั่นคง ทั้งนี้การเรียนรู้ของ
ผู้น ากลุ่มและสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนากลุ่มได้
โดยง่าย ซึ่งหลักแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ คือ การคิดและเรียนรู้ร่วมกันของผู้น า
กลุ่มและสมาชิกท าให้เข้าใจเป้าหมายการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การเป็นต้นแบบ
ความส าเร็จจ าต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและนอกเพ่ือเพ่ิมการสนับสนุนกิจกรรมของ
กลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย (นิพันธ์ บุญหลวง, 2561: 29 และ นฤมล พ่ึงกิจ และคณะ, 2559: 207-208)    

สรุปกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ เป็นช่องทางหนึ่งที่น าไปสู่การมีรายได้เพ่ิมขึ้นของกลุ่มและ
สมาชิก แต่การเป็นต้นแบบที่ประสบความส าเร็จนั้น ผู้น ากลุ่มและสมาชิกเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น มี
ความรู้ความเข้าใจและมีความเห็นร่วมกัน ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่ม รวมทั้งการมีภาคเครือข่ายที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 สรุปการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพที่ส าคัญประกอบด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการใช้
เครื่องมือถอดอัตลักษณ์ 4DNA ซึ่งทั้งสองรูปแบบล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายด้านการเพ่ิมความเข้มแข็งของ
ชุมชนและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนกล่าวคือ การถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็นการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ วิธีการต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือรักษาสิ่งที่ดีมีคุณค่าของชุมชนให้คงอยู่มิให้สูญหายและ
สามารถส่งต่อคุณค่าต่าง ๆ สู่คนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะเอกลักษณ์ชุมชนด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่นย่อมส่งผล
ให้ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยังคงอยู่และเป็นความเข้มแข็งของชุมขนนั้นๆ ส่วนเครื่องมือ         
4 DNA เป็นน าโทนสีเพ่ือหาจุดร่วมสร้างสรรค์ถอดศักยภาพชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเพ่ือสร้างมี
ความมั่นใจและใช้ประโยชน์จากการเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้าง
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ต้นแบบจากการน าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มอาชีพมีส่วนส าคัญต่อการสร้างการรับรู้ถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 โดยสรุปแนวคิดพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในกระบวนการ
ส่งเสริมอาชีพชุมชนให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและเพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการน าแนวทาง วิธีการที่
ส าคัญที่ระบุไว้ตามแนวคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการน าแนวคิดพัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่ก าหนด
สาระส าคัญไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวคิดการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น และ
แนวคิดการส่งเสริมอาชีพชุมชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ได้ก าหนดแนวทาง ทิศทาง เทคนิค 
วิธีการและรูปแบบในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประกอบอาชีพเพ่ือจะได้น า ไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพในอาชีพของตน โดยเฉพาะน าไปใช้กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชนให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพใน
ชุมชน 
 

แนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน   
 

แนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่รองรับนโยบายการกระจายรายได้ของ
ภาครัฐลงสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยสาระส าคัญของการท่องเที่ยวชุมชนโดยหลักการ
ส าคัญในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนประกอบด้วย ด้านมิติสังคม เป็นความภาคภูมิใจของคน
ในชุมชนท้องถิ่นที่ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นศักยภาพชุมชนที่ส่งผลให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ด้านการเมือง เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันของคนใน
ชุมชนในการบริหารจัดการร่วมกันและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปลูกจิตส านึกและตระหนักในการหวงแหนทรัพยากรในชุมชนก่อให้เกิด
การความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ เป็นการกระจายรายได้สู่สาธารณชนและช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงองค์ประกอบของท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย 
ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น องค์กร
ชุมชนท้องถิ่นมีทักษะมีความรู้ในเรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี มีการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันมีกระจายรายได้หรือผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และคนในชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมรายได้ของคนในชุมชน ซึ่งกระบวนการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนได้ให้สาระส าคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของชุมชน ประกอบด้วย การศึกษา
และการค้นหาของดีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการพัฒนา
กระบวนการที่เชื่อมโยงทางการตลาดในกิจกรรมการท่องเที่ยวสื่อความหมายและประชาสัมพันธ์ที่มี
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ความชัดเจนทั่วถึง รวมถึงร่วมกันก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการประชุมกลุ่มหรือการ
ระดมความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งการสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนโดยน าศักยภาพของทรัพยากรชุมชนที่โดดเด่นเพ่ือให้เกิดการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและสามารถ
เพ่ิมรายได้อย่างมั่นคงให้กับชุมชนท้องถิ่น (ชาญวิทย์ วสยางกูร, 2558: 29-30 และส านักงานการ
พัฒนาการท่องเทีย่ว, 2557) 

ส าหรับหลักคิดแนวคิดเช่นว่านี้ มีหน่วยงาน นักคิด นักวิชาการ ได้ให้สาระส าคัญ ดังนี้  
 1. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2564)  

   การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามกรอบแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2564) ของกรมการท่องเที่ยว ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ต่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวของไทยเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนา
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตามภารกิจในระยะ 4 ปี โดยระบุสาระส าคัญใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการทางท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานท่องเที่ยวและสร้าง
ต้นแบบเชิงประจักษ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้หน่วยงานต่างๆ ศึกษาและถอดบทเรียนน าไป
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่เป้าหมายซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพท่องเที่ยวในภาพรวมและลดปัญหาการ
ท่องเที่ยว โดยมีเป้าประสงค์ที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว และบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ความ
ปลอดภัย มีความเชื่อมั่นในคุณภาพทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ได้รับ
ความนิยมในการเข้ามาท่องเที่ยว และในยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
และสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและจัดการท่องเที่ยวพร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
มีเป้าประสงค์ที่ส าคัญ ได้แก่ บูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยว 
และ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวมีความเป็นสากล ทันสมัย ครบถ้วนและน่าเชื่อถือส าหรับใช้
ในการประกอบการตัดสินใจด้านการจัดการท่องเที่ยว และก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการจัดการท่องเที่ยว
อย่างมีคุณภาพมีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่  การจัดการและพัฒนาและผลักดันพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมบน
พ้ืนฐานของความสมดุลและยั่งยืน มีแผนการจัดการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมที่ชัดเจนที่เชื่อมโยง
ระหว่างแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดในภูมิภาค โดยมีกลไก แนวทางและตัวอย่างที่ส่งเสริมบทบาทของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในการจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างยั่งยืนรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว         
ที่มีความเปราะบางมีการจัดการขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม         
และเครือข่ายการท่องเที่ยวแข็งแกร่งส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานรัฐและ หน่วยงานเอกชน ชุมชน 
และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ       
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การท่องเที่ยวโดยชุมชน และสร้างเครือข่ายในกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีเครือข่ายในการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล       
และพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยังก าหนดประเด็นเพ่ือการขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล  เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเชื่อมโยง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดาเนิน
งานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่มีเป้าประสงค์ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาระบบที่ทันสมัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และติดตามการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเชื่อมโยงสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบหนึ่งเดียว พัฒนาระบบและเทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวทั้งระหว่างหน่วยงานภายในกรมการท่องเที่ยว และกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเชื่อมโยงระบบบริการออนไลน์
ทันสมัย พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้
ของกรมการท่องเที่ยวให้หน่วยงานและบุคคลภายนอกผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงยกระดับการให้บริการ
ของกรมการท่องเที่ยวผ่านระบบเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล (eService) ท่องเที่ยว สร้างความเป็น
อัจฉริยะในระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการ    
น าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวไปใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ของประเทศไทย (กรมการท่องเที่ยว, 2561: 44-49) 
 สรุปแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว (พ.ศ.2561-2564) ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพชุมชนตามสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานที่ครอบคลุมถึงการก าหนด
นโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้มีผลลัพธ์ (Outcome) ที่ส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวของไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่อเที่ยวของพ้ืนที่ใ น
ชุมชนด้วยการน าอัตลักษณ์ชุมชนมาเป็นเครื่องมือจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะได้น ารายได้เข้าสู่ชุมชน
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
 
 2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 วาระท่ี 1 (สภาปฏิรูปแห่งชาติ) 
       การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถสร้างการกระจายรายได้ที่ดี 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะจับจ่ายใช้สอยยังพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ โดยตรง ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ความอยู่ดีกินดีมากขึ้น ยังส่งผลดีทางอ้อมอีกหลายประการ อาทิ การท าให้เกิดความรักชาติ หวงแหน
ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม อันเป็นมรดกที่ล้ าค่าของไทยไปสู่
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ชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตามพัฒนาการท่องเที่ยวจ าต้องครอบคลุมในทุกจังหวัดของไทยและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น การประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญโดยเฉพาะประเด็นปัญหาและแนว
ทางการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย สรุปมีประเด็นที่ส าคัญ (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558 : 22-
28) ดังนี้  

ประเด็นปัญหาโครงสร้างท่องเที่ยวของไทย  พบว่า จ านวนแหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงพอเกิด
จากการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวและยังกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในหัวเมืองท่องเที่ยว
หลัก การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวขาดประสิทธิภาพ จากการขาดการวางแผน ก ากับ ดูแลการ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว และการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) รวมทั้ง
ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งด้านสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวไม่
เพียงพอ ได้แก่ ห้องน้ าสะอาด ป้ายบอกทาง ข้อมูลการท่องเที่ยว และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วย
อ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวต่างๆ ยังขาดประสิทธิภาพในการจัดท าระบบฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ บริการด้านการท่องเที่ยวขาด
มาตรฐานและประสบปัญหากับดักราคา รวมทั้งขาดการก ากับดูแลมาตรฐานการให้บริการ เช่น ด้าน
โรงแรมและที่พักด้านร้านอาหารร้านอาหาร และด้านการขนส่ง เป็นต้น การแข่งขันด้านราคาของ
สินค้าทางการท่องเที่ยว ท าให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมการ ส าหรับด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยวไม่
เพียงพอทั้งเชิงคุณภาพ ปริมาณ และมีรายได้ต่ าบุคลากรขาดประสบการณ์และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เช่น ทักษะทางด้านภาษาและการให้บริการรวมทั้งการมีข้อตกลงต่อการพัฒนา
แรงงานและความสามารถในการแข่งขันด้านแรงงานของประเทศท าให้บุคลากรที่ผ่านมาตรฐาน
สามารถท างานภายในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ หรืออาจเป็นเพราะรายได้ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
อยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ หรือการแข่งขันด้านราคา เช่น ราคาห้องพักต่ า ท าให้ไม่
เกิดแรงจูงใจให้แรงงานเข้ามาท างานในสาขาท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ ในส่วนด้านความปลอดภัยใน
การท่องเที่ยว เกิดการหลอกลวงนักท่องเที่ยวอาทิ มัคคุเทศก์หลอกลวงไปซื้อของหรือสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐานท าให้เป็นปัญหาความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
  ประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พบว่า ปรับปรุงขอบเขตภารกิจของหน่วยงาน      
การพัฒนากรมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ได้แก่ การประสานงาน (Coordinator) ในการผลักดันแผนพัฒนาในระดับนโยบาย
ส่วนกลางลงสู่ระดับพ้ืนที่ การก าหนดและก ากับดูแล (Regulator) มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวโดยให้ภาคเอกชน คือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคชุมชน เข้ามามี
บทบาทหลักในตรวจรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Operator) โดยมาตรฐานที่ต้องมีการก ากับดูแล 
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เช่น มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก มาตรฐานความปลอดภัย และมีกลไกใน
การแก้ปัญหากรณีที่เกิดปัญหากับนักท่องเที่ยว ด าเนินงาน (Operator) ในการบริหารกองทุนการ
ท่องเทีย่วพิจารณาความเหมาะสมในการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการโดยไม่เก็บ
จากนักท่องเที่ยวโดยตรงเพ่ือน าเงินไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวหรือการดาเนินงาน
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงานของผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชน
และชุมชน โดยเฉพาะการสนับสนุนการสร้างหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาสินค้าที่มีจุดเด่นเฉพาะท้องถิ่น ด าเนินงานร่วมกับ อปท.และ
หน่วยงานในพ้ืนที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าใหม่ โดยให้สิทธิพิเศษต่างๆ กับภาคเอกชน
และชุมชนที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือแนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์
การท่องเที่ยว  ส าหรับการก าหนดบทบาทหน่วยงาน ได้แก่ ด าเนินการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้
เสนอแนะ สร้างตัวชี้วัดแบบน าหน้าเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปรับตัวได้ทันการณ์ และพัฒนา
องค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศให้ตอบสนองความต้องการ
ของทั้งในภาครัฐ เช่น ในภาคชุมชนด้วยการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ สินค้า และองค์ความรู้ส าหรับ
การด าเนินงานในท้องถิ่น รวมทั้ง ด าเนินงานในลักษณะเป็นมูลนิธิหรือสถาบัน   เช่น  จัดตั้งมูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบาย การท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ให้
เป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไรรวมทั้งให้ด าเนินงานกับสถาบันการศึกษาเพ่ือให้ความคล่องตัวเป็น
กลาง และประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยอ่ืนๆ เช่น ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดูแลของภาครัฐ 

