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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆเพ่ือให้

ครอบคลุมภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา
สายเก่าซึ่งประกอบด้วย (1) แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน (2) แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(3) แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว (4) แนวคิดการพัฒนาผู้นำการท่องเที่ยว (5) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (6) 
บริบทแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า  และ(7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

      ภูมิปัญญาเป็นวัฒนธรรมที่สะสมจากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของคน จนเป็นองค์
ความรู้ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต คนไทยทุกคนควรรู้ควรศึกษา ปรับปรุงพัฒนา และ
นำไปใช้เพื่ออนาคต เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสันติ ดังน้ันภูมิปัญญาไทยจึงเป็นองค์ความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ของการดำรงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม           
ท่ีประกอบด้วยแนวคิดในการแก้ปัญหาของตนเองจนเกิดการหลอมรวมเป็นแนวความคิดแล้วนำมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามกาลเวลา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและวิชาการ
ได้ให้ความหมาย สามารถสรุปได้ดังน้ี 

       นุชลี  คล้ายวันเพ็ญ (2553, หน้า 27) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า หมายถึง 
มวลความรู้และประสบการณ์ที่เกิดข้ึนโดยผ่านกระบวนการสั่งสมจากประสบการณ์ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ชาวบ้านหรือชุมชนคิดค้นเองและมีกระบวนการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ 
หรือได้รับจากการศึกษาและอบรมในสถาบันทุกสถาบันภายในท้องถ่ิน อันได้แก่ วัด ครอบครัว สถาน
ประกอบการและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นมรดกทางสังคมและเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกัน
มาและนำองค์ความรู้นั้นมาแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัย เพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิต
ได้อย่างสงบสุข 

  ศศิธร  ธรรมโสภิต (2553, หน้า 36) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินว่าหมายถึง องค์
ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนในท้องถ่ินนั้นๆ ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความ
เฉลียวฉลาดของคนแต่ละคน ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง พัฒนา และมีการถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชีวิตของคนในท้องถ่ินนั้นๆ ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและ
สภาพธรรมชาติรวมทั้งเหมาะสมกับยุคสมัย 
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             พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545, หน้า 826) 
อธิบายความหมายของภูมิปัญญาไว้ว่า“ภูมิ หมายถึง พื้น ชั้น พื้นเพ ความรู้ภูมิปัญญา หมายถึง พื้นความรู้
ความสามารถ”เมื่อนำคำข้างต้นมารวมกันกับคำว่าไทย จะได้ความหมายว่า“ภูมิปัญญาไทย หมายถึง พื้น
ความรู้ความสามารถของคนไทย ชาติไทย และประเทศไทย” 

       สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2540, หน้า 21 - 22) ให้ความหมายไว้ว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
หมายถึง วิธีการจัดการ วิธีการช้ีนำ และการริเริ่มเสริมต่อของนักปราชญ์ในท้องถ่ินหรือในกลุ่มชน ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ล้วนส่ังสมงอกงามข้ึนจากความรอบรู้ ประสบการณ์ ผนวกด้วยญาณทัศนะ (ความเฉียบ
คมในการหยั่งเห็น หยั่งรู้ ที่ลุ่มลึกกว่าวิสัยทัศน์) เป็นรากฐาน รากเหง้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงมัก
เก่ียวเนื่องกับการนำสภาวะตามธรรมชาติที่อยู่ในวิสัยที่จะจัดการได้ หรือภาวะท่ีเกิดจากการกระทำ การ
เสาะสร้างของคนรุ่นก่อนๆ มาปรับให้เก้ือกูลแก่การดำรงชีพข้ันพ้ืนฐาน หรือปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร ที่
อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ แล้วภูมิปัญญาเหล่าน้ันค่อยๆแตกหน่อต่อยอดเป็นภูมิ
ปัญญาเพ่ือจรรโลงจิตใจ เป็นเคร่ืองประเทืองอารมณ์ อันได้แก่ ภูมิปัญญาประเภทงานช่างฝีมือและ
ศิลปกรรมพ้ืนบ้าน ตลอดจนภูมิปัญญาอันเป็นปทัสถานท่ียึดถือว่าเป็นความดี ความงาม ตามคติชนหรือ
คติชาวบ้าน” 
        เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540, หน้า 11-12) ให้ความหมายไว้ว่า “ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ 
ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความชัดเจนท่ีกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว 
และดำรงชีพ ในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ท่ีได้
พัฒนาการสืบสานกันมา ภูมิปัญญาเป็นความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความชัดเจนที่เป็นผล
ของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพ้ืนที่ที่กลุ่มชนน้ันต้ังหลักแหล่งถ่ินฐานอยู่ และได้
แลกเปล่ียนสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอื่นที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กัน 
แล้วรับเอาหรือปรับเปล่ียนนำมาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคม 
วัฒนธรรมของกลุ่มชนน้ัน ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพ้ืนที่ ภูมิปัญญาที่มา
จากภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่หรือผลิตซ้ำเพ่ือมาแก้ปัญหา และการปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
เป็นอยู่และความเปลี่ยนแปลง” 
  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2561, หน้า36) กล่าวไว้ว่าภูมิปัญญา หมายถึง พื้นฐาน ความรู้
ความสามารถ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถทางพฤติกรรม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยใช้
ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว และดำรงชีพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยใช้ประสบการณ์ที่
สั่งสมไว้ในการปรับตัว และดำรงชีพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา อันเป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวให้เข้ากับสภาพต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ที่กลุ่มชนเหล่าน้ันต้ังถ่ินฐานอยู่ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุ่มอ่ืน  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 31) กล่าวว่า
ภูมิปัญญาไทยมีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอด องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถ่ินต่างๆ 
แล้วพัฒนา เลือกสรรและปรับปรุงองค์ความรู้เหล่าน้ันจนเกิดทักษะและความชำนาญ ท่ีสามารถแก้ไข
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ปัญหา และพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและสืบทอด
พัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด 

  นันทสาร สีสลับ  (อ้างถึงใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, 2547 เล่มท่ี 23) กล่าวว่า 
ภูมิปัญญาตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom หมายถึง ความรู้ความสามารถ ทักษะความเช่ือและ
ศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาดสายและเช่ือมโยงกัน
ท้ังระบบทุกสาขาภูมิปัญญาไทยหมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจผลิตผลงาน 
ของบุคคล อันเกิดจากการสะสมองค์ความรู้ทุกด้านที่ผ่านกระบวนการสืบทอดพัฒนาปรับปรุง และ
เลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีจนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุค
สมัยภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดข้ึนได้เองและนำมาใช้
ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีการเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง 
ทำเองโดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยความ
เหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินคือ เป็นองค์ความรู้และเทคนิคท่ีนำมาใช้ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเช่ือมโยงมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันความต่างกัน
ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินคือ ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์ความรู้และความสามารถโดยส่วนรวม 
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ส่วนภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นองค์ความรู้และความสามารถในระดับท้องถ่ินซึ่งมี
ขอบเขตจำกัดในแต่ละท้องถ่ินเช่น ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาไทย ในขณะท่ีภาษาอีสานเป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเป็นต้น ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาหรือเป็นผู้นำภูมิปัญญาต่างๆ 
มาใช้ประโยชน์จนประสบความสำเร็จมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องในฐานะเป็น
ผู้เช่ียวชาญสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของภูมิปัญญาในแต่ละสาขานั้นๆ ให้แพร่หลาย
ไปอย่างกว้างขวางปราชญ์ชาวบ้านหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านและนำภูมิปัญญามาใช้
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จสามารถถ่ายทอดเช่ือมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้
อย่างเหมาะสมความเหมือนกันระหว่างผู้ทรงภูมิปัญญาไทยกับปราชญ์ชาวบ้านคือบทบาทและภารกิจใน
การนำภูมิปัญญาไปใช้แก้ปัญหาและการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงจากอดีตถึงปัจจุบันส่วนความ
แตกต่างกันน้ันข้ึนอยู่กับระดับภูมิปัญญาที่จะนำไปแก้ปัญหาและถ่ายทอดกล่าวคือผู้ทรงภูมิปัญญาไทย
ย่อมมีความสามารถหรือภารกิจในการนำภูมิปัญญาระดับชาติไปแก้ปัญหาหรือถ่ายทอด หรือผลิตผลงาน
ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ส่วนปราชญ์ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกิจในการนำ
ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นไปแก้ปัญหาหรือถ่ายทอดในท้องถ่ิน อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่นย่อมมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเพราะภูมิปัญญาท้องถ่ินน้ันถือว่าเป็นฐานหลัก
แห่งภูมิปัญญาไทยเปรียบเหมือนฐานเจดีย์ 

       สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาวัฒนธรรม คือ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ 
ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของคนแต่ละคนผ่าน
กระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง พัฒนา และมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นหนึ่ง
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ไปสู่อีกรุ่นหน่ึง อาจจะมีการประยุกต์ และเปลี่ยนแปลงไปบ้างจนอาจเกิดความรู้ใหม่ข้ึนมาอีกตามสภาพ
สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

 
   1.2 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ โดยการแบ่งแยก
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ินมีความแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปน้ี    

    วิชิต นันทสุวรรณ (อ้างถึงใน ถวัลย์ มาศจรัส, 2546, หน้า 4) ได้จำแนกภูมิปัญญา
ชาวบ้านออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  
    1. ภูมิปัญญาจากการใช้ชีวิตในธรรมชาติ 
    2. ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การอยู่ร่วมกัน 
     3. ภูมิปัญญาเฉพาะด้าน 

    พัทยา สายหู (อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2534, หน้า 110) 
ได้อธิบายว่า ภูมิปัญญาของมนุษย์ ในระดับบุคคลหรือกลุ่มประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
    1. ส่วนท่ีเป็นประสบการณ์โดยตรงของชีวิตผู้นั้นหรือกลุ่มน้ันเอง 
    2. ส่วนท่ีได้รับมาจากความรู้ความคิดของผู้อ่ืน จากประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มอ่ืน 
    3. ส่วนที่ตนสังเคราะห์ข้ึนใหม่ จากประสบการณ์ของตนเอง และจากคำบอกเล่าสั่งสอน
ของผู้อ่ืน 

    เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540, หน้า 13) ได้กำหนดขอบข่ายภูมิปัญญาไว้ 4 ลักษณะเพ่ือใช้
เป็นหัวข้อในการศึกษาวิจัย เร่ือง ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค: วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของ
ชาวบ้านไทย โดยช้ีแจงประกอบว่า เป็นการประมวลภูมิ ปัญญาชาวบ้านไทยบางส่วนที่คนไทย
ระดับพ้ืนฐานให้คุณค่า และใช้ดำรงชีวิต เน่ืองด้วยเวลาที่จำกัดในการค้นหาข้อมูลซึ่งได้แก่ 
      1. ความเช่ือโลกทัศน์ ที่บ่งบอกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
ธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ และระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 
     2. วิถีการดำรงชีวิต การแก้ปัญหา การปรับตัวกับส่ิงแวดล้อม และกระแสความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
    3. ศิลปหัตถกรรม ประดิษฐกรรม ในรูปเครื่องมือ ของใช้ ศิลปวัตถุ ที่มีแรงบันดาลใจจาก
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ตามพ้ืนภูมิความรู้หลากหลายระหว่าภูมิภาค 
    4. กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ การให้
การศึกษาอบรมและการแก้ปัญหาตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมปรีชาญาณของชาวบ้าน 

    สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2540, หน้า 33 - 41) ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้าน โดยเฉพาะภูมิปัญญาชาวใต้ และได้ให้แนวคิดว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหากจำแนกออกตาม
อรรถประโยชน์จะได้อย่างน้อย 5 ประเภทใหญ่ๆ โดยแต่ละประเภทยังแยกย่อยออกไปอีกตามกลุ่มชน 
ตามกาละและสถานที่ ดังน้ี 
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    1. ภูมิปัญญาเพ่ือการยังชีพเป็นภูมิปัญญาเพ่ือการอยู่รอดของชีวิต ซึ่งเป็นการเสาะหา
ปัจจัยพ้ืนฐานในการยังชีพเก่ียวกับปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
    2. ภูมิปัญญาเพื่อการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินเป็นภูมิปัญญาที่พยายามให้มีชีวิตย่ังยืน
มั่นคงได้แก่ ภูมิปัญญาการพึ่งตนเอง การหลีกเลี่ยงอันตราย การรวมพลังและการพึ่งพิง การทำและใช้
ศาสตราวุธ รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาชีวิตและทรัพย์สิน 
    3. ภูมิปัญญาเพ่ือการพิทักษ์ฐานะและอำนาจเป็นภูมิปัญญาที่อาศัยฐานะ และอำนาจ 
เพ่ือช่วยในการดำรงชีวิต ได้แก่ ภูมิปัญญาสร้างและขยายฐานอำนาจ เช่นการขยายจำนวนวงศาคณาญาติ 
ให้ได้มากๆ ที่เด่นชัดคือ ธรรมเนียมการผูกดองและผูกเกลอของชาวใต้ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการผูกมิตร 
และเป็นภูมิปัญญาในการบ่มเพาะให้กุลบุตรกุลธิดาเป็นคนดีมีคุณธรรม 
    4. ภูมิปัญญาจัดการเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
    5. ภูมิปัญญาที่เป็นการสร้างสรรค์พิเศษ 