ประเด็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว พบว่า ภาคชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
จัดการการท่องเที่ยวในพื้นทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ส่งเสริมการรวมตัวของชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน สหกรณ์การท่องเที่ยวในชุมชน โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้ถือหุ้นและ
บริหารจัดการหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมซึ่งมีจุดประสงค์หลักในการน าเงินไปพัฒนาชุมชนในองค์รวม 
โดยภาครัฐส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ อ านวยความสะดวกในการจัดตั้งและด าเนินงานสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรในระดับพ้ืนที่ และการส่งเสริมให้ชุมชนมีอ านาจและบทบาทในการจัดการการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การก าหนดทิศทางและนโยบายการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ร่วมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชนการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ การสร้างอัตลักษณ์ที่เหมาะสมและสินค้าที่มีจุดเด่นของพ้ืนที่ การจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ของตนเองให้มีธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว การจัดตั้งอาสาสมัครของชุมชนเพ่ือช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยรัฐมีหน้าที่ในการให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ในส่วนการ
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ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ได้แก่ สนับสนุนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ให้โดดเด่นมากขึ้น โดยรัฐ
ควรลงทุนด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาในการน าอัตลักษณ์และวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่  ศึกษา จัดท าและเผยแพร่ ปูมประวัติ ต านาน หรือเรื่องเล่าต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงเรื่องราวระหว่างพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ 
รวมทั้ง สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่
ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ลงทุนและด าเนินงานอย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมหรือ
น าเอาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่มาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว หรือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับภาคเกษตรในพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม อาทิ 
สนับสนุนผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนหรือมาตรการด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการต่างๆ  ที่
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 สรุปประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวท าให้มองภาพการขับเคลื่อนการ
ท่องเที่ยวของไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายใต้การแข่งขันของแต่ละประเทศที่ชูความโดดเด่นและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศโดยไม่
ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเหมือนกับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพียงน าอัตลักษณ์ที่ได้เปรียบ
ภายในประเทศมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวก่อให้เกิดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเข้าสู่
ประเทศนั้นๆซึ่งจากประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของไทย ท าให้การขับเคลื่อน
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถจับต้องได้ปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการงาน
ร่วมกันของหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการ
บริหารจัดการแบบองค์รวมเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบ
มีส่วนร่วมโดยชุมชนโดยร่วมกันพัฒนาองค์ประกอบหรือตัวชี้วัดให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวหรือ
ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพย่อมเป็นการสร้างมาตรฐานเสริมแรงผลักและแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มี
จ านวนเพ่ิมข้ึนทุกปีท าให้ประเทศมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือลงในชุมชนส่งผล
ให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตจากการน าศักยภาพของชุมชนมาพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
  

การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอาชีพชุมชน 

 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งใน “ศาสตร์พระราชา” ที่เป็นหลักแนวคิดการ  

พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม หัวใจของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลาง อันประกอบด้วยความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมโดยพระองค์ท่านได้พระราชทาน
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ไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 และถูกน ามาเป็นแนวทางในการน าพาประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาและตั้งแต่นั้นมาสังคมไทยทุกภาคส่วนได้น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทั้งในระดับปัจเจกชน 
ครอบครัว ชุมชน ระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งความตระหนักในประโยชน์ของศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนจึงเป็นจุดแข็งที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ   
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติหรืออีกนัยหนึ่งเป็นจุดแข็งที่น าไปสู่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา     
ที่ยั่งยืน ประกอบกับสภาวการณ์ปัจจุบันเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศลด
น้อยลง จะเห็นได้จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะภัย
ที่เกิดจากธรรมธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย  วาตภัย  การแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งท าให้ได้รับ
ผลกระทบเป็นวงกว้าง ด้วยเหตุนี้การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่ท าให้       
ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความระมัดระวัง ความพอประมาณ ความพอดี และความเพียงพอในการ
ด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของตนเองอีกทั้งทุกคนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้  โดยมีหลักส าคัญ คือ “ระเบิดจากข้างใน” คือการเกิดจิตส านึก    
มีความศรัทธาเชื่อมั่น เห็นคุณค่าและน าไปปฏิบัติด้วยตนเองแล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ (ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม  20 ปี (พ.ศ. 2560–2579), 2560: 10) โดย
หลักการที่ควรน้อมน ามาประยุกต์ใช้ที่ส าคัญ ดังนี้ 

การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้หรือประยุกต์ใช้ โดยทั่วไป 
ประกอบด้วย 1) ระดับความพอเพียงระดับชุมชน เป็นการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูล
กันภายในชุมชนบนหลักของความรู้รัก สามัคคีสร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชน เช่น การ
รวมกลุ่มอาชีพ สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ  ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาสร้าง
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง 2) 
ระดับความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน เป็นการด าเนินธุรกิจที่หวังผลก าไรในระยะยาวมากกว่าระยะ
สั้น บนพื้นฐานของการแบ่งปันมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้ง
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ด้านการขยายธุรกิจต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมี
ความรู้และเข้าใจธุรกิจของตนเอง รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่งและเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ผลิตในสิ่งที่
ถนัดและท าตามก าลังสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญ
ต้องสร้างเสริมความรู้ และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และ 3) ระดับความพอเพียง
ระดับประเทศ เป็นการบริหารจัดการประเทศโดยเริ่มจากการวางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่
อย่างพอมีพอกินและพ่ึงตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต มีการวมกลุ่มของชุมชน



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

33 
 

หลายๆ แห่ง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างรู้รัก สามัคคีเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความ
พอเพียงในที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 18-24) 
 การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับประกอบอาชีพ 

การยึดแนวทางสายกลางในการประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกิจถือเป็นแนวทาง  
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยยึดหลักของทางสายกลาง มีความพอเพียง มีความสมดุลและยั่งยืนที่
ก าหนดทิศทางในการด ารงชีวิตการประกอบอาชี ซึ่งหมายถึง การน้อมน าหลักคิดแนวคิดที่ส าคัญของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามค านิยาม “3 ห่วง 2 เงื่อนไข”นั่นคือ พอประมาณ มีเหตุผล      
มีภูมิคุ้มกัน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเงื่อนไข ความรู้และคุณธรรมจากนิยามดังกล่าวมีสาระส าคัญ 
ประกอบด้วย ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล 
หมายถึง การตัดสินใจด าเนินการอย่างมีเหตุผล ตามหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักจริยธรรม โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ตลอดจนค านึงถึงผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่จะที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล นอกจากนี้การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรม ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียงต้องอาศัยเงื่อนไขที่ส าคัญ ได้แก่ 1) เงื่อนไขความรู้ ได้แก่ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 2) เงื่อนไขคุณธรรม ได้แก่ การมีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต ส าหรับองค์กรธุรกิจ ได้น าหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการด าเนินธุรกิจให้มีความ
เหมาะสมทั้งทางด้านการลงทุน การขยายตลาด และการผลิตสินค้าและบริหารให้มีความพอประมาณ 
ภายใต้ภาวะภัยคุกคามในด้านต่างๆ ที่ส่งผลให้ธุรกิจเกิดความเสี่ยงในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  (‘ในหลวง’กับพระราชด าริปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง, เดลินิวส์, 2559) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ตามภาพท่ี 2.10 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.10 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550)  
 

 โดยสรุป การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเสาหลักแห่งความยั่งยืนใน
ประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจรวมถึงการให้บริการของธุรกิจ โดยธุรกิจน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านความรู้ ความพอดี ความพอประมาณในการผลิตสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า
และคุ้มทุน ทั้งประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการด าเนินงานขององค์กร
ธุรกิจที่สะท้อนถึงการแก้ไขปัญหาและวิธีการลงทุนหรือการจัดสรรงบประมาณเพ่ือป้องกันและการ
สร้างสรรค์สังคม ธุรกิจน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ
การใช้หลักธรรมาภิบาลตามเงื่อนไข คุณธรรมการสุจริต และการแบ่งปัน และประเด็นทางด้านสังคม 
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมที่องค์กรธุรกิจด าเนินกิจการทางธุรกิจตั้งอยู่ทั้งในช่วงปัจจุบัน
และในอนาคต ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ชุมชนสังคมคาดหวั ง และ
เรียกร้องธุรกิจน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เกี่ยวกับการให้ความส าคัญต่อชุมชน สังคม 
โดยตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชน สังคม ด้วยการน าหลัก
คิด เข้าใจ เข้าถึง และร่วมกันพัฒนาเพ่ือลดปัญหาข้อขัดแย้ง และการต่อต้าน  
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เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชุมชน  
 
 เทคนิค เป็นวิธีหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ไปด้วยกันและร่วมกันที่จะให้
ข้อมูลที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญต่อการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุผล ไม่ว่าจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนหรือกลุ่มคนเพ่ือก าหนดเป็นข้อมูลส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา การ
ปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการระดมสมองในการพัฒนา
กลุ่มอาชีพชุมชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
อาชีพนั้นๆ โดยเทคนิคที่ส าคัญทีเ่กี่ยวข้องการท างานในชุมชนที่มีต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ดังนี้ 
 1. เทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Map)  
              แผนที่ความคิด เป็นรูปแบบการถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในสมองลง
กระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบน
ลงล่าง ขณะเดียวกันกระบวนการท าผังความคิดช่วยเป็นสื่อน าข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ คา
บรรยายการประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม และยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้
ง่าย เนื่องจะเห็นเป็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองให้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือความคิดต่างๆ เข้าหา
กันได้ง่ายกว่า โดยรวมแล้วผังความคิดใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่าง
ความคิดหลัก ความคิด รองและความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแผนที่ความคิด นอกจากนี้ผัง
ความคิดยังมีชื่อเรียกอีกหนึ่งว่า “ผังมโนภาพ” ถูกใช้เป็นแนวคิดไร้รูปแบบตายตัว เพ่ือใช้ในการเรียนรู้
การระดมสมองการจดจ าข้อมูลการจินตนาการและการแก้ปัญหา โดยรูปแบบของผังความคิด 
ประกอบด้วย เขียนค าหลักหรือข้อความส าคัญไว้กึ่งกลางกระดาษหรือแผ่นโปสเตอร์หรือวัสดุอ่ืนที่สา
มารน ามาใช้เป็นอุปกรณ์วาดหรือเขียนได้ และโยงไปยังประเด็นรอบๆ ตามแต่ท่ีจะมีกี่ประเด็นจากของ
ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูล (อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์, 2553: 75) และมีหลักการที่ส าคัญ ประกอบด้วย เริ่มด้วย
ภาพสีกึ่งกลางกระดาษและใช้ภาพให้มากที่สุดโดยให้ใช้ก่อนค าหรือรหัสย่อมช่วยให้เกิดการดึงดูด
สายตาและช่วยความจ า ควรเขียนค าบรรจงตัวใหญ่ๆ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวพิพม์ใหญ่ จะช่วย
ให้ประหยัดเวลาได้เมื่อย้อนกลับไปอ่านอีกครั้ง รวมทั้ง เขียนค าเหนือเส้นใต้แต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับ
เส้นอ่ืนๆ เพ่ือให้ Mind Map มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ และค าควรมีลักษณะเป็น "หน่วย" ท าให้
คล่องตัวและยืดหยุ่นได้มากข้ึน และท่ีส าคัญควร ใช้สี เพราะสีช่วยยกระดับความคิด เพลินตา กระตุ้น
สมองซีกขวา อีกทั้งเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ควรปล่อยให้สมองคิดมีอิสระมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ (Buzan, Griffiths & Harrison, 2012) 
 หลักการท างานของสมองที่มีผลต่อการเทคนิค Mind Map แสดงดังภาพที่ 2.11 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.11 หลักการท างานของสมองที่มีผลต่อการเทคนิค Mind Map 
ที่มา (อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์, 2553: 78) 

 

 2. เทคนิค AIC  
              เทคนิค AIC เป็นกระบวนการประชุมที่ก่อให้เกิดการท างานร่วมกันเพ่ือจัดท าแผน       
โดยเป็นวิธีการที่เปิดโอกาส ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ 
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่จะท าให้เกิดความเข้าใจ ถึงสภาพปัญหา ความต้องการข้อจ ากัด และ
ศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้มีการระดมพลัง สมองในการศึกษา 
วิเคราะห์พัฒนาทางเลือก เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา เกิดการตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลังของ
การสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อการ ซึ่งการพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการ AIC เปิดโอกาสให้
สมาชิกองค์กร หรือชุมชนทุกระดับ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ก่อให้เกิดการระดมสมอง   
เพ่ือร่วมคิดร่วมวิเคราะห์หนทางเลือกหรือหนทางปฏิบัติ เพ่ือที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาอีกทั้ง           
ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของในผลงานที่คนได้มีส่วนร่วม ท าให้มีความผูกพัน 
มีความรักและห่วงแหนองค์กรหรือชุมชนของตนเอง (อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์, 2553: 81 และประชาสรรณ์        
แสนภักด,ี 2553) ซ่ึงกระบวนการ AIC มีข้ันตอนส าคัญ (อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์, 2553: 82-84) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความรู้ (Appreciation : A) ประกอบด้วย ขั้นตอนการสร้างความรู้
หรือการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน แสดง
ความคิดเห็น รับฟัง และหาข้อสรุปร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เป็นประชาธิปไตย ยอมรับในความคิดของ
เพ่ือนสมาชิกโดยใช้การวาดรูปเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 ส่วน 
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A1 : การวิเคราะห์สภาพการของหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล ในปัจจุบัน 
A2 : การก าหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน์อันเป็นภาพพึงประสงค์ในการพัฒนา โดยกระบวนการ

ที่ใช้ คือ การวาดภาพเพ่ือที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้างจินตนาการ คิด วิเคราะห์ จนสรุปมา 
เป็นภาพ และยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมคิดและพูด เพ่ืออธิบายภาพซึ่งตนเองวาด นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม อ่ืนๆ ได้ซักถามข้อมูลจากภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย 
แลกเปลี่ยน และกระตุ้นให้คนที่ไม่ค่อยกล้าพูด ให้มีโอกาสนาเสนอ รวมทั้งการรวมภาพของแต่ละ
บุคคลเพ่ือเป็นภาพรวมของกลุ่ม จะช่วยให้มีความง่าย ต่อการรวบรวมแนวคิดของผู้เข้าร่วม ประชุม 
และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของภาพ(ความคิด) และส่วนร่วมในการสร้างภาพพึงประสงค์ของกลุ่มย่อม
น าไปสู่บรรยากาศการประชุมให้มีความสุขและเป็นกันเอง  

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence : I) ประกอบด้วย สร้างแนวทาง
การพัฒนาเป็นขั้นตอนการหาวิธีการและเสนอทางเลือกในการพัฒนาตามที่ได้สร้างภาพพึงประสงค์  
หรือที่ได้ช่วยกันก าหนด วิสัยทัศน์ (A2) เป็นขั้นตอนที่จะต้องช่วยกันหามาตรการวิธีการและค้นหา
เหตุผลเพ่ือก าหนดทางเลือกในการพัฒนา ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดกิจกรรม และจัดล าดับ
ความส าคัญ ของกิจกรรม โครงการโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 

I1 : การคิดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภาพพึงประสงค์ 
I2 : การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม โครงการ โดยค านึงถึง 1) กิจกรรมหรือโครงการที่

หมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่นท าเองได้เลย 2) กิจกรรมหรือโครงการที่บางส่วนต้องการความร่วมมือ หรือ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ร่วมท างานสนับสนุนและ 3) กิจกรรมที่
หมู่บ้าน ชุมชน ต าบล ไม่สามารถด าเนินการได้เองต้องขอความร่วมมือ เช่น ด าเนินการจากแหล่งอ่ืน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C) ประกอบด้วย สร้างแนวทางปฏิบัติ 
ในการสร้างการยอมรับและท างานร่วมกันโดยน าเอาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มาสู่การปฏิบัติ และ
จัดกลุ่มผู้ด าเนินการ ซึ่งจะรับผิดชอบโครงการ โดยขั้นตอนกิจกรรม ได้แก่ 

C1 : การแบ่งความรับผิดชอบ 
C2 : การตกลงใจในรายละเอียดของการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ 

 
กระบวนการ AIC รายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการ AIC แสดงดังภาพที่ 2.12 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.12 รายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการ AIC 
       ที่มา (อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์, 2553: 78)  

 
สรุปเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชุมชน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การศึกษาในชุมชนได้มี

แนวทางที่ชัดเจนและจักได้น าเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาบริบทของชุมชนแบบองค์รวม โดย
การใช้เทคนิคไม่ว่า เทคนิค Mind Map เทคนิคกระบวนการ AIC ล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการ
ได้มาซึ่งข้อมูลในการพัฒนาชุมชุน อย่างไรก็ตามการศึกษาชุมชนยังมีการน าการการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพ่ือให้รู้และเข้าใจข้อมูลอย่างละเอียด และน ามาจัดท าเป็นกรอบการศึกษาเบื้องต้นประกอบกับการ
สนทนาโดยใช้เครื่องดังกล่าวย่อม น าไปสู่การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเทคนิคกระบวนการ AIC มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินวิธีวิจัย เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 
ข้อมูลทั่วไปของต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

  
ข้อมูลทั่วไปของต าบลบางปลา มีบริบทพ้ืนที่ที่ส าคัญ (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

บางปลา, 2559) ดังนี้  
 ด้านสถานที่และอาณาเขต ต าบลบางปลาเดิมมีชื่อว่า “บางลาว” เป็น 1 ใน 6 ต าบลของอ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา มีเนื้อ
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ที่ 53,376    ตร.กม.หรือ 33,360 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่  ทิศเหนือ ติดต่อกับ
พ้ืนทีต่ าบลบางพลีและต าบลบางโฉลง ทิศใต ้ติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลบางปู ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่
ต าบลบางเสาธง และทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลบางพลีใหญ่และพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ
ต าบลบางปลา มีจ านวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านพัฒนา 

หมู่ที่ 4 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านพัฒนาหมู่ที่ 6 บ้านพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านบางกะสีหมู่ที่ 8 บ้านคลอง
บางกะอ่ี หมู่ที่ 9 บ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 10 บ้านสุเหร่าบางปลา หมู่ที่ 12 บ้านคลองบางปลา หมู่ที่13 
บ้านคลองบางกะอ่ี  หมู่ที่ 14 บ้านคลองสี่ หมู่ที่ 15 บ้านคลองสอง และหมู่ที่ 11 บ้านคลองกู้พาราซึ่ง
บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางพลี  
 ด้านสภาพพ้ืนที่ พ้ืนที่ของต าบลบางปลาส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ดินมีความอุดม
สมบูรณ์มีล าคลองเล็กๆ คดเคี้ยวผ่านกลางชุมชนและมีล าคลองที่มีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งปีเหมาะแก่
การท าสวนผลไม้และเลี้ยงปลามีล าคลองที่ส าคัญ อาทิ คลองส าโรง คลองกู้พารา (คลองบางปลาร้า) 
คลองลัดบางปลา คลองอ้อมวัดบางปลา คลองบางปลา (คลองตรง) คลองบางกะสี คลองสุเหร่าบางกะ
สี  คลองสอง คลองสาม คลองสี่ คลอดห้า คลองหก คลองเจ็ด คลองแปด คลองเก้า คลองสิบ  คลอง
สิบเอ็ด คลองบางโฉลง คลองส่งน้ าสุวรรณภูมิ เป็นต้น 

ด้านประชากร ประชากรในต าบลบางปลามีจ านวนทั้งหมด 32,390 คน ประกอบด้วยช่วงวัย
อายุต่ ากว่า 18 ปี (เยาวชน) เป็นเพศชาย จ านวน 3,800 คน เพศหญิง 3,642 คน อายุ 18-60 ปี (วัย
ท างาน) เป็นเพศชาย จ านวน 10,258 คน และเพศหญิง จ านวน 11,227 คน และ อายุมากกว่า 60 ปี 
(ผู้สูงอายุ) เป็นเพศชาย จ านวน 1,459 คน และเพศหญิง จ านวน 1,997 คน  

ด้านสภาพทางสังคม ประชากรในต าบลบางปลาอยู่รวมกันเป็นชุมขนที่เหนียวแน่น โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 เขตใหญ่ๆ ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการท าอาชีพ คือ เขตตอนเหนือของต าบลเป็น
ชุมชนเมืองมีบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนในเขตตอนใต้ของต าบลบางปลาเป็นเขต
เกษตรกรรม นอกจากนี้ประชากรต าบลบางปลามีความเชื่อและศรัทธาร่วมกันในการยึดถือประเพณี
วัฒนธรรมโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ได้แก่ ประเพณีงานประจ าปีศาลเจ้าพ่อพระราม พระ
ลักษณ์ ศาลเจ้าพ่อเสือ พิธีสรงน้ าเจว็ด (เป็นตัวแทนองค์เจ้าพ่อที่ประชาชนให้ความเคารพสักการะ
มากกว่า 33 พระองค์) และนาฏศิลป์พื้นบ้าน ได้แก่ คณะละครชาตรี เครื่องดนตรีไทย (ปีพาทย)์ ที่สืบ
ทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวบางปลาอย่างแท้จริง 

ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้จากการท าอาชีพปลูกพืชผัก ไม้ผล และ
เลี้ยงปลา รวมถึงการจัดตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาต่อยอด ประกอบด้วย กลุ่มสตรีพัฒนา สินค้าที่ส าคัญ เช่น 
กล้วยคลุกเนย ขนมทองพับ ขนมกง เป็นต้น กลุ่มสตรีคลองสี่ สินค้าที่ส าคัญ เช่น เมี่ยงปลาสลิด ข้าว
เกรียบปลา ปลาสลิดเค็ม เป็นต้น กลุ่มแม่บ้านคลองกู้พารา สินค้าที่ส าคัญ เช่น มะม่ วงน้ าปลาหวาน 
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เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น กลุ่มสตรีมุสลิม สินค้าที่ส าคัญ เช่น ข้าวหมกไก่ สร้อยคิสตัล เป็นต้น     
กลุ่มแม่บ้านเก้าแสน สินค้าท่ีส าคัญ เช่น มะขามคลุก แหนมเห็ด ปลาร้าสับ เป็นต้น  กลุ่มแม่บ้านบาง
กะสี สินค้าที่ส าคัญ เช่น มะตะบะ ข้าวเหนียวม่วง เป็นต้น กลุ่มสตรีวากัฟ สินค้าที่ส าคัญ เช่น ขนม
เบื้องญวน ขนมจีบ เป็นต้น กลุ่มอาชีพของต าบลบางปลาอาชีพ  นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มอาชีพที่ท า
อาชีพเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย  กลุ่มอาชีพการเกษตร เป็นการท าอาชีพปลูกไม้ผลต่างๆ กลุ่มอาชีพ
เกษตรแปรรูป เป็นการท าอาชีพเกี่ยวกับการน าผลผลิตที่ได้จากการปลูกไม้ผลมาพัฒนาแปรรูปเป็น
สินค้าต่างๆ ที่มีรูปร่างและลักษณะต่างไปจากเดิมหรือท าให้คงสภาพได้นานกว่าเดิมอาชีพประมงน้ า
จืด เป็นการท าอาชีพเกี่ยวกับการประมง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การจับสัตว์น้ า ล าคลอง แม่น้ า
อาชีพประมงแปรรูป เป็นการท าอาชีพเกี่ยวกับการน าสัตว์น้ าที่ได้จากการเลี้ยง การจับมาพัฒนาแปร
รูปเป็นสินค้าต่างๆ ที่มีรูปร่างและลักษณะต่างไปจากเดิมหรือท าให้คงสภาพได้นานกว่าเดิม อาชีพ
ท าอาหารหวาน เป็นการท าอาชีพเกี่ยวกับการท าขนมหวานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนมหวานชนิดน้ าและ
แห้ง ส่วนมากปรุงด้วยกะทิ น้ าตาลและแป้งเป็นหลักอาชีพท าอาหารคาวและเครื่องแกงส าเร็จรูป เป็น
การท าอาชีพเกี่ยวกับการท าที่ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียว เช่น ผัด ทอด แกง ต้ม เป็นต้น และ
พัฒนาเครื่องแกงเครื่องปรุงรสอันเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการท าอาหารคาวโดยแปรรูปแบบ
ลักษณะต่างๆ อาชีพศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ เป็นอาชีพท่ีเกี่ยวกับศิลปะการฟ้อนร าและการขับร้องที่
ใช้การเล่นเครื่องดนตรีหลายๆ ชนิดเป็นเครื่องประกอบจังหวะในการฟ้อนร าและขับร้องท าให้เกิด
สุนทรียะทางจิตใจต่อผู้ชมการแสดงนั้นๆ  
  สถานที่และอาณาเขตของต าบลบางปลา แสดงดังภาพที่ 2.13 ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.13 สถานที่และอาณาเขตของต าบลบางปลา 
 ที่มา (ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา, 2559) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

สุชาติ กลิ่นสังข์ และคณะ (2562) การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาชุมชนวังทองสู่การ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยภาคีเครือข่ายชุมชนต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือมาร่วมพัฒนาชุมชนวังทอง  อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาศักยภาพชุมชนที่จะน ามาสู่การก าหนดภาพลักษณ์ชุมชนชาววังทองที่จะ
น ามาใช้เป็นฐานในการพัฒนา และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาชุมชนวังทองให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ผลการศึกษา พบว่าการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือมาร่วมพัฒนา
ชุมชนวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ที่จะมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชน สร้างภาพลักษณ์และการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ชุมชนเกิดความคิดที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
และศักยภาพชุมชนที่จะน ามาสู่การก าหนดภาพลักษณ์ชุมชนชาววังทองที่จะน ามาใช้เป็นฐานในการ
พัฒนา พบว่า ชุมชนชาววังทองมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน
ที่มีศักยภาพที่จะน าไปสู่การก าหนดภาพลักษณ์ของชุมชนและเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนรวมทั้ง
การศึกษาปัญหาด้านต่างๆ และความต้องการของชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน พบว่า วัฒนธรรมของชุมชน
ในพ้ืนที่ต าบลวังทองและต าบลวังพิกุล ประกอบด้วยกลุ่มคนไทยท้องถิ่น กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน กลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยทรงด า แต่ละกลุ่มจะมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น การละเล่นโบราณ 
กิจกรรมของคนสมัยอดีต การทอผ้าของไทยทรงด า การสร้างบ้านเรือนแบบไทยทรงด า ปัจจุบันไม่
ปรากฏบ้านเรือนแบบไทยทรงด าในลักษณะที่อยู่อาศัย ปัจจุบันหาชมได้ยาก การจักสานเครื่องมือ
เครื่องใช้ของไทยทรงด าปัจจุบันคงเหลือผู้สืบทอดน้อยลง  

นอกจากนี้ ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาชุมชนวังทองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมพบว่า ชุมชนวังทองและชุมชนวังพิกุลมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวโดยก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนต าบลวัง
ทองและต าบลวังพิกุล รวมทั้งสิ้น 6 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 เพลินชมพนมเขาสมอแคลง แหล่ง
ประวัติศาสตร์ เส้นทางที่ 2 เยือนถิ่นธรรม อดีต ไทยวังทอง เส้นทางที่ 3 หนาวนี้ที่ทุ่งทานตะวัน 
เส้นทางที ่4 วิถีชุมชนคนวังทอง เส้นทางที 5 แหล่ง ประวัติศาสตร์ ตักบาตรพระเดินหน ชุมชนชาววัง
ทอง เส้นทางที 6 เยือนถิ่น กลิ่นไอ ไทยทรงด า ซึ่งแต่ละเส้นทางมีแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประกอบด้วย กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของชุมชนวัง
ทอง และกลยุทธ์การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนวังทอง รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการตลาด และกลยุทธ์
การเชื่อมโยงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก 
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จิตกวี กระจ่างเมฆ และสุดหล้า เหมือนเดช (2562) การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐมไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศึกษาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลาวครั่งบ้านทุ่งผักกูด และศึกษา
แนวทางในการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลาวครั่งบ้านทุ่งผักกูด ผลการศึกษา พบว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนแต่ละแหล่งมีศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันเนื่องจากมีลักษณะที่
โดดเด่นที่น ามาเป็นจุดสนใจ จุดขายในเรื่องที่ต่างกันแต่มีการบริหารจัดการร่วมกันในเรื่องที่เชื่อมโยงที่
เอ้ือกันทั้ง 3 แหล่งอย่างลงตัวสิ้นสุดใน 1 วัน จึงไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค ซึ่งผลแนวทางในการพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวยังพบว่า ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ ราคา เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสิ่ง
อ านวยความสะดวกควรค านึงถึงห้องสุขา สถานที่นั่งพัก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวควรมีป้าย
แสดงถึงจุดแหล่งท่องเที่ยวและมีหน่วยงานปรับปรุงถนนทางเข้าให้เกิดความปลอดภัย 

ปณิษฐา ตาค า (2562) การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้าน
ห้วยเตย อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพและพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน ผลการศึกษา พบว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติ บ้านห้วยเตย มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส าคัญคือ แหล่งน้ า ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ด้านองค์กรชุมชน องค์กร
ชุมชนและคนในชุมชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนตั้งแต่กระบวนการ
วางแผน การด าเนินงาน การประเมินและตรวจสอบอีกครั้ง ผู้น าของชุมชนมีวิสัยทัศน์ ด้านการจัดการ 
ไม่เคยมีรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยคนในชุมชนให้ความส าคัญท้ังในระดับที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ด้านการเรียนรู้ มีการพัฒนาและริเริ่มแนวทางการพัฒนาที่เป็นผลมาจากกระบวนการ
เรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้จากภายในและกระบวนการเรียนรู้จากภายนอก  

ธนูศิลป์ อินดาและคณะ (2562) การศึกษาวิจัยเรื่อง ทุนเดิมและศักยภาพของชุมชนเพ่ือการ
จัดการการท่องเที่ยววิถีไทพวน บ้านกลาง ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนไทพวนในด้านต่างๆ  ของชุมชนบ้าน
กลาง ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพ่ือศึกษาศักยภาพและทุนเดิมของชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชน และเพ่ือศึกษารูปแบบในการจัดการท่องเที่ยววิถีไทพวนบ้านกลางต าบล
ปากตม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนบ้านกลาง ต าบลปากตม อ าเภอเชียงคาน ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเลย 
เป็นชุมชนชาวไทยพวนที่มีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 
ประเพณี วิถีการด ารงชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีการปลูกพืช การหาอยู่หากินในแม่น้ าเลยและภาษา
พูดที่เรียกว่าภาษาพวนเป็นภาษาหนึ่งในเจ็ดกลุ่มใหญ่ของภาษาไทย มีเอกลักษณ์เด่นที่สุดก็คือเรื่อง
ของภาษาการพูดการออกเสียงที่ไม่เหมือนใคร เสียงที่พูดออกมามักจะเสียงดัง น้ าเสียงที่เปล่งออกมา
จะทุ้ม ใกล้เคียงกับทางภาคใต้มาก และไม่เคยจัดให้มีการท่องเที่ยวขึ้นในชุมชนแต่มีแนวคิดที่จะ
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เชื่อมต่อกับคนที่มาเที่ยวเชียงคาน ซึ่งข้อสรุปศักยภาพของชุมชนที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวดูเที่ยว
ชมได้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านชนชาติ ด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
ศักยภาพทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ
ของชาวไทพวนบ้านกลางคือ บุญต้นมะขามใหญ่ มีความเชื่อกันว่าต้นมะขามใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์  อาศัย
อยู่ คือท้าวคาแสนสูงส่ง เป็นที่สักการะและเคารพนับถือของชาวบ้านถึงเดือนหกจะมีการท าบุญอยู่ที่
ใต้ต้นมะขามใหญ่ มีการสวดมนต์สามคืนทุกปี นอกจากนี้ชุมชนบ้านกลางมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญ 
ได้แก่ หมอมนต์ หมอเป่า หมอพราหมณ์ หรือจ้าในหมู่บ้านถือได้ว่าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณทางความ
เชื่อ อย่างไม่เป็นทางการที่ชาวบ้านให้ความนับถือ ส าหรับด้านการจักสาน ด้านการตีเหล็ก และด้าน
การทอผ้าถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เอกลักษณ์ของชาวไทพวนบ้านกลาง  และด้านอาหารท้องถิ่นของ
ชุมชนไทพวนมีวิถีการกินแบบเรียบง่าย มีเมนูอาหารท้องถิ่น สามารถกินได้ตามฤดูกาลเช่น แจ่ว
มะกอกใส่ไข่ ชัวกี้ ส่าปลา ยาผักกูดใส่หมู เป็นต้น และผลการศึกษารูปแบบในการจัดการท่องเที่ยววิถี
ไทพวนพบว่า เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยวผ่านวิถีชีวิตไทพวน  โดยทุกคน
ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยววิถีชีวิตของคนไทพวน และแลกเปลี่ยน
ความคิด และความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ ของตัวชุมชนเองเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมา 
ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่ส าคัญต่างๆ ของหมู่บ้าน พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งยังได้ให้
ความหมายของ ค าว่าการท่องเที่ยว โดยชุมชนวิถีชีวิตของคนไทพวน โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่
ส าคัญ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ท่องเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม คือ สถานที่ส าคัญของชุมชน เช่น ดูบ้าน
เก่าไทพวนและการแต่งกายของชาวไทพวนรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เที่ยวชม
วัดเก่าที่ตั้งพระพุทธรูปคอขาดที่ชาวไทพวนเชื่อว่าเคยมีชีวิต และไหว้ต้นมะขามใหญ่ที่ชาวบ้านได้
กราบไหว้กันมาช้านาน รูปแบบที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติ คือ การที่พานักท่องเที่ยวไปชม
ธรรมชาติในหมู่บ้านเช่น พาไปดูทะเลหมอกที่ภูหลักแดนดิน ลงแม่น้ าเลย หาอาหารสัตว์น้ าตาม
ธรรมชาติ การเล่นน้ าเลย และพาไปชมวิธีเพาะเชื้อเห็ด กินพาแลงไทพวน และ รูปแบบที่ 3 ท่องเที่ยว
แบบสัมผัสวิถีชีวิตคนไทพวน โดยการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทพวน คือ การสัมผัสวิถีชีวิต
คนไทพวน ได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมตักบาตร ท าอาหาร หาอยู่หากินลงน้ าเลย ทอผ้า ตีเหล็ก 
การดูแลเห็ด เก็บเห็ด ชมสวนเกษตรผสมผสาน เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาสมุนไพรกับปราชญ์ ที่มีความรู้
เอกลักษณ์ทางภาษาการแต่งกาย ด้านชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบพิธีกรรม เป็นต้น  