    ทรงจิต พูลลาภ และคณะ (2546, หน้า 1-8) ได้ทำการศึกษาวิจัยภูมิปัญญาไทยทั่วทั้ง
ประเทศจาก  4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในหัวข้อเรื่อง การ
ศึกษาวิจัยศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืนในปี 2544 - 2546 โดยได้จัดแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทยออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  
    1. ด้านเกษตรกรรม โภชนาการ อาหารแปรรูป 
    2. ด้านหัตถกรรม (ผ้า ผ้าไหม เคร่ืองใช้ จักสาน ฯลฯ) 
    3. ด้านแพทย์แผนไทย ด้านสมุนไพร 
    4. ด้านการบริหารจัดการองค์การชุมชน สวัสดิการชุมชน 
    5. ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรม 
    6. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

    ประเวศ วะสี (2547, หน้า 191) ประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพที่อุดมสบบูรณ์ สมดัง
คำพูด“ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรท่ีสำคัญของบรรพชนไทย ทั้งในด้านฐานของการ
เรียนรู้ที่ไปสู่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยหรือเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นฐานของปัจจัยสี่เพ่ือการ
ดำรงชีวิตที่สอดคล้อง 

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 31) 
ระบุไว้ว่าประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากมายหลายแขนง แต่มักจะถูกมองว่าล้าหลัง คนบางกลุ่มจึงไม่
ค่อยให้ความนิยมและสืบสานกันมากนัก ส่วนใหญ่แล้วภูมิปัญญาท้องถ่ินมักสืบทอดบอกกล่าวกันเป็นการ
ภายใน เช่น สูตรทำอาหาร หรือตำรับตำราต่าง ๆ ทำให้ไม่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปอาจจำแนก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นออกเป็น 10 ลักษณะได้ดังน้ี (1) ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับความเช่ือและศาสนา ภูมิปัญญาประเภทนี้จะ
มีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน (2) ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม 
เน่ืองจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่คนในท้องถิ่นสร้างข้ึนมา (3) ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับ
ศิลปะพ้ืนบ้าน เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆโดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ใน
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ชีวิตประจำวันหลังจากนั้นได้สืบทอดโดยการพัฒนาอย่างไม่ขาดสายกลายเป็นศิลปะที่มีคุณค่าเฉพาะถิ่น 
(4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับอาหารและผักพื้นบ้าน นอกจากมนุษย์จะนำอาหารมาบริโภคเพ่ือการอยู่
รอดแล้ว มนุษย์ยังได้นำเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช้ (5) ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เก่ียวกับ
การละเล่นพ้ืนบ้าน (6) ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม (7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับเพลง
พ้ืนบ้าน (8) ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เก่ียวกับสมุนไพรและตำรายาพ้ืนบ้าน (9) ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เก่ียวกับการ
ประดิษฐ์กรรม (10) ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เก่ียวกับการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

    กรมส่งเสริมการเกษตร (2553 ) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินพอสรุปได้ดังน้ี (1) เป็นเรื่อง
ของการใช้ความรู้ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรม (2) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับ
ธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ (3) เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต (4) เป็นเรื่องของการ
แก้ไขปัญหาการจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอดของบุคคล ชุมชนและสังคม (5) เป็นแกน
หลักหรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิตเป็นพ้ืนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ (6)  มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์
ในตัวเอง (7) มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา (8) มีวัฒนธรรมเป็น
ฐานไม่ใช่วิทยาศาสตร์ (9) มีการ บูรณาการสูง (10) มีความเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมท่ีลึกซึ้งสูงส่ง (11) เน้น
ความสำคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม 

    นาถยา คงย้ิม  (2549, หน้า 23-24) กล่าวไว้ว่าประเภทของภูมิปัญญาชาวบ้าน บรรดา
ภูมิปัญญาชาวบ้านท้ังปวง ถ้าจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามอัตถประโยชน์ได้ 5 ประเภท คือ เพ่ือการยังชีพ 
เพื่อการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน  การพิทักษ์ฐานะและอำนาจ การจัดการเพ่ือสาธารณประโยชน์ และ 
ภูมิปัญญาที่เป็นการสร้างสรรค์พิเศษแต่ละประเภทอาจจำแนกแยกย่อยได้นานาประการ แตกต่างกันไป
ตามกลุ่มชน ตามกาละและสถานที่ ในท่ีนี้จะกล่าวถึงภูมิปัญญาชาวบ้านพอสังเขปเป็นแนวดังน้ี (1) ภูมิปัญญา 
ชาวบ้านเพ่ือการยังชีพ (2) ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับที่อยู่อาศัย (3) ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับวัฒนธรรมโภชนาการ 
(4) ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม (5) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับยารักษาโรค  

     นันทสาร สีสลับ (อ้างถึงในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 23) กล่าวว่าภูมิปัญญาไทย 
สามารถสะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกันคือ (1) ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันระหว่างคน
กับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืชและธรรมชาติ (2) ความสัมพันธ์ของคนกับคนอื่นๆท่ีอยู่ร่วมกันในสังคมหรือ
ในชุมชน (3) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ สิ่งเหนือธรรมชาติตลอดทั้งสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้
ท้ังหลายทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือสามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึงชีวิตชุมชนสะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาใน
การดำเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามเหล่ียมภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต 
ของคนไทยซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าลักษณะภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปัญญาในการดำเนินวิถีชีวิตข้ันพ้ืนฐาน
ด้านปัจจัยส่ีซึ่งประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคตลอดทั้งการประกอบอาชีพ
ต่างๆ เป็นต้น ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอ่ืนในสังคมจะแสดงออกมาในลักษณะ
จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและนันทนาการ ภาษาและวรรณกรรมตลอดท้ังการสื่อสารต่างๆ 
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เป็นต้น ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ สิ่งเหนือธรรมชาติจะแสดงออกมาใน
ลักษณะของสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ศาสนา ความเช่ือต่างๆ 

          สำนักงานเขตธนบุรี  (2557, หน้า 2 -3) ธนาคารคลังสมองกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอด แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ได้ 6 สาขา ดังน้ี 
  1. สาขาเกษตรกรรมคือ ผู้ที่นำแนวคิด ความรู้และประสบการณ์ มีผลงานด้านการทำไร่
ทำนา เลี้ยงสัตว์ ประมง ทำไร่นาสวนผสม ฯลฯ เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอมีแนวคิดที่ดี
แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนา เช่น การทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรแบบพอเพียง เกษตร
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
      2. สาขาคหกรรม คือ ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีผลงานโดดเด่นใน
ด้านต่างๆ เช่น 
                        2.1 ด้านอาหาร เป็นต้นตำรับการปรุง มีคุณค่าทางโภชนาการ ใช้วัสดุในท้องถ่ินรู้จัก
คิดดัดแปลงสูตรอาหาร หรือเป็นผู้ที่สืบสานตำราอาหารท่ีมีรสเลิศ 
                        2.2 ด้านงานประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่ม สามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
เช่น ทำผ้านวม ตัดเย็บเสื้อผ้า 
                        2.3 ด้านที่อยู่อาศัย สามารถจัดบ้านเรือนได้น่าอยู่ ตามอัตภาพทำให้มีสุขภาพอนามัย
ในการอยู่อาศัย 