ธัชกร ภัทรพันปี (2561) การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ศึกษาข้อมูล
เอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ          
(2) ศึกษากระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม (3) ศึกษา
ทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  
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ผลการศึกษา พบว่า เอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพหลัก เช่น 
อาชีพประมงน้ าจืด อาชีพการเกษตร เป็นต้น และ อาชีพรองจากอาชีพหลัก เช่น อาชีพประมงแปร
รูป อาชีพเกษตรแปรรูป อาชีพท าอาหารคาว อาชีพท าอาหารหวาน  และอาชีพศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์ เป็นต้น ส่วนอาชีพทีท าเป็นส่วนน้อย เช่น อาชีพเครื่องแกงส าเร็จรูป และอาชีพหัตถกรรม
จักสาน เป็นต้น และกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม พบว่า 
กลุ่มผู้บริหารปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลส าคัญในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้แก่ การมีนโยบายใน
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพชุมชนและอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เช่น การจัดประชุมร่วมกันกับผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกกลุ่มอาชีพก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ และก าหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมในต าบลบางปลาลงในทุกกิจกรรมของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น ผู้น ากลุ่มอาชีพต้องมี
ศิลปะในการจูงใจให้สมาชิกได้ท ากิจกรรมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ควรเน้นการมีรายได้จนเกินไป และ
สมาชิกในกลุ่มอาชีพมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมของกลุ่มเป็นอย่างดี เป็นต้น การมีวิธีการส่งเสริม
เอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ เช่น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าชุมชน และส่ง
ประกวดเพ่ือสร้างการยอมรับกับสินค้านั้น และจัดกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการซื้อการขายใน
รูปแบบใหม่ๆ ให้กับกลุ่มอาชีพส าหรับผู้สูงอายุตามความสมัครใจของพวกเขา เป็นต้น และรูปแบบ
การส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น สร้างความเป็นเอกลักษณ์ชุมชนที่มีอาชีพเป็น
ตัวน ามีคุณภาพสินค้าและสถานที่ ที่โดดเด่นเพ่ือน าเสนอและรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่มี
คนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งการเรียนรู้อาชีพดั้งเดิม
ของชุมขนเพ่ือเป็นก าลังใจกับกลุ่มอาชีพให้ด ารงอยู่และสืบทอดกันต่อไป เป็นต้น และกลุ่มผู้น าชุมชน
ท้องถิ่นให้ข้อมูลส าคัญในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริม
เอกลักษณ์อาชีพให้กับชุมขน เช่น จัดท าโครงการและจัดกิจกรรมน าร่องคัดเลือกเอกลักษณ์อาชีพใน
ต าบลบางปลาเพื่อให้กลุ่มคนที่ท าอาชีพเช่นนี้อยู่มีความตื่นตัวและได้รับความส าคัญในอาชีพของพวก
เขา และจัดท าเป็นข้อมูลประวัติอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนบางปลาโดยผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่
รวบรวมและด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เป็นต้น การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง  เช่น มีที่
ขายสินค้าที่ชัดเจนและสินค้าเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าเขามาซื้อหรือสั่ งซื้อเป็นประจ าท าให้มีรายได้
แน่นอน และถอดบทเรียนเพ่ือน าสิ่งที่ดีที่เด่นหรือกิจกรรมที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสิ่งที่กลุ่มอาชีพมีหรือกิจกรรมของกลุ่มอาชีพที่ท าอยู่ เป็นต้น และรูปแบบการส่งเสริมที่
เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อาชีพชุมชนและมีรูปแบบกิจกรรมใน
การศึกษาดูงาน และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือท าเป็นตลาดน้ าที่มีกลุ่มอาชีพหรือผู้น าชุมชน
เป็นผู้บริหารจัดการ เป็นต้น อีกทั้งกลุ่มผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิกกลุ่มอาชีพให้ข้อมูลส าคัญในการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้แก่ปัญหาและอุปสรรคในการท าอาชีพและกลุ่มอาชีพ เช่น ขาดการ
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ส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริม และขาดการมีสถานที่หรือเวทีใน
การขายสินค้าชุมชนที่เป็นรูปธรรม เป็นต้น ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ เช่น ควรมี
การบูรณาการหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมอาชีพให้มีกระบวนการส่งเสริมอาชีพร่วมกันเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่อง และมีรูปแบบในส่งเสริมการขายหรือช่องทางในการขายที่เห็นได้ชัดและกลุ่มอาชีพสามารถ
น าสินค้าของตนไปขายได้ เป็นต้น และรูปแบบในการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของตน เช่น ท าเป็น
ศูนย์การเรียนรู้และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาซื้อสินค้าในชุมชน และบูรณาการรูปแบบ
ในการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนให้กับสมาชิกในกลุ่มอาชีพได้เลือกช่องทางขายตามความถนัดของ
พวกเขา เป็นต้น 

สัญญา พานิชยเวช และคณะ (2561) การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพัฒนาการเมืองสวรรค
โลกและมรดกวัฒนธรรมชุมชนสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเครือข่ายชุมชนคนสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพัฒนาการเมืองสวรรคโลกและมรดกวัฒนธรรมชุมชนที่
เกิดขันในแต่ละห้วงเวลาของเหตุการณ์ส าคัญในมิติสังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชนภายใต้บริบทของการเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และ
เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือร่วมคิดร่วมพัฒนาเมืองสวรรคโลกด้วยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  
โดยการศึกษาส ารวจประวัติความเป็นมาชาติพันธุ์  

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาเมืองสวรรคโลกภายใต้บริบทของการเป็นส่วนหนึ่งของเมือง
มรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนาลัยสรุปได้ 8 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ข้อมูลพ้ืนฐานของสวรรคโลก (2) 
พัฒนาการของเมืองสวรรคโลก (3) อาหารพ้ืนบ้านอ าเภอสวรรคโลก (4) การละเล่นพ้ืนบ้านในงาน
ประเพณี (5) ความเชื่อ โลกทัศน์ (6) ศิลปกรรมและประดิษฐกรรม (7) ภูมินาม และ(8) มรดกทาง
ภาษา และผลการสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือร่วมคิดร่วมพัฒนาเมืองสวรรคโลกด้วยกระบวนการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พบว่า ได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นผล
จากการเข้าไปขอเวลาพูดคุยท าความเข้าใจในการประชุมของกลุ่มต่างๆ เช่น การประชุม อสม. การ
ประชุมผู้น าชุมชน การประชุมของกลุ่มแม่บ้านและผู้ประกอบการในท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนภาคีที่เป็น
หน่วยงานของรัฐนั้น ประกอบด้วยภาคีระดับชุมชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังไม้ขอน กลุ่ม
เรือคายัคคลับ กลุ่มเครือข่ายศิลปะบ้านศิลาแลง กลุ่มเยาวชนคนรักสวรรคโลก รวมทั้งภาคีระดับ
อ าเภอ/จังหวัดได้แก่ สภาวัฒนธรรมอ าเภอสวรรคโลก เครือข่ายเมืองเก่าเหนือ เมืองเก่าใต้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และภาคีระดับชาติ ได้แก่ องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เครือข่ายสื่อออนไลน์ และสื่อมวลชน ซึ่งภาคีดังกล่าว
ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในด้านต่างๆ ทั้งด้านการให้ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ 
ข้อคิดเห็น การศึกษาดูงาน การประสานงานงบประมาณ สถานที่ ก าลังคน การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ซึ่งกันและกัน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เทคนิควิธีในการน าเสนอข้อมูลต่อนักท่องเที่ยว การจัด
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โปรแกรมทัวร์การทดลองท าทัวร์ และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งผลการศึกษาคุณค่า
ความหมายและอัตลักษณ์มรดกวัฒนธรรมชุมชนสวรรคโลกพบว่า  สวรรคโลกเป็นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ส่งผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบันและยังสามารถรักษาความเป็นเมืองที่งดงามไป
ด้วยวัฒนธรรมและน่าอยู่ โดยทีมผู้วิจัยสรุปได้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 2 เส้นทางได้แก่ เส้นทางที่ 1 
เส้นทางประวัติศาสตร์เมืองสวรรคโลก และเส้นทางที่ 2 เส้นทางท่ารถม้าถึงหาดเสี้ยว ชื่อมโยงสวรรค
โลก ชุมชนพระปรางค์ ถึงศรีสัชนาลัยผลการพัฒนาศักยภาพชุมชนและหาแนวทางพัฒนาเมืองสวรรค
โลก ภายใต้บริบทโครงข่ายการท่องเที่ยวบนเส้นทางมรดกโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร โดย
ทีมวิจัยได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชนและหาแนวทางพัฒนาเมืองสวรรคโลกโดย
ด าเนินการ 2 กิจกรรม สรุปได ้ดังนี้  

 (1) ผลการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการท่องเที่ยว“แม่กลอง”3 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนแพรกหนามแดงชุมชนกระดังงา และชุมชนบ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปข้อสังเกตที่
ได้จากการศึกษาดูงานคือ ได้รับฟังสถานการณ์ภาพรวมการจัดการชุมชนและการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการชุมชน ที่เชื่อมไปสู่ธุรกิจเพ่ือสังคมรวมทั้งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการด้านอาหารในท้องถิ่นส าหรับนักท่องเที่ยว  และ
กระบวนการจัดการชุมชน และการสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ
ชุมชน ซึ่งมีข้อดีคือ คนรุ่นใหม่มีความรู้และทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี สามารถน ามาต่อยอดการ
จัดการชุมชนได้เป็นอย่างดี และได้เรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านบางพลับ ซึ่งมีการ
จัดเป็นฐานเรียนรู้ในชุมชน โดยมีแนวคิดในการบริหารจัดการแบบมีผู้จัดชุมชนที่ท าหน้าที่ประสาน
และกระจายบทบาทหน้าที่ไปยังฐานการเรียนรู้ต่างๆ  

(2) ผลจากการเข้ารับการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนกับการสื่อความหมาย การบริหารจัดการ
และการให้บริการ คือ ได้ทบทวนแนวคิดผลกระทบการท่องเที่ยวแบบมวลชน การท่องเที่ยวทางเลือก 
บทบาทของชุมชนในการจัด CBT บุคลากรส าคัญในชุมชนส าหรับการบริหารจัดการและการให้บริการ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์ นักสื่อความหมาย 
เทคนิคการน าเที่ยว เทคนิคการท าทัวร์ หลักการพูด บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการนันทนาการ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ในเขตอุทยานฯ และสาธิตการสื่อความหมายและการควบคุมความปลอดภัยขณะสื่อความหมายใน
พ้ืนที่ล่อแหลมของเส้นทางท่องเที่ยวในอุทยาน เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมและ
เชิงนิเวศ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่มกับ “กลุ่มท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านร่องกล้า” และได้ตั้งกลุ่มด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาเมืองสวรรคโลกภายใต้บริบทโครงข่ายการท่องเที่ยวบนเส้นทางมรดกโลกสืบต่อไปโดยตั้งชื่อ
กลุ่มว่า “กลุ่มรักสวรรคโลก” 
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ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน และคณะ (2561) การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นและยกระดับเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
ภาคเหนือตอนล่างสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ พัฒนา
เครือข่ายชุมชนที่มีศักยภาพในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างให้สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือท้องถิ่น
ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ิมขึ้นอีก 6 พ้ืนที่ และเพ่ือหนุนเสริมเครือข่ายชุมชนต าบลน ากุ่ม 
ชุมชนนครชุม ชุมชนต าบลวังทอง และชุมชนบ้านวังหาดให้สามารถใช้กระบวนการงานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่นพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้ง 3 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนท่องเที่ยวที่
พัฒนาด้วยกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่พักสัมผัสวิถี
วัฒนธรรมชุมชนบ้านรักไทย  

ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีคุณค่าทั้งเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
วิถีถิ่น และความสมบูรณ์สวยงามของทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  บริบทและศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวที่พร้อมด้วยทุนทรัพยากร ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และระดับความพร้อมของการมีส่วน
ร่วมหลายระดับสามารถน ามาเป็นทุนในการพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน รวมทั้งชุมชนต าบลน้ ากุ่ม ชุมชนต าบลนครชุม ชุมชนต าบลวังทอง และชุมชนบ้านวังหาด
สามารถใช้กระบวนการ CBR สืบค้นศักยภาพทุน จนสามารถน ามาก าหนดอัตลักษณ์ของชุมชนและ
น าไปจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ือน าไปใช้ต่อไป และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับที่พัก
แรมโฮมสเตย์บ้านรักไทยส าหรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนชุมชน 

สมชาย ชมภูน้อย (2561) การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการเพ่ิมมูลค่าท่องเที่ยวชุมชน 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาถึงศักยภาพการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่มีผลต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพของชุมชน
ในการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบและโครงสร้าง การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชม และการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางการเพ่ิมมูลค่าจากการท่องเที่ยว  
เพ่ือชุมชน ผลการศึกษา พบว่า ชุมขนบ้านเชียงมีศักยภาพของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว    
โดดเด่นมีเอกลักษณ์ มีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน มีส่วนร่วม
และความร่วมมือจากคนในชุมชนในระดับดีมาก หากแต่ยังขาดการต่อยอดอัตลักษณ์ หรือจุดขาย
ส าหรับนักท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมต่อยอดในเชิงการตลาดและมาตรฐานแบบครบวงจร แต่ถึงอย่างไรก็
ตาม ชุมชนบ้านเชียงพยายามคิดกิจกรรมเพ่ือสร้างความประทับใจและขยายการใช้เวลาพร้อมการใช้
จ่ายในชุมชนให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยความร่วมมือของภาครัฐที่เข้ามาพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน เกิดเป็นมูลค่าที่สร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนชุมชน 
การที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนั้น รูปแบบการ
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บริหารจัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวซึ่งเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวถือ
เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการน าสังคม-วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มาเป็นข้อมูลส าคัญในการ
สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และมีคุณค่าต่อไป  

วุฒิชาติ สุนทรสมัย และปิยะพร ธรรมชาติ (2559) การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรี เ พ่ือการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน               
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพในการพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนของจังหวัดปราจีนบุรี และศึกษาระดับการสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่าย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มชุมชนและตัวแทนชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรไทย มีความสนใจ และ
เข้าใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านสมุนไพรและการบ าบัดเพ่ือ
สุขภาพ รวมถึงชุมชนเองก็มีศักยภาพเพียงพอต่อการรวมกลุ่มในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเริ่มตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า  
ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้มแข็งด้านเครือข่ายและท าให้เกิดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงการ
เชื่อมโยงเครือข่ายของธุรกิจชุมชน อันน ามาซึ่งการพัฒนาเครือข่ายชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

เกษม กุณาศรี และคณะ (2559) การศึกษาวิจัยเรื่อง การเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่นส าหรับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยพู มีวัตถุประสงค์เพ่ือเลือกเอกลักษณ์
ท้องถิ่นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการศึกษา พบว่า วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ในอ าเภอแม่
แตงมีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาจ านวนมากโดยเฉพาะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาสร้างเป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบอีกทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเอกลักษณ์ในการดึงดูดที่
เด่นชัดในพ้ืนที่และจากการเลือกสถานที่ส าคัญของวัด พบว่า ช้างแม่ตะมานเป็นเอกลักษณ์อาชีพที่
ส าคัญเป็นล าดับที่หนึ่งซึ่งถูกใช้เป็นทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบและออกแบบตรา
สินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ที่น าไปใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนอกจากนั้น
ผลการวิจัยท าให้ได้แบบจ าลองส าหรับน าไปส่งเสริมยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพใน
ชุมชน 

มาลิณี ศรีไมตรี (2559) การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว           
เชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาศักยภาพตลอดจนรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี            
ผลการศึกษา พบว่า วิธีการในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ 
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การบรรยาย ให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว การสร้างทีมงาน การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือให้ได้
รูปแบบและกิจกรรมส าหรับการท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
และรูปแบบการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวงาน 
เทศกาล การท่องเที่ยวเชิงศิลปหัตถกรรม และการท่องเที่ยวชมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ก าหนด
โปรแกรม การท่องเที่ยวโดยใช้ชื่อว่า “ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี”แบ่งออกเป็น          
4 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 เส้นทางเทียนพรรษา เส้นทางที่ 2 ต านานลูกอีสานกับกระติบ
ข้าว เส้นทางท่ี 3 เครื่องทองเหลืองลมหายแห่งบ้านปะอาวและเส้นทางที่ 4 ภูมิปัญญาข้าวกล้องงอก 

ชาญวิทย์ วสยางกูร (2558) การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
วัฒนธรรมในเขตเมือง กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเมืองมุดดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเมือง 
โดยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและสังเคราะห์รูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนเขตเมืองที่เหมาะสมควรเป็นรูปแบบที่รัฐร่วมมือกับชุมชน โดยน าอัตลักษณ์ของ
ชุมชนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวและแนวคิดการบริหารจัดการ ด้าน
การตลาด และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 4M  (Man Management Material Money) 4Ps ( 
Production Price Promotion Place) และ 5A’s (Attraction Accessibility Amenity Activity 
Accommodation)   

 ยุทธนา พรหมณี และคณะ (2558) การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการกลุ่มอาชีพ
ชุมชนอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาบริบททั่วไปของกลุ่มอาชีพชุมชนอ าเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพ่ือศึกษาการจัดการของกลุ่มอาชีพชุมชน ศึกษาคุณลักษณะของผู้น ากลุ่ม
อาชีพชุมชน ศึกษาสภาพการแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่มอาชีพชุมชน ศึกษาปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินการของกลุ่มอาชีพชุมชน และเพ่ือก าหนดแนวทางที่ต้องการในการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชนอ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา พบว่า การจัดการผลผลิตของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ 
วัตถุดิบในการผลิตเป็นวัตถุดิบหลักที่ได้จากชุมชนและวัตถุดิบที่ซื้อจากภายนอกชุมชน  องค์ความรู้ใน
การผลิตส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญาของชุมชนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตส่วน
ใหญ่สมาชิกกลุ่มเรียนรู้กันเอง วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตส่วนใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือ
องค์กรอื่น และส่วนใหญ่มีการด าเนินการควบคุมคุณภาพของการผลิต และการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่มีฝ่ายด าเนินการด้านการตลาดของกลุ่ม ระดับของตลาดผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ 
มีการจ าหน่ายในร้านค้าชุมชนหรือที่ตั้งกลุ่ม ในส่วนลักษณะของผู้น ากลุ่ม พบว่า มีความน่านับถือ มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความเสียสละ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม/ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ 
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แต่ควรเป็นผู้มีความรอบรู้การเงินและการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้  จุดแข็งของกลุ่ม พบว่า มีการ
มอบหมายงานให้สมาชิกกลุ่ม มีระบบการติดต่อประสานงานของกลุ่ม และความสามัคคี/ความร่วมมือ
ของสมาชิกกลุ่ม ส่วนจุดอ่อน ได้แก่ แผนการด าเนินงานของกลุ่ม งบประมาณ การด าเนินงานของ
กลุ่ม การพัฒนาสมาชิกของกลุ่ม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้สมาชิกกลุ่มถือปฏิบัติ และเทคโนโลยีเพ่ือ
การบริหารจัดการ  

ส าหรับสภาพแวดล้อมภายนอกของกลุ่มอาชีพ โอกาส ได้แก่ นโยบายของรัฐในการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพชุมชนการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในองค์กรภาครัฐในจังหวัดปัตตานี  ความต้องการตลาดกับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และวิถีชีวิต/วัฒนธรรมของชุมชน ที่เอ้ือต่อกิจกรรมของกลุ่ม อุปสรรค ได้แก่ การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ขาดสถาน ที่ ที่ เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มบรรจุ 
ภัณฑ์ไม่ทันสมัยไม่หลากหลาย และไม่น่าสนใจ ไม่มี ตลาดเพ่ือจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวาง 
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความสามารถ สามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และขาด
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่มีต้นทุนส ารองในการผลิตผลิตภัณฑ์           
ส่วนแนวทางที่ต้องการในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มอาชีพต้องการพัฒนาด้านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ให้มีการติดต่อสื่อสารที่สะดวก สามารถติดต่อกับตลาดภายนอก เพ่ือน า
ผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย เพ่ิมช่องทางการตลาดหลายรูปแบบ เช่น ฝากขาย ขายส่ง ออกร้านตามงาน
ต่างๆ และการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

เอกชัย พุมดวง (2557) การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่วมตามแนวเศรษฐกิจชุมชนในต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสง ค์
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพในชุมชน และเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกให้มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน           
ผลการศึกษา พบว่า การสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ มอาชีพใน
ชุมชน ได้แก่ กลุ่มจักสานกระเป๋า กลุ่มท าขนมไทย และกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพโดยใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือซึ่งพบว่า กลุ่มอาชีพชุมชนได้
ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการใช้ความรู้ยังขาดการ
จัดเก็บความรู้และการสืบค้นความรู้ นอกจากนี้การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการกลุ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนด้วยการถอดบทเรียนท าให้ได้     กลยุทธ์ที่ส าคัญ 
ได้แก่ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาดด้วยการส่งเสริมช่องทางการตลาด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ ในส่วนการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสืบค้น รวบรวม และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคน ามาซ่ึงรายได้แก่คนในชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
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บุญฑวรรณ วิงวอน และคณะ (2556) การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการทุนทางสังคมของ
แหล่งท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์บริบทและทุนทางสังคมด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ จังหวัดล าปาง และเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการ
หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเพ่ือทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและประเมินผลศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ และเพ่ือติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการและมีการบูรณาการข้อมูลและค้นหา
คุณลักษณะเฉพาะ/สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศของจังหวัด
ล าปางสู่การรับรู้ด้านอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดล าปาง  รวมทั้งเพ่ือ
เชื่อมโยงสารสนเทศเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศกับจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา
และแพร่ (เส้นทาง R3A) และเพ่ือสังเคราะห์โครงการวิจัยเรื่องการบูรณาการทุนทางสังคมของแหล่ง
ท่องเที่ยวในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของจังหวัดล าปาง  