    3. สาขาศิลปกรรม  
                        3.1 ด้านจิตรกรรม คือ ความสามารถในการวาดภาพฝาผนัง เขียนภาพลงบนผนัง 
หน้าผา การสักลาย ฯลฯ 
                        3.2 ด้านประติมากรรม คือ ผู้มีความรู้ความสามารถ มีฝีมือในการปั้น แกะสลัก         
การหล่อ เช่น หล่อพระพุทธรูป ป้ัน โอ่ง สลักลวดลาย ฯลฯ 
                        3.3 ด้านสถาปัตยกรรม คือ ผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เรื่องการก่อสร้าง 
อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ ศาลา ศาลพระภูมิ ฯลฯ 
                        3.4 ด้านหัตถกรรม (งานช่างฝีมือ) คือ ผู้มีความรู้ความสามารถในส่ิงที่ทำด้วยมือ เช่น
เครื่องจักสานต่างๆ  
                        3.5 ด้านงานประดิษฐ์ คือ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำผลงานเลียนแบบ
ธรรมชาติ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ บายศรี การแต่งลวดลายบนผ้า ฯลฯ 
                        3.6 ด้านดนตรี (นาฎศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน) คือ ผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี การขับร้อง การฟ้อนรำ การละเล่นพื้นบ้าน ฯลฯ 
                    4. สาขาสาธารณสุข คือ ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการใช้ยาสมุนไพร 
การรักษาโรคแผนโบราณ การักษาสุขภาพอนามัย การสืบสานตำราสมุนไพร นวดแผนโบราณ ฯลฯ 
                    5. สาขาภาษาและวรรณกรรม คือ ผู้มีความรู้ความสามารถในการแต่งวรรณกรรม
พ้ืนบ้าน การคิดประดิษฐ์อักษรภาษาถ่ิน การสืบสานอักษรโบราณ ฯลฯ 
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                    6. สาขาอ่ืนๆ เช่น ด้านพิธีกรรม ด้านโหราศาสตร์ ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
    สรุปได้ว่าประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ินประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และความเช่ือ
ทางพฤติกรรมของบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภูมิปัญญา ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ในการดำรงชีวิต 
ท่ีเกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะดำรงอยู่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะ 
และความเช่ือทางพฤติกรรมของบรรพบุรุษและขึ้นอยู่กับบุคคลหรือแต่ละชุมชนนั้นๆ สำหรับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่ทำการศึกษาประกอบด้วย ภูมิปัญญาสาขาคหกรรม ได้แก่ ด้านอาหารและด้านงานประดิษฐ์
เคร่ืองนุ่งห่ม สาขาศิลปกรรม ได้แก่ ด้านงานประดิษฐ์ ด้านหัตถกรรม ด้านดนตรี (นาฎศิลป์ และ
การละเล่นพ้ืนบ้าน) สาขาสาธารณสุข ได้แก่ ด้านการสืบสานตำราสมุนไพร ด้านการนวดแผนโบราณ เป็น
ต้น 
   1.3 ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
         ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ในการดำรงชีวิตของคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่น
หน่ึง ท่ีเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา ภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงมีความสำคัญ ดังนักวิชาการหลายท่านได้สรุป
ดังน้ี 
        อนงค์ศิริ  วิชาลัย (2552, หน้า 81) ได้สรุปความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินดังน้ี 
                    1. เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า เพราะเกิดจากการคิดค้นแก้ปัญหา สั่งสม บ่มเพาะด้วย
ประสบการณ์มานาน 
         2. เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ที่ถ่ายทอดให้ลูกหลานสืบต่อกันมาเพ่ือความอยู่รอดของ
แต่ละท้องถิ่น 
         3. เป็นแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตที่ควรเจริญรอยตามบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ใช้ 
ปัญญาคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม 
 4. เป็นการสร้างความรัก ความผูกพันภายในครอบครัวทำให้สังคมชุมชนท้องถิ่นเกิดสันติสุข 
         5. ช่วยพัฒนาการดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6. สามารถนำมาพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 
 7. เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชนรุ่นหลัง ที่ควรภาคภูมิใจและนำไปศึกษาเรียนรู้ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน 
 8. เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และคงใช้เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน และประเทศชาติ
สืบไป 
        นิคม  ชมพูหลง (2548, หน้า 8) ให้ความเห็นว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีความสำคัญต่อสังคม
มากมายหลายประการดังน้ี 
 1. ทำให้เกิดความสงบสุขทั้งในชุมชน หมู่บ้าน หรือในส่วนตัวของชาวบ้านเองและสามารถ 
ปรับประยุกต์หลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 2. ทำให้คนในชุมชนพึ่งตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณีใน
การลดการพ่ึงพาตนเองจากสังคมภายนอก 
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        3. ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสังคม และส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน
และช่วยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยให้เหมาะสมตามยุคสมัย 
 4. ใช้ในการกำหนดแนวทางการทำงานของกลุ่มบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ 
ให้สอดคล้องและผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
 5. ทำใหผู้้เรียนรู้จักท้องถ่ิน รักและภาคภูมใิจในท้องถ่ินเปน็การเช่ือมโยงความรู้ระหว่าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้ใหม่ 
   1.4 กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ มีวิธีการดังน้ี (เรไร 
ไพรวรรณ์, 2548, หน้า 20 – 23) 
        1.4.1 การลองผิดลองถูก มนุษย์สะสมความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ การลองผิด
ลองถูกแล้วถ่ายทอดส่งต่อให้ลูกหลานเผ่าพันธ์ุของตน นานๆ เข้าสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติหรือห้ามประพฤติ
ปฏิบัติก็กลายเป็นจารีตประเพณี หรือข้อห้ามใน “วัฒนธรรม” ของคนกลุ่มน้ัน กาลเวลาล่วงไปมนุษย์อาจ
ลืมเหตุผลท่ีมาของธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว รู้แต่ว่าในสังคมของตนเองประพฤติปฏิบัติเช่นน้ันจึงจะอยู่รอด
ปลอดภัย หรือแก้ไขป้องกันปัญหาได้ ความรู้และประสบการณ์เหล่าน้ีได้รับการทดสอบอยู่ตลอดเวลาใน
การดำเนินชีวิต บ่อยคร้ังภูมิปัญญาเหล่าน้ันใช้การต่อไปไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยเปล่ียนไป สถานการณ์
เปล่ียนไปมนุษย์ต้องใช้ปัญญาขบคิดแก้ปัญหาใหม่ต้องเสี่ยงชีวิตกันใหม่อีก เมื่อไม่เรียนรู้คิดอย่างไร ทำอย่างไร 
จึงจะแก้ปัญหาได้ก็จะจดจำความคิดและวิธีปฏิบัตินั้นไว้ต่อไป ถ้าล้มเหลวก็จะจดจำไว้เป็นข้อห้ามสั่งสม
ประสบการณ์ดังกล่าว มนุษย์ก็สั่งสมภูมิปัญญาในการดำรงชีพไว้มากข้ึนและมีความเส่ียงน้อยลง 
         1.4.2 ลงมือกระทำจริง มนุษย์เรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำจริงในสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ท่ีมีอยู่จริง เช่น คนไทยเรียนรู้ที่จะเสาะแสวงหาแหล่งดินดำน้ำชุ่มเป็นท่ีทำกิน หรือขุดสระไว้รายรอบเทวสถาน 
เพ่ือเลี้ยงชุมชน ชาวภาคกลางเรียนรู้ที่จะอยู่กับภาวะน้ำหลาก น้ำท่วม น้ำลด ด้วยการปลูกเรือนใต้ถุนสูง 
เป็นต้น การเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ต่างๆ ในสถานการณ์จริง ปฏิบัติจริง แล้วส่งต่อไปยังรุ่น
ลูกหลานแบบค่อยเป็นค่อยไปและได้กลายเป็นธรรมเนียมประเพณีหรือวิถีปฏิบัติ 
         1.4.3 การสาธิตวิธีการ การส่ังสอนด้วยการบอกเล่า การถ่ายทอดความรู้ด้วยการทำจริง
ได้พัฒนาจนเป็นการส่งต่อแก่คนรุ่นหลังด้วยการสาธิตวิธีการ การสั่งสอนด้วยการบอกเล่า ในรูปของเพลง
กล่อมเด็ก สุภาษิต คำพังเพย และการสร้างองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ ซึ่งโดยทั่วไปการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านทุกภูมิภาคจะนิยมสอนด้วยวิธีการสาธิตและสอนด้วยการบอกกล่าวด้วยวาจา ในกรณี
ท่ีเป็นศิลปะหรือวิทยาการระดับที่มีความซับซ้อนหรือลึกซึ้งจึงจะใช้วิธีลายลักษณ์ในรูปของตำรา เช่น 
ตำรายา ตำราปลูกบ้าน ตำราโหราศาสตร์ หรือผูกเป็นวรรณกรรมคำสอน ภาษิต คู่มือ แผนที่ นิทาน         
เป็นต้น สุดแต่จะสะดวกและเห็นว่าสอดคล้องกับพ้ืนฐานของชาวบ้าน เหตุปัจจัยที่อยู่ในการรับรู้ของคน         
ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมในบางกรณีความรู้ท่ีสั่งสมไว้อาจถดถอยหรือสูญหายได้ 
        1.4.4 การเรียนรู้โดยพิธีกรรม  ในเชิงจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธ์ิและมีอำนาจโน้ม
น้าวให้คนท่ีมีส่วนร่วมในพิธีกรรมรับเอาคุณค่าและแบบอย่างพฤติกรรมที่ต้องการเน้นเข้าไว้ในตัวเป็นการ
ตอกย้ำความเชื่อ กรอบศีลธรรมจรรยาของกลุ่มชน และความคาดหวังโดยไม่ต้องการจำแนกแจกแจง
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เหตุผลแต่ใช้ศรัทธา ความขลัง ความศักด์ิสิทธิ์และพิธีกรรม เป็นการสร้างกระแสความเช่ือและปัญญา
เหล่าน้ัน แต่จะเน้นผลที่เกิดต่อสำนึกของผู้มีส่วนร่วมเป็นสำคัญ ดังน้ันพิธีสืบชะตาแม่น้ำ สืบชะตาเมือง 
บวชต้นไม้ บวชป่า พิธีอุปสมบท พิธีบังสุกุล พิธีสู่ขวัญในโอกาสต่างๆ จึงเกิดผลทางใจแก่ผู้ร่วมพิธี และมี
ผลในการวางบรรทัดฐานความประพฤติ ตลอดจนควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นอย่างมาก รวมทั้ง
ตอกย้ำความสำคัญคุณค่าทางสังคมอย่างมีพลังด้วย พิธีกรรมจึงไม่ใช่เร่ืองเหลวไหลหรืองมงาย แต่เป็น
กรรมวิธีในทางวัฒนธรรมท่ีมีผลในการปลูกฝัง บ่มเพาะความเช่ือ คุณค่า และแนวทางความประพฤติที่พึง
ประสงค์ตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมประเพณี แม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ที่นับถือความเป็นเหตุเป็น
ผลต่อกันทางสรรพสิ่ง และให้ความสำคัญต่อข้อมูลเชิงประจักษ์ พิธีกรรมยังมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ทางจิต
วิญญาณ เพราะมนุษย์ยังคงเป็นมนุษย์ที่มิได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ฝ่ายเดียว 
        1.4.5 ศาสนา  หลักธรรมคำสอน ศีล และวัตรปฏิบัติ ตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรมทาง
สังคมที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในเชิงการเรียนรู้ล้วนมีส่วนตอกย้ำภูมิปัญญาที่เป็นอุดมการณ์แห่ง
ชีวิต ให้กรอบและบรรทัดฐาน ความประพฤติและให้ความมั่นคงอบอุ่นทางจิตใจเป็นที่ยึดเหน่ียวแก่คนใน
การเผชิญชีวิตบนความไม่แน่นอน อันเป็นสัจธรรมอย่างหน่ึง สถาบันศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
คนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ศาสนาจึงเป็นหลักในการหล่อหลอมบ่มเพาะทั้งความประพฤติ ภูมิปัญญา
และอุดมการณ์แห่งชีวิตไปพร้อมๆ กัน ถือได้ว่าเป็นการศึกษาท่ีมีลักษณะเป็นองค์รวมและมีอิทธิพลต่อ
ชีวิตของคนที่นับถือศาสนาน้ันๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อีกทั้งยังเป็นแก่นและกรอบในกระบวนการขัด
เกลาทางสังคมด้วย 
        1.4.6 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  การถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน 
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันท้ังในทางชาติพันธุ์ ถ่ินฐานทำกิน รวมไปถึงการ
แลกเปลี่ยนกับคนต่างวัฒนธรรม ทำให้กระบวนการเรียนรู้ขยายตัว มีความคิดใหม่ วิธีการใหม่เข้ามาผสม
กลมกลืนบ้าง ขัดแย้งบ้าง แต่ทำให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย กว้างขวางทั้งด้านสาระ รูปแบบ และ
วิธีการ กระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคมไทยจึงเป็นพลวัตโลดโผนกว่าเดิม โดยส่วนหน่ึงไปกับกระแส
เทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร อันทันสมัย ส่วนหนึ่งไปกับโลกกายภาพ หรือธรรมชาติแวดล้อม และอีกส่วน
หน่ึงมุ่งมั่นไปกับจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันก็มีการกระจายเครือข่ายและการขยายตัวของการเรียนรู้ 
กว้างขวางและหลากหลาย สังคมไทยจึงกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีทางเลือก ให้แสวงหามากมาย         
ไม่รู้จบและมีเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มีภูมิปัญญาทั้งเก่าและใหม่ให้พิจารณาอยู่อย่างเอนกอนันต์ 
        1.4.7 การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้อีก
ลักษณะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาในสังคมไทย จะเห็นได้จากการแสวงหาความมั่นคงทางจิตใจในหมู่คนที่มี
อาชีพที่ต้องเส่ียงโดยการบูชาเจ้าแม่กวนอิม เสด็จพ่อ ร.5 พระพรหม และการทรงเจ้าเข้าผี ซึ่งมีอยู่ดาษดื่น 
เพ่ือขอลาภผลหรือแก้วิกฤติการณ์ในชีวิตหรือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการผสมผสานการแพทย์
สมัยใหม่กับสมุนไพร และการรักษาทางใจจากหมอเมืองและพระสงฆ์ การให้หมอดูทำนายทายทัก
โชคชะตาในยามมีทุกข์ ขาดความมั่นใจในตนเองเหล่าน้ีเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ทั่วไปเก่ียวกับการผลิต
ซ้ำทางวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีปัญหา มีวิกฤติการณ์ท่ามกลางความสลับซับซ้อนทางสังคมยิ่งกว่าในอดีต
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ท่ีผ่านมา และการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหน่ึงที่ย่อมมีได้ทั้งได้ผลและไม่ได้ผล 
สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ 
        1.4.8 ครูพักลักจำ  เป็นกระบวนการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่มีมาแต่เดิมและจะยังมีอยู่
ต่อไป วิธี “ครูพักลักจำ” เป็นการเรียนรู้ในทำนองแอบเรียน แอบเอาอย่าง แอบลองทำตามแบบอย่างที่
เฝ้าสังเกตอยู่เงียบๆ แล้วรับเอามาเป็นของตนเมื่อสามารถทำได้จริง วิธีนี้ดูเผินๆ เป็นเสมือนการลักขโมย
สิ่งท่ีเป็นภูมิปัญญาของผู้อ่ืน แต่ในความหมายที่เข้าใจกันคือ เป็นวิธีธรรมชาติธรรมดาของคนในการเรียนรู้
จากผู้อื่น ในชีวิตจริงของทุกคนจะมีพฤติกรรมครูพักลักจำอยู่ไม่มากก็น้อย และถ้ายอมรับนับถือกันว่า
วิธีการเรียนรู้ท่ีดูประหนึ่งไม่สำคัญแต่มีคุณค่าสูง มีความเป็นธรรมชาตินิสัยมนุษย์ และเป็นการหาความรู้
ทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพก็จะเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่มีผลดีอีกทางหน่ึง โดยนัยดังกล่าวน้ีครู
พักลักจำจึงเป็นคนละเรื่องกับการขโมยลิขสิทธ์ิทางปัญญาที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 
 1.5 การสืบทอดและการพัฒนาภูมิปัญญา 

       วารี หอมอุดม (2553, หน้า 37 ) กล่าวว่าคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในการ
สืบทอดและการพัฒนาภูมิปัญญาเปรียบเสมือนสายใยของความผูกพันที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษมายังคนรุ่น
หลัง  แต่ความผูกพันท่ีแสดงถึงความเป็นไทยน้ีกำลังจะถูกลบเลือนไปโดยกระแสโลกาภิวัตน์ สุนทรียภาพ
อันเกิดจากภาษาถูกดัดแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียน เช่น  เวลาพูดใช้
ภาษาไทยคำภาษาต่างชาติคำ  หรือการตัดพยางค์เพื่อให้คำสั้นลง ความไพเราะเพราะพริ้งของดนตรีของ
ไทยถูกแทนที่ด้วยบทเพลงและเครื่องดนตรีสมัยใหม่ วัฒนธรรมที่ดีงามถูกครอบงำจากธุรกิจทุนนิยม
ภายใต้ช่ือใหม่ว่า “การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” ทำใหค้วามเอ้ืออาทรความห่วงใยและความปรารถนาดี
ท่ีจะให้ผู้อ่ืนมีความสุขลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้การสืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อธำรงไว้ซึ่งความ
เป็นไทยจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ สำหรับวิธีการที่ควรดำเนินการมี 6 ข้อด้วยกันดังต่อไปน้ี (1) ปลูกฝัง
และถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเพื่อให้ตระหนัก
ในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย เช่น เพลงไทยเดิม การละเล่น การดนตรีเป็นต้น (2) รณรงค์เพื่อเป็นการปลูก
จิตสำนึกให้แก่คนไทยได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยอย่างจริงจังและต่อเน่ือง (3) สนับสนุนและส่งเสริมงาน
พิพิธภัณฑ์ระดับท้องถ่ิน  เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (4) ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้
เข้ามาเป็นสถาบันหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมไทย (5) หลักสูตรของสถานศึกษาในทุกระดับ
ต้องกำหนดให้มีการเรียนการสอนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อแสดงความเป็นไทย (6) ส่งเสริมให้มี
การนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์กับการตลาดเพ่ือการผลิตและการเผยแพร่ให้นานา
ประเทศได้รู้จักภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวาง 