ผลการศึกษา พบว่า มีพ้ืนที่เป็นแอ่งคล้ายกระทะ อากาศร้อน อบอ้าวตลอดปี การคมนาคม
สะดวกโดยมีระบบโลจิสติกส์เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง 
เป็นเมืองส าคัญด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่สงบและมีสถาปัตยกรรมล้านนาอันโดดเด่น
รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีทุนทางสังคมในพ้ืนที่ดั้งเดิมของจังหวัดล าปาง จ านวน 
7 ด้าน ประกอบไปด้วย (1) ท าเลที่ตั้งและสถานที่ (2) ความสัมพันธ์ของทรัพยากรมนุษย์ (3) ด้าน
ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและท้องถิ่น (4) ความสัมพันธ์ของคนภายในชุมชน 
(5) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย (6) ต านานแหล่งท่องเที่ยว (7) 
ความดั้งเดิมของชุมชน และทุนทางสังคมที่ค้นพบใหม่ อันดับ (8) คือ เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลักษณะเชิงรุกความเป็นไปได้ในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ได้มีการจัดสรรและระดมสรรพก าลังขององค์กรตั้งแต่วัตถุดิบ ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน บุคลากรและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถ่ายโอนผ่านเวทีการ
เสวนา การประชุม สัมมนาด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้ง
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ การประชาสัมพันธ์ และโครงการผลการ
ทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประเมินผลศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยว   
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกปัจจัย คือ ด้านสารสนเทศที่
น าเสนอมีความน่าสนใจ มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการ ล าดับต่อมา คือ 
ด้านความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวการติดตามโครงการย่อย  2 
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โครงการพบว่า กิจกรรมการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่อาจจะมีปัญหาบ้างใน
ประเด็นของความพร้อมของพ้ืนที่ซึ่งยังบริหารจัดการเวลาไม่ได้การเชื่อมโยงสารสนเทศเชิงวัฒนธรรม
และเชิงนิเวศกับจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปางพะเยาและแพร่ (เส้นทาง R3A) ด้วยการ
ประสานงานกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบลและท้องถิ่น อัน
รวมไปถึงจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยาและแพร่ (เส้นทาง R3A) เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศทั่วประเทศได้ใช้สารสนเทศในการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของความต้องการและความคาดหวังด้านแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ตั้ง  ผ่านเว็บไซต์ 
www.lpguidemap.comล าดับสุดท้าย การสังเคราะห์โครงการย่อย 2 โครงการ ซ่ึงผลการสังเคราะห์
พบว่า พ้ืนที่วิจัยจ านวน13 อ าเภอ สามารถตอบโจทย์ ได้โดยใช้จุดแข็งหรือความโดดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศมาท าการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในแต่ละอ าเภอผ่านการบูร
ณาการทุนทางสังคมเพ่ือยกระดับสมรรถนะการท่องเที่ยวต่อไป 

นิกร ผัสดี (2555) การศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง และศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพรวมถึงศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง  

ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จของการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพด้านปัจจัยภายนอก ด้าน
บุคลากรและด้านการบริหารอยู่ในระดับพอสมควร และมีส่วนที่เอ้ือต่อการส่งเสริมกลุ่มอาชีพได้แก่ 
ด้านปัจจัยภายนอกและปัจจัยด้านบุคลากร ส่วนปัจจัยในการบริการไม่มีส่วนเอ้ือต่อความส าเร็จใน
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในส่วนปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ เงินทุนมีไม่
เพียงพอ ขาดการพัฒนาทักษะความรู้ขั้นสูง วัตถุดิบไม่เพียงพอ ขาดการพัฒนาความรู้ รูปแบบการ
จ าหน่ายและบรรจุภัณฑ์ ขาดตลาดรองรับสินค้า มาตรฐานการผลิตต่ า ขาดการสนับสนุนทางวิชาการ 
ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการส่งเสริมอาชีพ ขาดการก าหนดทิศทาง
ทางการส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นระบบ ขาดความรู้ทางเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการทางตลาด  

สุมาลี เจริญบุญ (2555) การศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก
และปัจจัยที่ท าให้กลุ่มด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและอุปสรรคที่ท าให้กลุ่มหยุดการด าเนินการ รวมถึง
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มอาชีพในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุยม่วงเกิดขึ้นมานานก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพอย่างเป็นทางการโดยมีกลุ่ม
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ที่ด าเนินการต่อเนื่องจ านวน 3 กลุ่ม คือกลุ่มอาชีพจักสาน กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับและกลุ่มอาชีพ
นวดแผนไทย ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้กลุ่มด าเนินการต่อเนื่องพบว่า เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก เป็นความรู้จากภูมิปัญญาในชุมชนและเป็น
ผลผลิตร่วมกันของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม อุปสรรค์ต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
ที่หยุดด าเนินการพบว่า ต้องพ่ึงจากนอกชุมชน บางช่วงวัตถุดิบขาดตลาด เป็นความรู้จากภายนอน
ชุมชน ไม่มีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง สินค้าไม่ได้รับการพัฒนาและมีการแข่งขันสูง 
ส่วนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ควรมุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเองในชุมชน ให้กลุ่มได้มีการ
พ่ึงพาซึ่งกันและกันโดยการเชื่อมโยงกิจกรรม  ต่างๆ ระหว่างกลุ่มอาชีพด้วยกันและประชาชนใน
ต าบลเพ่ือลดการพ่ึงพิงวัตถุดิบจากภายนอกชุมชนโดยการฝึกอาชีพที่จะท าให้เกิดอาชีพกลุ่มใหม่ให้
เชื่อมโยงกันและมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้สมาชิกกลุ่ม
อาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ปิยะ เพชรสงค์ และคณะ (2555) การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการมีอยู่ของกลุ่มอาชีพเกษตรกร รูปแบบความเชื่อมโยงในการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพเกษตรกร รูปแบบความเชื่อมโยงการไหลของทรัพยากรการผลิตของกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร รูปแบบความเชื่อมโยงด้านการจัดจ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มอาชีพเกษตรกร ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล และก าหนดรูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพเชิง
พ้ืนที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเกษตรกร ผลการศึกษา พบว่า การด าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพเกษตรกรทั้งในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการด้านการตลาดและการผลิตไม่มี
ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของกลุ่มเกษตรกร รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมโดยองค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนยัง
ขาดรูปแบบเครือข่ายความเชื่อมโยงในการด าเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือให้กลุ่มอาชีพเกษตรกรมี
ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต โดยการเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพในรูปแบบของทีมงานบริหารหรือในรูปแบบของสหกรณ์และควรมีการก าหนดแนวทางส่งเสริม
ในแนวดิ่งที่มุ่งเน้นหรือค านึงถึงการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าใช้
สูงสุด ดังนั้นการวิเคราะห์และจัดท าแผนการส่งเสริมให้สอดรับกับทรัพยากรที่อยู่ในพ้ืนที่และสร้าง
เครือข่ายความเชื่อมโยงทั้งด้านปัจจัยการผลิต และการตลาดและก าหนดขึ้นเป็นกรอบโครงการที่จะ
ให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

ไพโรจน์ ดงกระโทก (2551) การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก อ าเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู มีวัตถุประสงค์เพ่ือสภาพปัญหาการปฏิบัติตามบทบาทขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลหนองแกในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง และแนวทางการพัฒนา
บทบาทในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือพ่ึงตนเอง ผลการศึกษา พบว่า บทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนประกอบด้วย มีการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพ มีการจัดสรร
งบประมาณและปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มอาชีพ มีการให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม และผลการศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน คือ ก าหนดแผนพัฒนาอาชีพไม่ชัดเจน ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด 
ขาดการมีส่วนร่วมในการระดมทุนของสมาชิก สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมน้อยในการจัดท าแผนและ
งบประมาณ มีการติดตามประเมินผลแต่ไม่มีวิธีการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ไม่มีการเวทีประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายของกลุ่มอาชีพ ส่วนแนวทางการพัฒนาบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการส่งเสริมอาชีพชุมชน ได้แก่ ควรมีแผนส่งเสริมอาชีพให้ชัดเจนและต่อเนื่อง ควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
สร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันของกลุ่มอย่างแท้จริง 

 
สรุปประเด็นแนวคิด ทฤษฏีส าหรับเป็นแนวทางในการวิจัย  
ตารางที่ 2.1 ประเด็นแนวคิด ทฤษฏี ส าหรับเป็นแนวทางในการวิจัย 

การพัฒนากลุ่มอาชีพชมุชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน 

 
วิธีการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ความเหมือน
ห รื อ คว ามแ ตก ต่ า ง  
จากผลการศึกษาวิจัย 

การปริทัศน์แนวคิด หลักคิด   
พบประเด็น ที่ เป็นแนวทางใน
การวิจัย ดังนี้  
1. แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพชุมชน ได้แก่     
     1.1ก าหนดแนวทางในการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น ยกระดับการผลิต 
ก า ร แ ป ร รู ป ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  แ ล ะ
การตลาด 
     1.2 การบริหารจัดการเพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวตามวิถี 

ก าหนดเป็นแนวค าถามและ
กระบวนการศึกษา ดังนี ้
1. ความเป็นไปได้ ในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน  
2. อาชีพชุมชนได้รับการสืบ
ทอดต่อกันมาหรือเกิดจาก
การเรียนรู้ขึ้นใหม่  
3.กลุ่มอาชีพชุมชนมีความ
พร้ อม ในกา ร เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน  
3. ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน 

ผลการศึกษาตามแนว
ค าถามและกระบวนการ
ศึกษา ดังนี ้
1. กลุ่มอาชีพชุมชนยังคง  
มีอยู่และมีความโดดเด่น 
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ 
     1.1 ด้านเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม  เช่น กลุ่ม
อา ชีพท าประมงน้ าจื ด 

สวนเกษตรพอเพียง กลุ่ม
ท าอาชีพเห็ดเยื่อไผ่และ 

ผ ล วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
เ ห มื อ น ห รื อ ค ว า ม
แตกต่าง ดังนี ้
ด้ านการพัฒนากลุ่ ม
อาชีพในการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน ได้แก่ 
ประเด็นความเหมือน  
พบว่า  
  1. การพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชนโดยการ
ใ ช้หรื อน า เอกลักษณ์
และความโดดเด่นหรือมี
เอกลักษณ์เฉพาะของ 
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ตารางที่ 2.1 ประเด็นแนวคิด ทฤษฏี ส าหรับเป็นแนวทางในการวิจัย (ต่อ) 

การพัฒนากลุ่มอาชีพชมุชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน 

 
วิธีการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ความเหมือน
ห รื อ คว ามแ ตก ต่ า ง  
จากผลการศึกษาวิจัย 

ชุมชน วิถีไทย 
 2. แนวคิดการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพ ได้แก่  
      2.1 การรวมกลุ่มอาชีพที่มี
เ อ ก ล ัก ษ ณ ์เ ป็ น เ ส น่ ห์ ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยือนน าไปสู่
การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
และยังเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
ท้องถิ่นอื่นๆ ได้น าทรัพยากร
ชุมชนที่ โดดเด่นมาพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน  
      2.2 การสร้างต้นแบบอาชีพ
ชุมชนโดยการน าคุณค่าแห่งอัต
ลักษณ์ต่างๆเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมส าหรับการค้นหาเกิด
แรงบันดาลใจ โดยเฉพาะการ
ค้นหาอัตลักษณ์ที่ เกิดจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ โดย
ใช้เครื่องมือการพัฒนาภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่ครบวงจรซึ่งอาจแสดง
ออกมาโดยใช้โทนสีต่างๆ ในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน  
     2.3 การสร้างต้นแบบกลุ่ม
อาชีพชุมชน โดยการน าเทคนิค 

วิธีการบริหารจัดการในรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่ท าให้กิจกรรมต่างๆของ
กลุ่มอาชีพประสบความส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งยังหวังผล
ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ  

เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน   
4. แนวทางพัฒนากลุ่มอาชีพ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
5.ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ของ
กลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
6. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
หน่วยงาน องค์กร และภาคี
เครือข่ายที่ได้เข้ามาส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
7. สิ่งใดหรือเรื่องใดที่กลุ่ม
อาชีพต้องการให้ช่วยเหลือ
สนับสนุนและส่งเสริม 