  ยุพา สัมสิริอำนวยศักด์ิ ( 2551, หน้า42) กล่าวว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นการสืบทอด
ต่อกันมาต้ังแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย  ภูมิปัญญาของไทยเกิดจากความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของชาวบ้าน 
เช่นการทำมาหากิน  ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ได้คิดหาวิธีในการเอาของจากธรรมชาติมาสร้างดัดแปลง
ให้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินของชาวบ้านในที่นี้จะยกตัวอย่าง เช่น เครื่องมือดักปลา (หลี่) ของคน
ลาวใต้ซึ่งในการทำหล่ีของคนลาวใต้น้ันมีการสืบทอดกันยาวนาน คนกับคนคือ ในการทำหลี่ต้องอาศัย
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แรงงานจากคน ต้องมีความกล้าท่ีจะเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศต่างๆ ต้องมีความอดทนและรอเวลาเพราะ
ต้องใช้เวลานานในการสร้างหลี่ คนกับธรรมชาติในการสร้างหลี่นั้นต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติเพราะการ
สร้างหลี่ทุกครั้งต้องอาศัยน้ำ ต้นไม้ ฝน เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องพึ่งพิงกันถึงจะสมบูรณ์ คนกับส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ  ก่อนที่จะสร้างหลี่ต้องมีการเซ่นไหว้ก่อนเพื่อที่จะบูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในที่นั้นๆ เป็นการขออนุญาต
ในการทำหล่ีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนท่ีมาร่วมกันทำหลี่โดยปราศจากอันตรายและทุกคนกลับมา
อย่างปลอดภัย  

  พระครูวินัยประจักษ์ (2545, หน้า 23-25) พูดถึง การสืบทอดและการพัฒนาภูมิปัญญา
และมีปัจจัยที่เก้ือหนุนต่อการสืบทอดพัฒนาภูมิปัญญา มีดังน้ี (1) ความรู้เดิมในเร่ืองน้ันๆ มาผสมผสาน
กับความรู้ใหม่ที่ได้รับ (2) การส่ังสม การสืบทอด ของความรู้ในเรื่องน้ัน (3) ประสบการณ์เดิมท่ีสามารถ
เทียบเคียงกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ใหม่ได้ (4) สถานการณ์เดิมที่มั่นคงหรือมีปัญหาที่หาทางออกยัง
ไม่ได้ (5) รากฐานทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและความเช่ือทั้ง 5 ประการนี้ที่ปัจจัยเก้ือหนุนให้ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ ภูมิปัญญาชาวบ้านมีลักษณะเฉพาะกล่าวคือ ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่อง
ของการใช้ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความเช่ือ (belief) และพฤติกรรม(behavior) ภูมิปัญญาไทย 
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติภูมิปัญญา
ไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา การจัดการ 
การปรับตัว การเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาไทยเป็นแกนหลักหรือ
กระบวนทัศน์ในการมองชีวิตเป็นพ้ืนความรู้ในเรื่องต่างๆ และภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมี
เอกลักษณ์เฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตนเอง 

  สามารถ จันทร์สูรย์ (อ้างถึงในสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2534, หน้า 89 
- 90) กล่าวว่าการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ความรู้และประสบการณ์เพื่อการดำรงชีพของชาวบ้านย่อม
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของ 
แต่ละท้องถ่ิน การถ่ายทอดเช่ือมโยงภูมิปัญญาชาวบ้านโดยมีรากเหง้าพ้ืนเพเดิมที่มั่นคงและมีเอกลักษณ์ 
ย่อมสามารถขยายผลได้ดีกว่าการเริ่มใหม่ทั้งหมดโดยขาดฐานรากเหง้าอันมั่นคง เช่นเดียวกับการติดตา
หรือต่อยอดมะม่วงหรือไม้ผลอ่ืนๆ ซึ่งเกษตรกรผู้ชำนาญย่อมจะเลือกลำต้นท่ีมีรากเหง้าหรือรากแก้วอัน
มั่นคงก่อนเป็นอันดับแรก แล้วนำมาต่อยอดติดตา หรือเสียบกิ่ง ขยายให้เป็นพันธ์ใหม่ต่างๆ ที่แข็งแรง 
เปรียบเสมือนการสืบทอดภูมิปัญญาที่กำลังกล่าวถึงฉันใดก็ฉันน้ัน การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านมีทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยทั่วไปจะปรากฏให้เห็นชัดเจนในด้านการถ่ายทอดให้แก่เด็กและผู้ใหญ่  

  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 117 – 118) ได้ทำการศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 
 1. การจัดประสบการณ์ตรงในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ที่มารับการถ่ายทอดให้เกิดการปฏิบัติจริง 
โดยเฉพาะวัยเด็ก ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินหลายท่านเห็นตรงกันว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญต้องถ่ายทอดและ
ปลูกฝังให้พวกเขาได้ปฏิบัติจริง เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สถาบันและองค์กร
ต่างๆ จัดข้ึน 
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 2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สถาบันและองค์กรต่างๆ จัดข้ึน 
 3. ถ่ายทอดผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ตามเง่ือนไขและ
โอกาสที่มีเหล่าน้ี เป็นต้น 
 4. การถ่ายทอดภูมิปัญญาในรูปของสื่อการบันเทิง โดยสอดแทรกในกระบวนการและเน้ือหาหรือ
คำร้องของการละเล่น เช่น ในคำร้องของลิเก ตะลุงของภาคใต้ กลอน คำสอยของภาคอีสาน เป็นต้น คำ
ร้องเหล่าน้ีจะกล่าวถึงประวัติของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน คติธรรมคำสอนของ
ศาสนา การเมือง การปกครอง การประกอบอาชีพ การรักษาโรคพ้ืนบ้านรวมทั้งการปฏิบัติตามจารีต
ประเพณีต่างๆ 
  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 91 - 92) ได้ศึกษากรณีศึกษาชุมชน
ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินมีวิธีการดังน้ี 
 1. การถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว เป็นวิธีการถ่ายทอดโดยบอกกล่าวแก่ญาติสนิท เพ่ือนสนิทหรือเป็น
ลูกหลานท่ีอยู่ในครอบครัวเดียวกัน จะไม่ยอมถ่ายทอดให้กับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่เครือญาติ หรือเพ่ือนสนิท 
ความรู้ต่างๆ ชาวบ้านถือว่าเป็นความลับที่คนอ่ืนจะรู้ไม่ได้ เช่นความรู้เรื่องการเกษตร การปลูกพืชพันธุ์
ใหม่ เทคโนโลยีการดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตดีมีราคาสูง เป็นต้น 
 2. การทดลองปฏิบัติโดยซักถามคนอ่ืน เป็นการถ่ายทอดความรู้ แต่มีความเสี่ยงสูงเน่ืองจาก         
ผู้ทดลองต้องลองผดิลองถูก อาจทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จ 
 3. การทดลองปฏิบัติโดยการพูดคุยแลกเปล่ียนค้นคว้าจากเอกสารซึ่งพบว่าวิธีนี้ประสบผลสำเร็จ
ดีกว่าการทดลองทำตามคนอ่ืนโดยขาดความรู้และประสบการณ์ 
 4. การถ่ายทอดโดยวิธีการรวมกลุ่ม เป็นวิธีการขยายผลได้ดีและแพร่หลายทั่วไปเป็นวิธีการ
ถ่ายทอดที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในชุมชนหนองบัวหลวงประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งน้ี
เพราะมีผู้นำดี ชาวบ้านมีความสามัคคีกันกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงประสบผลสำเร็จ 

  สรุปได้ว่าภูมิปัญญาเป็นความรู้และประสบการณ์เพื่อการดำรงชีพของชาวบ้านคุณค่าของ
ภูมิปัญญาและการสืบทอดเปรียบเสมือนสายใยของความผูกพันที่จะส่งต่อจากบรรพบุรุษมายังคนรุ่นหลัง
แต่ความผูกพันที่แสดงถึงความเป็นไทยนี้กำลังจะถูกลบเลือนไปในกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะในเด็ก
และเยาวชนเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยจะต้องมีการปลูกฝังและส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ให้เข้ามาเป็นสถาบันหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทยเพ่ือที่จะให้ภูมิปัญญาไทยดำรงอยู่ได้ 
 

2. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 2.1 ความหมายของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
      เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo information technology) เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้าน
การสำรวจ การทำแผนท่ีและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ กับเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล 
(remote sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system: GIS) และระบบ
กำหนดตำแหน่งบนโลก (global positioning system: GPS) หรือท่ีเรียกว่าเทคโนโลยีสามเอส (3S 
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Technology) (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งความสัมพันธ์ที่นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจระยะไกล และ การสำรวจพิกัดเชิงภูมิศาสตร์ เรียกว่า Geo-
Informatics หรือ Geomatics 
 2.2 องค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
  องค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก  
  2.2.1 การรับรู้จากระยะไกล หรือที่สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยใช้ว่า การสำรวจข้อมูลระยะไกล หรือท่ีนักวิชาการบางท่านใช้ทับศัพท์ว่า รีโมท
เซนซิ่ง เป็นการใช้อุปกรณ์สำรวจข้อมูลพ้ืนที่ ด้วยการตรวจวัดเก่ียวกับวัตถุ พ้ืนที่และปรากฏการณ์บนพ้ืนโลก 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและทำการสกัดสารสนเทศจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากการบันทึกภาพ โดย
การวัดการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุเพ่ือการนำข้อมูลไปช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 
(สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552; อุเทน ทองทิพย์, 2555) เป็นการได้มาซึ่ง
ข้อมูลทางกายภาพโดยไม่ได้สัมผัสกับวัตถุโดยตรงในระยะไกล ด้วยการวัดและวิเคราะห์แหล่งพลังงานที่
ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ แล้วบันทึก ประมวลผลข้อมูลที่เก่ียวข้องน้ันได้จากอุปกรณ์บันทึกปฏิสัมพันธ์ระยะของ
วัตถุและพลังงาน ดังน้ันการรับรู้จากระยะไกลจึงเก่ียวข้องกับองค์ประกอบที่สำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ พลังงาน 
ระบบบันทึกข้อมูลที่อยู่ห่างไกลจากวัตถุ และการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลที่บันทึก 
 การรับรู้จากระยะไกลมี 2 ระบบ คือ 
 1. การรับรู้จากระยะไกลแบบเเพสซิฟ (passive remote sensing system) เป็นการ
ตรวจ วัดพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีได้จากการสะท้อนจากพ้ืนผิวด้วยพลังงานท่ีตรวจวัดพลังได้ในช่วง
คล่ืนตามมองเห็นและอินฟราเรด 

 2. การรับรู้จากระยะไกลแบบแอ็คทิฟ (active remote sensing system) เป็น
ระบบที่มนุษย์สร้างพลังงานและส่งพลังมากระทบวัตถุเป้าหมายในช่วงคลื่นไมโครเวฟ เช่น ระบบเรดาร์ 
(RADAR: radio detection and ranging) 
  2.2.2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี การวิเคราะห์
ข้อมูลและแสดงผลข้อมูลที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแผนที่ ในปี ค.ศ. 1964 ประเทศแคนาดาได้มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้ึนเป็นระบบแรกเรียกว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งแคนาดา 
(The Canadian Geographic information system: CGIS)  เพ่ือใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ด้านการเกษตร 
โดยในปี 1967 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนาระบบการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติแห่งรัฐนิวยอร์ก 
(The New York land used and natural resource information system) และในปี  ค .ศ . 1969 
พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการที่ดินของรัฐมินิ โซตา (The Minnesota land management 
information system: MLMIS) (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) จะเห็นได้
ว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความสามารถในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล (data capture) การเก็บ
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บันทึก/เรียกค้นข้อมูล (data storage and retrieval) การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) และการ
แสดงผลข้อมูล (data display) เชิงพ้ืนท่ี (spatial data) เก่ียวกับตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ใช้อ้างอิง
และเชื่อมโยงกับสิ่งที่ศึกษาหรือที่เรียกว่าข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) ท่ีใช้อธิบายรายละเอียด
ปรากฏการณ์ของพ้ืนที่นั้นๆ 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก็คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพ้ืนที่เป็นการ
จัดการฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เช่น ท่ีอยู่ เลขท่ีบ้าน สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนท่ี ตำแหน่งพิกัด ซึ่งรูปแบบ
และความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีทั้งหลายจะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และทำให้สื่อความหมายได้ เป็นชุดเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล รักษาข้อมูลและ
ค้นคืนข้อมูล เพื่อจัดเตรียมและจัดแต่งข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพื่อให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
  ดังน้ันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก็คือ ระบบที่อาศัยหลักทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อจัดการเก่ียวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ด้วยกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลใน
เชิงพ้ืนท่ีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย 5 ส่วนหลักๆ  (สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552; อุเทน ทองทิพย์, 2555) ได้แก่  
  1. บุคคล คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต้ังแต่
ผู้ใช้ นักวิเคราะห์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ นักพัฒนาระบบ ผู้จัดการฐานข้อมูล  
  2. ซอฟต์แวร์ คือชุดคำสั่งทั้งโปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้านที่ใช้
สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมประเภทนี้มีจำนวนมาก เช่น 
Arcview GIS, ArcGIS, Arc/Info, MapWindow, Quantum GIS(Freeware), GRASS GIS, Map Info, 
PAMAP, SPANS, ILWIS PostGIS, INTERGRAPH, Geomedia, AUTOCAD เป็นต้น ซึ่งเป็นโปรแกรม
ทางด้านกราฟฟิก ที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลด้านแผนท่ี ข้อมูลดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ 
สามารถนำเอาข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ผลร่วมกัน เพ่ือหาคำตอบเก่ียวกับข้อมูลในพื้นท่ีได้ และโปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เช่น MS Excel, MS Access, Dbase, Oracle etc. 
  3. ฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น  
  1) เครื่องดิจิไทเซอร์ (digitizer) หรือแท็บเล็บ (tablet) ที่ใช้นำเข้าข้อมูลชิงเส้น  
 2) เครื่องกราดภาพหรือสแกนเนอร์ (scanner) ที่ใช้นำเข้าข้อมูลเชิงราสเตอร์ 
 3) เคร่ืองกำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก (global positioning system: GPS) ที่ใช้
นำเข้าข้อมูลเชิงเส้น 
 4) เคร่ืองพิมพ์ชนิดต่างๆ เพ่ือแสดงผลข้อมูล พล็อตเตอร์ (plotter) เครื่องพิมพ์ (printer)  
  4. ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) และ
ข้อมูลเชิงบรรยายหรือคุณลักษณะ (attribute data)  
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 1)  ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) เป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งท่ีต้ังของข้อมูล
บนพ้ืนโลกที่สามารถอ้างอิงกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้มี 2 แบบ คือ ข้อมูลที่แสดงทิศทาง (vector 
data) กับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดงเป็นตารางกริด (raster data) หรือเป็นลักษณะข้อมูลที่ต่อเน่ือง  
 2) ข้อมูลเชิงบรรยายหรือคุณลักษณะ (attribute data or non-spatial data) 
เป็นข้อมูลที่อธิบายคุณลักษณะของช้ันข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้
ประกอบด้วย 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) เป็นลักษณะข้อมูลต่อเน่ือง (continuous 
data) คือ ข้อมูลที่ไม่สามารถจำแนกขอบเขตของข้อมูลไดอ้ย่างชัดเจน ข้อมูลที่ใช้ในการวัด เช่น ความกด
อากาศ อุณหภูมิ ความสูง ปริมาณน้ำฝน จำนวนประชากร เป็นต้น 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) เป็นข้อมูลไม่ต่อเน่ือง (discrete data) คือ
ข้อมูลที่สามารถจำแนกได้อย่างชัดเจน เช่น ถนน บ้าน โรงเรียน ใช้รหัสเพ่ือกำหนดแทนสัญลักษณ์ 
  5. กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา
หรือการกำหนดวัตถุประสงค์ การจัดเตรียมฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ ในแต่ละข้ันตอนมีดังน้ี 
 1)  การวิเคราะห์ปัญหาหรือการกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นข้ันตอนแรกและสำคัญ
ท่ีสุดที่นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต้องทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนการ
ดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ว่าต้องการแก้ไขปัญหาอะไร ปัญหาดังกล่าวสามารถตอบได้โดยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์หรือไม่และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิเคราะห์คืออะไรและใครจะเป็นผู้นำผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในข้ันตอนต่อไป 
 2) การจัดเตรียมฐานข้อมลูที่เก่ียวข้องกับการนำเข้าข้อมูล (data input) การ
จัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (cartographic representation) ความสัมพันธ์ทาง
พ้ืนที่ (spatial topology) และการจัดการฐานข้อมูล (database) 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มี 4 รูปแบบหลักๆ ดังน้ี  
   (1) พื้นที่กันชน (buffer zone) เป็นการกำหนดขอบเขตจากพื้นที่ท่ีสนใจเป็น
ระยะทางออกไปตามเง่ือนไขที่กำหนด เช่น การก่อสร้างถนน การกำหนดเขตทางหลวง ในระยะ120 เมตร 
เพ่ือการกำหนดงบประมาณการจัดการกรรมสิทธ์ิเวนคืนที่ดิน 
   (2) การซ้อนทับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (overlays) เป็นการนำข้อมูลเฉพาะเร่ืองหลายๆ 
ช้ันข้อมูล (layers) มาซ้อนทับเพ่ือประมวลผลร่วมกัน เพ่ือหาคำตอบในส่ิงที่เหมือนหรือส่ิงที่แตกต่างกันใน
พ้ืนที่ โดยที่รูปแบบของการซ้อนทับข้อมูลมี ดังน้ี การทำ buffer การตัดข้อมูล (clip) การเช่ือมต่อแผนที่ 
(merge) การรวมขอบเขตข้อมูล (dissolve) การขจัดข้อมูล (eliminate) การลบข้อมูล (erase) การ
ซ้อนทับข้อมูลแบบ identity การซ้อนทับข้อมูลแบบ intersect การซ้อนทับข้อมูลแบบ union การหา
ระยะทางระหว่างข้อมูล 2 แห่ง การปรับแก้ข้อมูลพ้ืนที่บางส่วน (update) 
   (3) การวิเคราะห์โครงข่าย (network analysis)  
   (4) การวิเคราะห์พื้นผิว (surface analysis)  
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 4) การแสดงผลข้อมูล การทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลท่ีได้รับจาก
การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำเสนอหรือแสดงผลได้ทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ ผลิตออกเป็นเอกสาร (แผนที่
และตาราง) โดยใช้เครื่องพิมพ์ Plotter หรือสามารถแปลงข้อมูลเหล่าน้ันไปสู่ระบบการทำงานใน
โปรแกรมอื่นๆ ในรูปแบบของแผนที่ แผนภูมิ หรือตารางได้ 

 2.2.3 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก หรือที่ส่วนใหญ่เรียกว่า จีพีเอส เป็นโครงข่ายระบบ
ดาวเทียมที่ออกแบบและจัดสร้างโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1973 และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ท่ัวไปใช้งานได้ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกทำงานโดยรับสัญญาณจากดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวง       
ในการหาตำแหน่ง ณ จุดใดๆ บนโลกอ้างอิงกับระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์เพ่ือคำนวณตำแหน่งที่ต้ังแบบ 2 มิติ 
ท่ีแสดงผลค่าพิกัดในแนวราบ แต่ถ้ารับสัญญาณจากดาวเทียม 4 ดวง จะแสดงตำแหน่งที่ต้ังแบบ 3 มิต ิคือ 
ค่าพิกัดในแนวราบและความสูง (X,Y,Z) ซึ่งอ้างอิงจากสัณฐานของโลกไปยังตำแหน่งต่างๆ บนพ้ืนโลก ค่าพิกัด 
ท่ีได้จากการรับสัญญาณดาวเทียมจะมีทั้งแบบต้องมีการประมวลผลและไม่ต้องมีการประมวลผล  

 2.3 ระบบพิกัดและแผนท่ี 
     2.3.1 ระบบพิกัด (coordinate system) เป็นรูปทรงวงรีที่นำมาใช้ประมาณสัณฐานของ
โลกที่เป็นทรงกลม เพื่อถ่ายทอดตำแหน่งจากพ้ืนโลกจริงมาสู่แผนที่ด้วยระบบพิกัด ดังน้ันระบบพิกัดใน
แผนที่จึงใช้อ้างอิงตำแหน่งของโลกที่ถ่ายทอดมาสู่แผนที่ในลักษณะแบนราบ โดยที่ระบบพิกัดในแผนที่จะ
อ้างอิงกับตำแหน่งบนโลกด้วยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์นิยมใช้มี 2 ระบบ  

 1) ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (geographic coordinate system) เป็นระบบพิกัดที่
กำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลกด้วยค่าระยะเชิงมุมในลักษณะ 3 มิติของละติจูด (latitude) กับลองติจูด 
(longitude) โดยท่ีค่าระยะพิกัดมีหน่วยเป็นองศาใช้อ่านค่าตำแหน่งแผนที่จุดตัดกันระหว่างเส้นละติจูด 
(latitude) กับลองจิจูด (longitude) มีหน่วยวัดเป็น องศา (x) ลิปดา (‘) ฟิลิปดา (“) 60 ฟิลิปดา = 60 
ลิปดา, 60 ลิปดา = 1 องศา ดังแสดงในภาพที่ 2.4 