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด  
ด้านศิลปกรรม เช่น  กลุ่ม
อาชีพละครชาตรี  
  1.2 ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
เ ช่น  กลุ่ มอาชีพท าปลา
สลิดเค็มแดดเดียว  กลุ่ม
อ า ชี พ ผ้ า มั ด ย้ อ ม สี
ธรรมชาติ   
  1.3 ด้านโภชนาการ เช่น 
กลุ่มอาชีพท าอาหารไทย
พื้ น บ้ า น  ก ลุ่ ม อ า ชี พ
ท าอาหารหวานพื้นบ้าน 
กลุ่มอาชีพท าผลิตภัณฑ์
อาหารพื้นบ้านแปรรูป   
2. ข้อมูลการเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ได้แก่  
    2.1 การมีแหล่งน้ าที่
ม า ก พ อ ส า ห รั บ ท า
เกษตรกรรมดั้ งเดิมของ
กลุ่มอาชีพชุมชน  
    2.2 กลุ่มอาชีพชุมชนมี
ผู้น ากลุ่มที่มีทักษะและ
ประสบการณ์ มีแนวคิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สมาชิกให้ความนับถือ ให้
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ มี ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ท า
กิจกรรมของกลุ่ม 
 2.3 การได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพชุมชนในการ
พั ฒ น า เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชน 
  2. การน าเทคนิคหรือ
วิ ธี ในการสื่ อสาร เพื่ อ
สร้างการรับรู้หรือเข้าถึง
ของกลุ่มอาชีพชุมชนที ่
   3. การศึกษาน าร่อง
หรือสร้างต้นแบบในการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ต้นแบบ
น าไปสู่การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ   
ประเด็นความแตกต่าง 
พบว่า 
  1. การให้น้ าหนักของ
ความส าคัญเกี่ยวกับการ
น าหรื อ ใ ช้ทรั พยากร
ชุมชนในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนมีความ
แตกต่างกัน  
     1.1 แนวคิดมุ่งเน้น
ศักยภาพตามธรรมชาติ
พั ฒ น า เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่องเทีย่วชุมชน ส่วนผล  
การศึกษาให้ความส าคัญ
กับกิจกรรมกลุ่มอาชีพ  
ที่ มี เ อกลักษณ์ เฉพาะ
เพราะเป็นชุมชนเมือง
ความเป็นเอกลักษณ์ทาง  
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ตารางที่ 2.1 ประเด็นแนวคิด ทฤษฏี ส าหรับเป็นแนวทางในการวิจัย (ต่อ) 

 
 

การพัฒนากลุ่มอาชีพชมุชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน 

 
วิธีการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ความเหมือน
หรือความแตกต่าง  จาก
ผลการศึกษาวิจัย 

สร้างการรับรู้ ให้กับลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมายน าไปสู่การเพิ่ม
รายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มซึ่ง
องค์ประกอบแห่งความส าเร็จของ
กลุ่มอาชีพที่น าไปสู่การพัฒนา
กลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบที่ส าคัญ 
ประกอบด้ วย  ผู้ น ากลุ่ ม และ
สมา ชิก เป็นผู้ ที่ มี ค วามมุ่ งมั่ น      
มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ มี
ความเห็นร่วมกัน ที่จะยอมรับการ
เปลี่ ยนแปลงที่ อาจเกิดขึ้น ใน
กิจกรรมต่างๆของกลุ่ม รวมทั้ง
การมีภาค เครื อข่ ายที่ ให้ กา ร
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง   

 สนับสนุนและช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท า ง ด้ า น ก า ร จั ด พื้ น ที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
แน่นอน  
   2.4 มี เวทีถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ 
ให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิด
ความสนใจในการรับช่วง
ต่อกลุ่มอาชีพชุมชน  
 ส า ห รั บ ปั ญ ห า แ ล ะ
อุปสรรคต่อการพัฒนา
กลุ่มอาชีพชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ การ
มีข้อจ ากัดของพื้นที่ ไม่ว่า
จะเป็นจอดรถและที่จัด
กิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพชุมชนยังคง
รองรับนักท่องเที่ ยวได้    
ไม่มากนัก เพราะไม่ ได้
อ อ กแ บบ มา ก่ อ น แ ล ะ
สภาพของถนนที่ มี การ
สัญจรคับคั่ งและแออัด 
ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์
เพื่อการรับรู้ถึงเอกลักษณ์
อ า ชี พ ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว
ยังไม่ทั่วถึงอย่างแท้จริง 

ธรรมชาติยังไม่โดดเด่น
เพียงพอที่จะดึงดูดใจหรือ
สร้างความน่าสนใจ ให้กับ
นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว  จ า ต้ อ ง 
มุ่งเน้นถึงความโดดเด่น
หรือการมีลักษณะเฉพาะ
ของกลุ่มอาชีพมากกว่า
ค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ
ของพื้นที ่
ด้านการสร้างต้นแบบ
การพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชนในการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน ได้แก่ 
ประเด็นความเหมือน 
พบว่า  
หลักคิดแนวคิดการพัฒนา
เป็นต้นแบบหรือน าร่อง
การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมขนซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อมูลของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับที่
การพัฒนาหรือการสร้าง
ต้นแบบการเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่ม
อาชีพจ าต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคใน
การร่วมผลักดันให้เกิด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

57 
 

ตารางที่ 2.1 ประเด็นแนวคิด ทฤษฏี ส าหรับเป็นแนวทางในการวิจัย (ต่อ) 

การพัฒนากลุ่มอาชีพชมุชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน 

 
วิธีการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ความเหมือน
ห รื อ คว ามแ ตก ต่ า ง  
จากผลการศึกษาวิจัย 

   การพัฒนาอย่ า ง เป็ น
รูปธรรม โดยเฉพาะผู้น า
กลุ่มที่มีความคิดพัฒนา
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ส ม า ชิ ก แ ล ะ มี ภ า คี
เครือข่ายให้การร่วมมือ
และส่งเสริมสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง  
ประเด็นความแตกต่าง 
พบว่า  
หลักคิ ดแนวคิด ได้ ให้
ความส าคัญต่อการสร้าง
ต้นแบบหรือรูปแบบโดย
ส่วนใหญ่เกิดจากแนวคิด
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ห รื อ
องค์ ก ร อื่ น ๆที่ เ ข้ าม า
ส่งเสริมและสนับสนุน
และก าหนดเป็นแนวทาง
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ เ ป็ น
ภาพรวมในบางครั้งอาจ
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
ซึ่ งแตกต่ า งกันกับผล
การศึกษาการพัฒนา
ก ลุ่ ม อ า ชี พ ชุ ม ช น
ต้นแบบในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนอันเกิด 
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 ตารางที่ 2.1 ประเด็นแนวคิด ทฤษฏี ส าหรับเป็นแนวทางในการวิจัย (ต่อ) 

การพัฒนากลุ่มอาชีพชมุชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน 

 
วิธีการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ความเหมือน
ห รื อ คว ามแ ตก ต่ า ง  
จากผลการศึกษาวิจัย 

   จากโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้น ากลุ่ม  สมาชิก
แ ล ะ ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย
ร่วมกันออกแบบและ
สร้างต้นแบบท่ีเหมาะสม
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่
แท้จริงและสอดคล้อง
กับกิ จกรรมของกลุ่ ม
อาชีพชุมชนที่มอียูจ่ริง 

3. แนวคิดการสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
กลุ่มอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม โดย
กระบวนการAICเปิดโอกาสให้
สมา ชิกองค์ กรหรื อ ชุมชนทุก 
ระดั บ ไ ด้ แ ลก เปลี่ ย นคว ามรู้
ประสบการณ์ก่อให้เกิดการระดม
สมองเพื่อร่วมคิดร่วมวิเคราะห์
หนทางเลือกหรือหนทางปฏิบัติ
เพื่อที่ จะแก้ปัญหาและพัฒนา 
ประกอบด้วย การสร้างความรู้
Appreciation: A) ขั้นตอนการ
สร้ า งความรู้ ห รื อการ เ รี ยน รู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
การสร้างแนวทางการพัฒนา 
(Influence : I) สร้างแนวทางการ
พัฒนาเป็นขั้นตอนการหาวิธีการ
และเสนอทางเลือกในการพัฒนา
ตามที่ได้สร้างภาพพึงประสงค์ 
การสร้างแนวทางปฏิบัติ  

กระบวนการ AIC เพื่อการ
ศึกษาวิจัย ดังนี ้
1. ส ร้ า งแนวทางการ ใน
ระดมพลังสร้างสรรค์แบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเสนอรูปแบบ
สถานที่ของกลุ่มอาชีพใน
การแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
ได้แก่  
 1.1การประชุมกลุ่ม ใหญ่ 
เพื่อการสร้าง รูปแบบหรือ
ภาพการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชนร่วมกัน 
1.2 การประชุมกลุ่ มย่อย 
เพื่ อหาวิ ธีการและเสนอ
ทางเลือกโดยก าหนดเทคนิค 
วิ ธี ก า ร  เป้ า หม าย  และ
ร่วมกันก าหนดกิจกรรมใน
การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน  
1.3  ลงสู่การปฏิบัติในการ 

3.การพัฒนากลุ่มอาชีพ
ต้นแบบการ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ ยว ชุมชน ได้แก่ 
ก าหนดจุดที่ตั้ งโดยใช้สี
เครื่องหมาย แสดงประเภท
ของกลุ่ มอาชีพชุมชนที่
ยังคงมีการท าอาชีพชุมชน 
โดยระบบการค้นหาจาก
แผนที่ (Google Map) 
และก าหนดเขตพื้นที่ ด้วย
การใช้รหัสสีหรือโทนสีบ่ง
บอกถึงระดับความพร้อม
ของกลุ่มอาชีพชุมชนใน
การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่ม
อาชีพชุมชนต้นแบบด้วย
แบบสัญลักษณ์ 3 มิติแห่ง
คุ ณ ค่ า แ ส ด ง ถึ ง ก า ร
เช่ือมโยงถึงจุดท่องเที่ยวที่
น่าสนใจอ่ืนๆ  

ผ ล วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
เ ห มื อ น ห รื อ ค ว า ม
แตกต่าง  จากการน า
กระบวนการ AIC เพื่อ
การศึกษาวิจัย ดังนี ้
ประเด็นความเหมือน 
 พบว่า  ผลการศึกษา
น า ไ ป สู่ ข้ อ ส รุ ป ก า ร
พัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนที่ เกิด
จากการระดมความคิด 
การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเขตพื้นที่ ด้ วย
การใช้รหัสสีหรือโทนสี
บ่ งบอกถึ งร ะดับการ
พัฒนาและก าหนดพื้นที่
เป็นต้นแบบกลุ่มอาชีพ
ชุมชนในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนส่งผลให้
เข้าถึงความต้องการของ 
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ตารางที่ 2.1 ประเด็นแนวคิด ทฤษฏี ส าหรับเป็นแนวทางในการวิจัย (ต่อ) 

 

การพัฒนากลุ่มอาชีพชมุชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวชุมชน 

 
วิธีการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ความเหมือน
ห รื อ คว ามแ ตก ต่ า ง  
จากผลการศึกษาวิจัย 

 (Control: C) สร้างแนวทาง
ปฏิบัติในการสร้างการยอมรับและ
ท างานร่วมกันโดยน าเอาโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ มาสู่การปฏิบัติ 

พัฒนากลุ่ ม อา ชีพ ชุมชน
ต้นแบบโดยน าเนื้อหาหรือ
รูปแบบจากการประชุมกลุ่ม
ย่อยลงในพื้นที่หรือสถานที่
ของกลุ่มอาชีพชุมขนในการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน   
ในต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 เข้าถึงความต้องการของ
กลุ่มอาชีพชุมชนในการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
แท้จริง 
ประเด็นความแตกต่าง 
พบว่า รายละเอียดของ
ข้อมูลในกระบวนการ 
AICมุ่งเน้นเทคนิควิธีการ   
ที่ เ ป็ นทางการ และมี
มาตรฐานทางวิชาการ 
ซึ่งอาชีพชุมชนไม่คุ้นเคย
จ า ต้ อ ง มี ก า ร ป รั บ
รู ป แ บ บ แ ล ะ วิ ธี ใ ห้
เหมาะสมกับช่วงเวลาใน
ด าเนินวิถีชีวิตปกติและ
กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ 