 2) ระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM coordinate system) UTM ย่อมาจาก Universal 
Transverse Mercator เป็นระบบพิกัดที่แบ่งพ้ืนที่ของโลกระหว่างละติจูด 80 องศาใต้ ถึงละติจูด 84 
องศาเหนือ ออกเป็น 60 เขต (zone) เขตละ 6 องศา การนับเขตเร่ิมต้นเขตที่ 180 องศา โดยโซนที่ 1 อยู่
ในช่วง 180 ถึง 174 องศา โซนที่ 2 อยู่ในช่วง 174 ถึง 168 องศา เรียงไปถึงเขต 60 สำหรับประเทศไทย
อยู่ในเขต 47-48 แสดงดังภาพ 2.2 โดยที่ค่าระยะพิกัด UTM มีหน่วยเป็นเมตร  ที่แสดงค่าในรูปกริด (x, 
y) หรือบางทีเรียกว่า ระบบพิกัดกริด UTM  
 2.3.2 แผนที่ (map) เป็นผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ชนิดของแผนที่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
 1)  แผนที่ตามลักษณะรายละเอียดที่ปรากฏ  
  1.1 แผนที่ลายเส้น (line maps) เป็นแผนที่ที่มีรายละเอียดปรากฏเป็นลายเส้น 
   1.2 แผนที่ภาพถ่าย (photomap) 
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   1.3 แผนที่ผสม (annotated map) เป็นแผนที่ผสมระหว่างแผนที่ลายเส้นกับ
แผนที่ภาพถ่าย รายละเอียดพื้นฐานส่วนใหญ่ได้จากภาพถ่าย แต่สิ่งที่ต้องการเน้นแสดงด้วยลายเส้น เช่น 
ถนน อาคาร แม่น้ำ เป็นต้น 
       2) แผนที่ตามขนาดมาตราส่วน มีหลายขนาด เช่น แผนที่มาตราส่วนเล็กมีมาตรา
ส่วนมากกว่า 1 : 1,000,000 แผนที่มาตราส่วนปานกลาง มีมาตราส่วนระหว่าง 1 : 250,000- 1 : 
1,000,000 และ แผนที่มาตราส่วนใหญ่ มีมาตราส่วนน้อยกว่า 1 : 250,000 
 3). แผนที่ตามลักษณะการใช้งาน 
   3.1 แผนที่แบบราบ (planimetric map) เป็นแผนที่ที่ถึงแสดงรายละเอียด
ท่ัวไปของพื้นผิวพิภพในทางราบแต่ไม่แสดงความสูงต่ำของภูมิประเทศ ให้ประโยชน์ในทางด้านการแสดง
ตำแหน่งและการหาระยะทางในทางราบ 
   3.2 แผนที่ภูมิประเทศ (topographic map) เป็นแผนที่ซึ่งแสดงรายละเอียด
ท่ัวไปรวมทั้งลักษณะสูงต่ำของภูมิประเทศ  
  นอกจากการสร้างแผนที่พ้ืนฐานที่กล่าวมาแล้วยังมีการนำข้อมูลที่ต้องการแสดงมาวาง
ซ้อนทับกันสามารถจำแนกได้เป็น แผนที่พิเศษ (special map) และแผนที่เฉพาะเร่ือง (thematic map) 
แสดงที่ต้ังของสิ่งหน่ึงสิ่งใดหรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ เช่น แผนที่แสดงสถานที่ท่องเท่ียว แผนที่แสดงที่ต้ัง
บริษัท-ห้าง-ร้าน 
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการวิจัยภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าน้ันเป็นการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือการรวบรวมแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นภูมิสารสนเทศแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าที่ใช้ระบบพิกัดแหล่งที่ต้ังของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดเป็น
แผนที่เฉพาะด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 3.1 ความหมายการท่องเทีย่วและแหล่งท่องเที่ยว 
       ปี ค.ศ. 1963 ในการประชุมว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศสมาชิก
องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization (WTO)) แห่งองค์การสหประชาชาติได้
กำหนดความหมายของ “การท่องเที่ยว” หมายถึงการเดินทางใดๆ ก็ตามที่เป็นการเดินทางตามเง่ือนไข
สากล 3 ประการ ดังน้ี          
  1. เป็นการเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัยเป็นประจำไปยังสถานที่อ่ืนๆ   
  2. การเดินทางน้ันผู้เดินทาง เดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบังคับ  
  3. การเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่เดินทางเพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
 องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวน้ันบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้ึนอยู่กับปัจจัย 3 
ประการ หรือ 3As (Collier and Harraway, 1997) ดังน้ี  
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 1. สิ่งดึงดูดใจ (attraction) เช่น ความงดงามของสถานที่สำคัญศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
ความสวยงามของธรรมชาติ ความโดดเด่นและน่าสนใจของสถานที่ท่องเท่ียว อันเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ
ท่ีสุดของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งดึงดูดใจอย่างใดอย่างหน่ึงในการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไป
เย่ียมเยือน ถ้าไม่มีสิ่งดึงดูดใจแล้วนกัท่องเที่ยวก็ไม่มีแรงจูงใจมาสถานที่น้ัน    
 2. สิ่งอำนวยความสะดวก (amenities) หมายถึง สิ่งที่จะบริการนักท่องเท่ียวที่ได้เดินทางเข้า
มาท่องเท่ียวให้เกิดความสะดวกสบายประทับใจและอยากให้มาท่องเที่ยวอีกหรือมีจำนวนวันท่ีเข้าพักมาก
กว่าเดิม            
 3. การเข้าถึงพื้นท่ี (accessibility) หมายถึง การคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีต้องมี
เส้นทางหรือโครงข่ายคมนาคมท่ีสามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีนั้นตลอดจนสามารถติดต่อเช่ือมโยงกันระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวกับบริเวณใกล้เคียง จะเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้โดยมีปัจจัยคมนาคมที่สะดวกก็
จะมีนักท่องเท่ียวนิยมเข้าไปท่องเท่ียวมาก แต่ถ้าแหล่งท่องเที่ยวอยู่ไกลและไม่มีการคมนาคมเข้าถึงได้
สะดวกเพียงพอ ก็จะทำให้แหล่งท่องเท่ียวนั้นลดความสำคัญลงและไม่เป็นที่น่าสนใจในการท่องเที่ยว 
 3.2 ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว ตามระบบฐานข้อมูลกรมการท่องเที่ยวปี 2562 (กรมการท่องเที่ยว, 
2562) ได้จัดไว้ 2 ประเภทหลักดังน้ี 
  1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือ
การท่องเท่ียวโดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ 
เหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่สำคัญ
ทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นน้ันๆ สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ  (special environmental features) หรือสภาพแวดล้อมที่มีคุณ ค่า          
ทางวิชาการก็ได้ (กรมการท่องเที่ยว, 2557, หน้า 1) 
 2. แหล่งท่องเท่ียวที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเที่ยวโดยท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นถูกสร้างข้ึนมา เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและสังคม และแหล่งท่องเท่ียวท่องเท่ียวด้านบันเทิงและเพลิดเพลิน เป็นต้น 
 นอกจากทั้ง 2 ประเภทข้างต้น ระบบฐานข้อมูลกรมการท่องเที่ยวได้มีการจัดประเภทย่อยไว้ดังน้ี 
 1. แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ (historical attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มี
อายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ 
ชุมชน โบราณ กำแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรม (กรมการท่องเที่ยว, 2557, หน้า1) 
 2. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (cultural attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณค่าทางศิลปะและที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ี 
ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง ภาษา
การแต่งกาย ชนเผ่า เป็นต้น ตัวอย่างของแหล่งท่องเท่ียวที่สำคัญของประเทศไทยในประเภทน้ี ได้แก่ 
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ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น (กรมการท่องเท่ียว, 2557, หน้า 1) 
 3. แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพให้ความสนุกสนาน รื่นรมย์ บันเทิง และการศึกษา
หาความรู้ แม้ไม่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและสวนสาธารณะ 
ลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา (กรมการท่องเท่ียว, 2557, หน้า 1) 
 4. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว 
ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เกิดข้ึน แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน้ีสามารถเพ่ิมเติมได้อีกมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมัย เมื่อมีการระบุชัดว่า
กิจกรรมน้ันๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันมีปรากฏอยู่หลายๆ แห่ง ตัวอย่างเช่น 
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ 
MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) เป็นต้น (กรมการท่องเที่ยว, 2557, หน้า 1) 
 5. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศเข้าไปเก่ียวข้อง โดยการ
จัดการการท่องเที่ยวในแหล่งน้ันจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้อง มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับระบบนิเวศน้ัน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (กรมการท่องเที่ยว, 2557, หน้า 1) 
 6. แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agrotourism attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวที่เสริมสร้าง 
ความรู้ด้านการเกษตรควบคู่กับการพักผ่อนและความบันเทิง นักท่องเท่ียวสามารถร่วมสัมผัสกับวิถีชีวิต
การเกษตร ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลาย 
เพ่ือสร้างทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังสามารถ
ซื้อหาผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับสู่ภูมิลำเนา (กรมการท่องเท่ียว, 2557, หน้า 1) 
 7. แหล่งทอ่งเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ในปัจจุบันสามารถแบ่งความหมายตาม
วัตถุประสงค์ได้ 2 ประเภท คือ 
 (1) การท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ (Health healing) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวโดย
มีโปรแกรมการทำกิจกรรมบำบัดรักษาโรคหรือฟ้ืนฟูสุขภาพต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งการทำฟัน การ
ผ่าตัดเสริมความงามหรือการผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 (2) การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เป็นการเดินทางท่องเท่ียวโดย
มีการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอันประกอบด้วยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะการ
เดินทางไปในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ และพักแรมในโรงแรม รีสอร์ทหรือศูนย์สุขภาพซึ่งมีการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในสถานที่นั้นๆ จัดขึ้น อาทิ การนวดแผนไทย การอบสมุนไพรไทย กิจกรรม
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บริการสุคนธบำบัด (Aroma Therapy) และการบริการอาบน้ำแร่ (Spa) เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  
 แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะเฉพาะที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ไม่มีการดัดแปลงจนทำให้สภาพธรรมชาติที่มี
อยู่เดิมเปลี่ยนไปและสามารถเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเท่ียวได้ (กรมการท่องเที่ยว, 2557, หน้า 2) 
 
 8. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพ่ือการท่องเที่ยว 
โดยมีเกาะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน
และนันทนาการในรูปแบบท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้ เข้าไปด้วย 
ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ ได้แก่ การดำน้ำดูปะการังและสัตว์ทะเล 
การเล่นน้ำ การเที่ยวชมชายหาดหรือน้ำตก การดูนก เป็นต้น (กรมการท่องเท่ียว, 2557, หน้า 2) 
 9. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแก่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ 
ประเภทหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่งบางแห่งได้ถูกพัฒนาเป็นการท่องเท่ียวแบบผจญภัยก่ึงอนุรักษ์
ธรรมชาติ (Soft Adventure Tourism) มักจะอยู่ในเขตป่าต้นน้ำที่มีความเปราะบางทางธรรมชาติ สภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง รวมท้ังป่าดิบชื้นที่มีระบบนิเวศที่ซับซ้อน (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2557, หน้า 1) 
 10. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำ หมายถึง สถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว 
โดยมีถ้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลิน
และนันทนาการในรูปแบบท่ีใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้ เข้าไปด้วย 
ซึ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ้ำ ได้แก่ การเข้าชมบรรยากาศและหินงอก
หินย้อยภายในถ้ำ การศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษย์ยุคต่างๆ ที่เคยอาศัยในถ้ำ การนมัสการพระพุทธรูป 
การให้อาหารสัตว์ การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นต้น (กรมการท่องเที่ยว, 2557, หน้า 1) 
 11. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทชายหาด หมายถึง สถานท่ีที่เปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว 
โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความ
เพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา หาความรู้ 
เข้าไปด้วยซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนบริเวณชายหาด ได้แก่ การเล่นน้ำ การอาบแดด กีฬาทางน้ำ 
การน่ังพักผ่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น (กรมการท่องเที่ยว, 2557, หน้า 1) 
 12. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้ำตก หมายถึง สถานที่ที่ เปิดใช้เพ่ือการ
ท่องเท่ียว โดยมีน้ำตกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพ่ือการศึกษาหา
ความรู้เข้าไปด้วย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนในแหล่งน้ำตก ได้แก่ การว่ายน้ำ การน่ังพักผ่อน 
รับประทานอาหาร การเดินสำรวจน้ำตก การล่องแก่ง การดูนก และการตกปลา เป็นต้น (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2557, หน้า 2) 
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 13. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐาน หมายถึง แหล่งธรรมชาติทาง
ธรณีวิทยาที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของพื้นผิวโลกจนทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเด่นแปลกตา 
และมักจะเป็นต้นกำเนิดของนิทานพ้ืนบ้านต่างๆ รูปแบบของแหล่งธรรมชาติ ประเภทน้ีมีได้หลายรูปแบบ 
เช่น อาจเป็นเพียงก้อนหินใหญ่ก้อนเดียว เช่น หอนางอุษา จังหวัดอุดรธานี หรืออาจเป็นบริเวณพ้ืนที่ เช่น 
แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ (กรมการท่องเที่ยว, 2557, หน้า 2) 
 3.3 การส่งเสริมการท่องเท่ียว ตามแผนยุทธศาสตร์ CBT Thailand มีวัตถุประสงค์ในการใช้
การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) มี 5 กลยุทธ์ 
ท่ีสำคัญ ได้แก่ 
  3.3.1 การพัฒนาคนและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนใน
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวของตนเองได้ 
  3.3.2 การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรท้องถ่ินโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจตัวเอง 
  3.3.3 การตลาดที่เหมาะสมกับชุมชน เพ่ือแสวงหาตลาดนักท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
ชุมชน และสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักทอ่งเที่ยวโดยไม่เสียอัตลักษณ์ของชุมชน
  3.3.4 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถ
เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อทำงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชน 
  3.3.5 การประเมินผลด้วยตัวช้ีวัดความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยว 
   

 
 
ภาพที่ 2.1 5 กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยยกระดับให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
ท่ีมา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2562) 
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 3.4 การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว/ การท่องเที่ยว 
  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว ดังนั้น
ในทุกภาคส่วนมีบทบาทเป็นอย่างมาก อย่างเช่นการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษา การ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ปวีณา งามประภาสม, 2559) ที่พบว่า
ปัจจัยการบริหารจัดการในด้านที่ความสัมพันธ์สูง ได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและภาคประชาชนและปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
 

     4. แนวคิดการพัฒนาผู้นำการท่องเที่ยว 
      4.1 การพฒันาสมรรถนะ  สมรรถนะ (competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะความ สามารถ 
และคุณลกัษณะที่มีอยู่ในตัวคน ซึ่งส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สูง (Boyatzis, 1982: p 23; Spencer 
& Spencer, 1993, p 9; Dubois, 2004, p. 18; Shermon, 2004, p. 11; Sturma, Vera, & Crossan, 
2017, p.350; จิระพงค์ เรืองกุน, 2555, หน้า115; จิระพงค์ เรืองกุน, 2561, หน้า 35) โดยที่ Spencer & 
Spencer (1993, p. 9) ได้จำแนกคุณลักษณะของสมรรถนะออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
  1) แรงขับ (motives) คือสิ่งท่ีกระตุ้นให้คนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นคุณลักษณะ 
ท่ีจะผลักดัน ช้ีทาง และเลือกที่จะให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เช่น คนที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ (n-achievement) จะเป็นคนที่มีความพยายาม ตั้งเป้าหมายท่ีท้าทาย มีความรับผิดชอบและมี
วินัยที่จะทำให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  2) คุณลักษณะ (traits) คือ คุณลักษณะทั้งทางกายภาพและคุณลักษณะภายในของ
บุคคล เช่น ความมั่นคงในอารมณ์ 
  3) การรับรู้ตน (self- concept) ประกอบด้วยทัศนคติ ค่านิยม และภาพลักษณ์ท่ีบุคคล
แต่ละคนรับรู้ 
  4) ความรู้ (knowledge) เป็นข้อมูลที่บุคคลแต่ละคนรวบรวมและสะสมเอาไว้ 
  5) ทักษะ (skills) คือ ความสามารถในการทำงาน ทั้งงานที่ต้องใช้ทักษะทางกายภาพ 
และทักษะทางความคิด 
 แรงงผลักดันที่ทำให้บุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นจะเป็นส่วนที่อยู่ภายใน หากเปรียบด้วย
โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (iceberg model) ส่วนน้ีคือส่วนที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งถือเป็น
บุคลิกภาพหลัก (core personality) เปล่ียนแปลงได้ค่อนข้างยาก สมรรถนะส่วนนี้ ได้แก่ การรับรู้ตน 
คุณลักษณะและแรงขับ องค์ประกอบเหล่าน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยการพัฒนา การอบรม การกล่อมเกลา 
และการเสริมสร้างประสบการณ์ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งน้ันสามารถมองเห็นได้ง่ายเป็นส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่
โผล่เหนือน้ำ ได้แก่ ความรู้และทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ง่ายกว่าเช่น การใช้วิธีการฝึกอบรม (Spencer 
& Spencer, 1993: 11; นิสาดารก์ เวชยานนท์, 2559: 116) 
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 สมรรถนะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยในการนำ
สมรรถนะมาใช้ทางการบริหารน้ันเป็นต้องพัฒนากรอบสมรรถนะ (competency framework) ขึ้นเพ่ือ
เป็นกรอบในการนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่ต่างๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรอบสมรรถนะมี
องค์ประกอบที่สำคัญ ดังน้ี 
  1) รายการ/ช่ือสมรรถนะ (competency name)  
  2) นิยาม (competency definition)   
  3) ระดับความชำนาญ (proficiency level)  
  4) พฤติกรรมบ่งช้ี (behavioral indicators)  
 กรอบสมรรถนะที่พัฒนาข้ึนมาควรสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่คาดหวังและมีความจำเป็นในการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Armstrong, 2015: 95) การพัฒนากรอบสมรรถนะดำเนินการได้ใน 3 แนวทาง 
จิระพงค์ เรืองกุน, 2555: 115-116; จิระพงค์ เรืองกุน, 2561: 35) ดังน้ี 
          1) แนวทางที่อาศัยการวิจัยเป็นพ้ืนฐาน (research-based approach) แนวทางนี้เชื่อ
ว่าพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากผู้มีท่ีผลการปฏิบัติงานในระดับดีหรือ
ระดับเฉล่ีย ดังน้ันแนวทางการกำหนดกรอบสมรรถนะตามแนวทางนี้จึงต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงเพื่อค้นหาตัวอย่างพฤติกรรมสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน 
          2) แนวทางที่อาศัยกลยุทธ์เป็นพ้ืนฐาน (strategy-based approach) อาศัยแนวคิดที่ว่า 
“องค์การเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะท่ี
จำเป็นสำหรับพนักงาน” ดังน้ันการพัฒนากรอบสมรรถนะจึงต้องให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของ
พนักงานที่จะสนับสนุนให้องค์การประสบความสำเร็จตามกลยุทธ์ท่ีได้กำหนดไว้ 
          3) แนวทางที่อาศัยค่านิยมเป็นพ้ืนฐาน (value-based approach) พัฒนากรอบ
สมรรถนะโดยมีพื้นฐานจากค่านิยม วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติขององค์การเป็นสำคัญ 
 การพัฒนากรอบสมรรถนะขึ้นอยู่กับโครงสร้างวัฒนธรรมและความซับซ้อนขององค์การแต่ละแห่ง 
(Ashdown, 2014: 129) โดยองค์การอาจได้ทำการกำหนดกรอบสมรรถนะหลัก (core competencies) 
เพื่อนำมาใช้กับทุกตำแหน่งงาน หรือครอบคลุมทุกบทบาท (role) ที่มีอยู่ในองค์การ สมรรถนะหลักที่
องค์การนิยมนำมาใช้เป็นกรอบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การ
มุ่งเน้นลูกค้า การแก้ปัญหา การพัฒนาผู้อ่ืน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การสื่อสาร สำหรับสมรรถนะของ
ผู้นำน้ันได้มีนักวิชาการทำการศึกษาไว้ค่อนข้างหลากหลาย ประกอบด้วยรายการสมรรถนะที่แตกต่างกัน
ออกไป ดังเช่น ผลงานของ Quinn (2003) ที่ได้ศึกษาสมรรถนะตามบทบาทสำคัญที่ผู้นำต้องแสดง 8 ด้าน 
ได้แก่ พ่ีเลี้ยง ผู้อำนวยความสะดวก ผู้ติดตาม ผู้ประสานงาน ผู้อำนวยการ ผู้ผลิต ผู้ประสานผลประโยชน์ 
และผู้คิดสร้างสรรค์ ในแต่ละด้านน้ันประกอบด้วยรายการสมรรถนะดังแสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 สมรรถนะตามบทบาทของผู้นำ 
 

บทบาท สมรรถนะ
พ่ีเล้ียง (mentor) เข้าใจตนเอง ส่ือสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้อำนวยความสะดวก  
(facilitator) 

สนับสนุนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม สร้างกลุ่มทำงาน จัดการความขัดแย้ง 

ผู้ติดตาม (monitor) ติดตามและแจ้งผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล จัดระบบและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรอบด้าน 

ผู้ประสานงาน  
(coordinator) 

ออกแบบงาน จัดกลุ่มงาน ประสานการทำงานร่วมกัน บริหารโครงการ 

ผู้อำนวยการ (director) พัฒนาและสื่อสารวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์การทำงาน 
ออกแบบและจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

ผู้ผลิต (producer)  ทำงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน บริหาร
เวลา จัดการความเครียด

ผู้ประสานผลประโยชน์ 
(broker) 

สร้างและรักษาอำนาจ ผลประโยชน์ของกลุ่ม เจรจาข้อตกลงและความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่ม นำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ 

ผู้คิดสร้างสรรค์  
(innovator) 

คิดแบบสร้างสรรค์ จัดการความเปลี่ยนแปลง ทำงานอยู่ในกระแสการ
เปล่ียนแปลงได้ 

ท่ีมา: Quinn, 2003 
 
 องค์ประกอบสำคัญของกรอบสมรรถนะคือ ระดับความชำนาญและพฤติกรรมบ่งช้ีซึ่งจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาข้ึนอย่างรอบคอบ โดยสามารถใช้วิธีการสนทนากลุ่มหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ 
เชิงโครงสร้างเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก การใช้วิธีการเหตุการณ์สำคัญ (critical incident technique) มุ่งค้นหา 
พฤติกรรมที่ผู้ท่ีปฏิบัติงานได้แสดงออกในการทำงานและการศึกษาตัวอย่างที่ดี (best practice) ของ
องค์การอ่ืนหรือสถาบันวิชาชีพต่างๆ  
 ทั้งนี้ รายการสมรรถนะหลักมักได้มาจากการทบทวนทิศทางขององค์การได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่านิยมหลักขององค์การ วิเคราะห์ให้เห็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถบรรลุตามทิศทางขององค์การดังกล่าว นอกจากน้ียังมีสมรรถนะเชิงหน้าที่ (functional 
competencies) ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงกรอบสมรรถนะลงสู่หน่วยงานต่างๆ ตามหน้าที่และลงสู่พนักงานใน
ทุกตำแหน่งงาน (job competencies) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า กรอบสมรรถนะน้ันจะช่วยสร้างความสอดคล้อง 
ระหว่างพฤติกรรมของพนักงาน เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายขององค์การได้นั่นเอง 

        การพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา
เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยสามารถดำเนินการได้จากการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นหา
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ปัญหาของการท่องเท่ียว สาเหตุปัญหาและความต้องการของชุมชน จากน้ันเป็นการให้ชุมชนได้ร่วมกำหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการพัฒนาการท่องเท่ียวได้อย่างสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว มีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้จัดทำข้ึน  

 4.2 การพัฒนาผู้นำการท่องเที่ยว ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่จะเกิดข้ึนในชุมชน (เพชรศรี นนท์ศิริ, 2555, หน้า 47; บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรี
คำภา, 2557, หน้า 124) การพัฒนาคุณลักษณะของผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสมจึงเป็นเป็นสิ่งจำเป็น 
ซึ่งพิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553, หน้า 78) กล่าวไว้ว่า สมรรถนะของผู้นำชุมชนหรือแกนนำชุมชนเป็น
เง่ือนไขของการพัฒนา การท่องเที่ยว ดังน้ี  (1) ผู้นำที่มีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกชุมชน  (2) 
ผู้นำที่เป็นผู้ที่เสียสละ  (3) ผู้นำที่มีความรู้และไหวพริบที่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือ (4) ผู้นำที่มีความรู้เชิง
นิเวศและทุนทรัพย์สำหรับการลงทุน (5) ผู้นำท่ีมีความเข้าใจในชุมชนและสร้างความเช่ือมั่นในการจัดการ
ท่องเที่ยว 

 สมรรถนะดังกล่าวน้ีจะทำให้เกิดผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนและทำให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมควรได้มีการมุ่ง 
เน้นการพัฒนาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ของผู้นำ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 แนวคิดการพัฒนาผู้นำการท่องเที่ยวน้ันเก่ียวข้องกับสมรรถนะของผู้นำการท่องเที่ยวโดยที่การ
พัฒนาผู้นำการท่องเที่ยว เน่ืองจากผู้นำการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวในพ้ืนที่  
 5. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Maketing: E-Marketing) หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทาง
การตลาดโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย โดยนักการ
ตลาด สามารถติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคได้ทั่วโลกและตลอดเวลา (กิตติ สิริพัลลภ, 2543) ซึ่ง
สอดคล้อง กับอิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่ (2555) พบว่า การทำกิจกรรมทางการตลาดโดยผสมผสานกับเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมให้สามารถสนองความต้องการลักษณะพิเศษของ E-Marketing คือ เป็นการตลาดแบบเฉพาะ 
เจาะจง (Niche Market) โดยมีการจัดกลุ่มลูกค้าจากความสนใจของลูกค้ากับสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งจัด
ว่าเป็นการกำหนดพฤติกรรมของลูกค้าหรือจัดได้ว่าเป็นการตลาดแบบตัวต่อตัว (Personalize Marketing: 
P-Marketing) เน่ืองจากการตลาดแบบ E-Marketing สามารถติดต่อกับลูกค้าได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก         
โดยสามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปีและตลอดทั้งวัน  
 การดำเนินธุรกิจด้วย E-Marketing สามารถใช้ต้นทุนต่ำเน่ืองจากใช้บุคลากรจำนวนน้อย การ
สื่อสารการตลาดทำได้รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซึ่งถ้าเป็นการตลาดแบบด้ังเดิม เช่น การจัดทำ
แค็ตตาล็อกหรือชิ้นงานโฆษณาจะต้องใช้เวลานานและใช้งบประมาณสูง แต่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ขาย
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สามารถจัดทำได้เร็วและราคาถูก นอกจากน้ีธุรกิจแบบน้ียังไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินถาวรที่ราคาสูง เช่น 
สถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำนักงานเพราะติดต่อกับลูกค้าบนจอคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน 
 เครื่องมือหลักในการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1) การจัดทำเว็บไซต์ (www) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ การนำเสนอข้อมูล 2) อีเมล์ (E-mail) ใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือส่งข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายหรือ
ลูกค้าโดยตรง 3) เมลล์ลิ่งลิสต์ (Mailing List) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจแบบเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมือที่มีความสำคัญมากในการตลาด 4) เว็บบอร์ด (Web board) เป็นกระดานข่าวสารที่เปิดให้ผู้ที่มี
ความสนใจแบบเดียวกันเข้ามาเสนอแนวความคิดหรือพูดคุยกันในด้านการตลาดมองว่าเว็บบอร์ดเป็นช่องทาง
ในการสร้างกระแสจึงถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ชนิดหน่ึง 
 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหน่ึงของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
ท่องเที่ยว ซึ่ง USAID (2006) ได้สรุปการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการท่องเที่ยวใน 5 
ประเด็นได้แก่ 1) การเลือกและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (Selecting & developing tourism site) โดย การ
นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถเห็น ได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยว และมีข้อมูลอ่ืนๆ บริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้
เลือกดู ตามความสนใจ 2) การตลาด (Marketing) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยในการ
ส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศ โดยการใช้งานวิจัยการตลาด และการตลาดต่างประเทศโดยการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ 3) การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ด้วยการใช้
ระบบการจองล่วงหน้า การจัดการท่องเท่ียว ก่อน ระหว่าง และภายหลังการท่องเที่ยว 4) การดำเนินงาน 
(Operations) ได้แก่ การซื้อ การจัดการการให้บริการ และอุปทาน รวมถึงการจัดการ value chain ในการ
ท่องเที่ยว 5) การจัดการและติดตามการท่องเที่ยว ได้แก่ การใช้ข้อมูลพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) เพ่ือการเดินทางด้วยระบบ GP 
 จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2556) พบว่า อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่มีความ
เช่ียวชาญ เน่ืองจากสินค้าท่องเที่ยวของไทยมีความโดดเด่น ทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานในระดับสากลของโรงแรมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เอกลักษณ์ทางด้าน
อาหารและการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเป็นท่ีน่าสนใจ โดยที่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจำนวนมากให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ
การตลาดออนไลน์ เน่ืองจากการทำธุรกิจในรูปแบบดังกล่าวเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
และบริการ และช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันเมื่อมีการเปิดเสรีทางการบริการด้านการท่องเที่ยว การเปิด
เสรีการบริการด้านการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียนนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งที่
ผู้ประกอบการไทย ซึ่งอาจประสบปัญหาเก่ียวกับแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงข้ึน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้
อาเซียนก้าวข้ึนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับ
การคาดการณ์ขององค์การท่องเที่ยวโลก และยังเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็น
โอกาสให้ภาคการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น 
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 6. บริบทแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า  
 แม่น้าเจ้าพระยาสืบเน่ืองมาจาก ในปี พ.ศ. 2065 สมเด็จพระไชยราชาธิราชแห่งกรุงศรี
อยุธยาให้ขุดคลองลัดบางกอกตรงส่วนที่แคบที่สุดคือ บริเวณปากคลองบางกอกน้อยไปถึงปากคลอง
บางกอกใหญ่กลายเป็นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน 
 แม่น้าเจ้าพระยา (สายเก่า) ปัจจุบัน คือ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางกอกใหญ ่ 
  คลองบางกอกน้อย เมื่อครั้งยังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยเป็นเพียงเขต
เกษตรกรรมชุมชนริมคลองมีวิถีและความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการขุดคลองลัด
บางกอก และเมื่อมีการรวมกรุงเทพกับธนบุรี ในปี พ.ศ. 2515 เป็นเมืองหลวงทำให้มีการตัดถนนเกิด
สาธารณูปโภคจำนวนมาก พื้นที่สวนผลไม้ เปลี่ยนแปลงเป็นบ้าน โรงงานและอาคารพาณิชย์ 
 เดิมเคยเป็นส่วนหน่ึงของแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นต้ังแต่แม่น้ำเจ้าพระยาทางเหนือของ
สถานีรถไฟธนบุรี ไหลไปบรรจบคลองชักพระ และคลองลัดบางกรวย ตรงข้ามวัดสุวรรณคีรี มีความกว้าง
มากถึง 40 เมตร และยาว 3.3 กิโลเมตร ต้ังอยู่ในเขตบางกอกน้อย อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เป็นเขต
อนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี โดยมีคำขวัญประจำ
เขตว่า "สมเด็จโตวัดระฆัง วังหลังต้ังอยู่ อู่เรือพระราชพิธี สถานีรถไฟ คลองใหญ่มีช่ือ เล่ืองลือเครื่องลงหิน 
นามระบิลช่างหล่อ งามลออวัดวา" 
 ที่ต้ังและอาณาเขตต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือของฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับ
เขตต่าง ๆ ดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางพลัด มีถนนบรมราชชนนีและถนนสมเด็จพระป่ินเกล้าเป็น
เส้นแบ่งเขต 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพระนคร มแีนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 
  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ ่มีคลองมอญเป็นเส้นแบ่งเขต 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน มีคลองชักพระและคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต 
 จำนวนประชากร ของเขตบางกอกน้อย ณ ธันวาคม  2561 มีจำนวน 110,417 คน (สำนัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562) จาก 5 แขวง ได้แก่ แขวงบางขุนนนท์ 
แขวงบางขุนศรี แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงศิริราชและแขวงอรุณอมรินทร์ ประกอบด้วยชุมชนจำนวน 42 
ชุมชน (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2558) ริมคลองบางกอกน้อยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ  
ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี  หัตถกรรมขันลงหินบ้านบุ วัดสุวรรณาราม วัดนายโรง วัดภาวนา
ภิรตาราม  วัดศรีสุดาราม วัดนายโรง เป็นต้น 
  คลองชักพระหรือคลองบางขุนศรี เป็นคลองท่ีแยกจากคลองบางกอกน้อยบริเวณ        
วัดสุวรรณคีรีไปเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดตัดกับคลองมอญ ลำคลองกว้างประมาณ 10-15 
เมตร และยาว 5.45 กิโลเมตร ปัจจุบันคลองชักพระเป็นคลองเพ่ือการระบายน้ำ การสัญจรและการ
ท่องเที่ยว มีคลองอ่ืนๆ ไหลเช่ือม ได้แก่ คลองบ้านไทร คลองบางระมาดและคลองบางพรม นอกจากนี้ยัง
เป็นแนวแบ่งเขตบางกอกน้อยกับเขตตลิ่งชันตลอดทั้งสาย คลองชักพระ ต้ังอยู่ในเขตตลิ่งชัน อยู่ในกลุ่ม
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เขตกรุงธนเหนือ สภาพโดยทั่วไปเป็นเขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมผสมผสานแหล่งที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย แต่ปัจจุบันพ้ืนที่เกษตรกรรมกำลังลดลงไปมากจากการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยเพ่ือรองรับ        
การขยายตัวของเมืองและการสร้างเส้นทางคมนาคม 
 ที่ต้ังและอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียงดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) มแีนวก่ึงกลางคลองมหาสวัสด์ิเป็นเส้น
แบ่งเขต 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) เขตบางพลัด และเขต
บางกอกน้อย มีคลองบางกอกน้อยและคลองชักพระเป็นเส้นแบ่งเขต 
  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตภาษีเจริญและเขตบางแค มคีลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา มีถนนกาญจนาภิเษกเป็นเส้นแบ่งเขต 
 จำนวนประชากร ของเขตตลิ่งชัน ณ ธันวาคม  2561 มีจำนวน 105,047 คน (สำนักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562) จาก 6 แขวง ได้แก่ แขวงคลองชักพระ แขวงฉิมพลี 
แขวงตลิ่งชัน แขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรมและแขวงบางระมาด ประกอบด้วยชุมชนจำนวน 43 
ชุมชน (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2558) ริมคลองชักพระมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ประกอบด้วย 
ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดป่าเชิงเลนและแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
  คลองบางกอกใหญ่ หรือ คลองบางหลวง ในอดีตคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นทางของ 
ลำน้ำเจ้าพระยาสายเก่า ซึ่งแต่เดิมแม่น้ำจะเล้ียวอ้อมเข้าคลองบางกอกน้อยไปทางตล่ิงชันวกออกมา
บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งขวาของป้อมวิชัยประสิทธ์ิไปสิ้นสุด        
ท่ีคลองมอญ ตรงข้ามปากคลองชักพระมีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตรต่อมาในพ.ศ. 2085 ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา พระไชยราชาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดคลองลัดต้ังแต่ปากคลองบางกอกน้อย          
ไปออกที่แม่น้ำสายเก่าหน้าวัดอรุณเรียกว่า คลองลัดบางกอกใหญ่ ซึ่งคลองนี้ได้กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
ในปัจจุบัน เหตุที่เรียก คลองบางหลวง เนื่องจากในสมัยกรุงธนบุรีได้มีการขับไล่บ้านเรือนราษฎร์เป็น
จำนวนมากเพ่ือนำไปเป็นที่พระราชทานให้แก่บรรดาขุนนาง ปากคลองแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาตรง
บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ทอดยาวไปบรรจบกับคลองบางขุนศรี คลองบางกอกใหญ่นี้เป็นพ้ืนที่สำคัญใน
อดีต เน่ืองจากตามแนวฝั่งคลองมีวัดสำคัญหลายวัดต้ังอยู่ เป็นย่านชุมชนเก่าและเป็นสถานที่ต้ังบ้านเรือน
ของขุนนางหลายท่าน เช่น บ้านของหมอบรัดเลย บ้านของต้นสกุลทังสุบุตร นอกจากน้ีบริเวณริมคลองยัง
เคยเป็นแหล่งค้าขายพลูที่มีช่ือเสียงคือ ตลาดพลู 
 คลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบันนั้นถือเป็นเส้นทางสัญจรและระบายน้ำอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนบุรี           
ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝ่ังธนบุรี ติดกับ 3 
เขต ได้แก่ เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี และส่วนหน่ึงของเขตภาษีเจริญ  
 เขตบางกอกใหญ่ที่ต้ังและอาณาเขตต้ังอยู่ริมฝ่ังขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขต
ติดต่อ ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางกอกน้อย มีคลองมอญเป็นเส้นแบ่งเขต 
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 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพระนครและเขตธนบุรี มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและคลอง
บางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญแ่ละคลองบางหลวงเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ มีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต 
 จำนวนประชากร ของเขตบางกอกใหญ่ ณ ธันวาคม  2561 มีจำนวน 67,211 คน (สำนกับริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562) จาก 2 แขวง ได้แก่ แขวงวัดท่าพระ แขวงวัดอรุณ 
ประกอบด้วยชุมชน 32 ชุมชน (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2558) 
 สำหรับเขตธนบุรีอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี ท่ีตั้งและอาณาเขตต้ังอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา 
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตอ่ืน ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่และเขตพระนคร มีคลองบางกอกใหญ่และแนวก่ึงกลาง
แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตคลองสานมีสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ถนนประชาธิปก ถนน
ลาดหญ้า (บริเวณรอบวงเวียนอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและ
คลองบางไส้ไก่เป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางคอแหลมและเขตราษฎร์บูรณะมีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาและ
คลองดาวคะนองเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตจอมทองและเขตภาษีเจริญ มีคลองบางสะแก คลองแยกบางสะแก 
13 คลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 (คลองศาลเจ้าต้นโพธ์ิ) และคลองด่านเป็นเส้นแบ่งเขต 
 จำนวนประชากร ของเขตธนบุรี ณ ธันวาคม  2561 มีจำนวน 107,754 คน (สำนักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562) จาก 7 แขวง ได้แก่ แขวงดาวคะนอง แขวงตลาด
พลู แขวงบางยี่เรือ แขวงบุคคโล แขวงวัดกัลยาณ์  แขวงสำเหร่ และแขวงหิรัญรูจี ประกอบด้วยชุมชน 44 
ชุมชน (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2558) 
 ส่วนเขตภาษีเจริญ อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง แต่
ในพื้นที่เน่ืองจากมีการขยายตัวของระบบสาธารณูปโภค (โดยเฉพาะด้านการคมนาคม) จึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนเมืองมากข้ึน ที่ต้ังและอาณาเขตตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝ่ังธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่และเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญแ่ละคลองด่าน
เป็นเส้นแบ่งเขต 
 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตจอมทองและเขตบางบอน มีคลองวัดนางชี (คลองวัดเพลง) คลองตาม่วง 
คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว) คลองบางหว้า คลองสวนหลวงใต้ คลองรางบัว คลองตาฉ่ำ คลองบาง
ประทุน ลำรางสาธารณะ คลองวัดสิงห์ และคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต 
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 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางแค มีคลองพระยาราชมนตรี คลองบางแวก คลองบางไผ่ และ
คลองลัดตากล่ันเป็นเส้นแบ่งเขต 
 จำนวนประชากร ของเขตภาษีเจริญ ณ ธันวาคม  2561 มีจำนวน 125,981 คน (สำนักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562) จาก 7 แขวง ได้แก่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
แขวงคลองขวาง แขวงคูหาสวรรค์ แขวงบางจาก แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า และแขวงบางแวก ประกอบ 
ด้วยชุมชน 53 ชุมชน (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2558) 
 คลองบางกอกใหญ่ ครอบคลุมหลายเขต จึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างมากมี 
ศาสนสถานต้ังอยู่อย่างหนาแน่นทั้งสองฝั่ง วัดและมัสยิดริมคลองบางกอกใหญ่ได้แก่ วัดโมลีโลกยาราม  
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดหงส์รัตนาราม วัดประดิษฐาราม วัดเวฬุราชิน วัดอินทารามวรวิหาร วัดจัน
ทาราม วัดราชคฤห์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) มัสยิดต้นสน วัดคลองบางหลวง        
บ้านศิลปิน เป็นต้น 
 แหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าหรือปัจจุบันคือ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ 
และคลองบางกอกใหญ่ ท้ังสองฝั่งของสามคลองต้ังอยู่ในพ้ืนที่หลายแขวงของ 5 เขตได้แก่ เขตบางกอกน้อยมี 
แขวงบางขุนนนท์ แขวงศิริราช แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงบางขุนศรี เขตตล่ิงชันมีแขวงคลองชักพระ  
แขวงบางระมาด เขตภาษีเจริญมีแขวงคูหาสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตธนบุรีมีแขวงตลาดพลู          
แขวงบางยี่เรือ แขวงวัดกลัยาณ์ และแขวงวัดท่าพระ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าศึกษาเร่ืองราวท้ังที่เป็นแหล่งศิลปะไทย สัมผัสความอลังการแห่งงานช่างกรุงรัตนโกสินทร์ เรือพระราชพิธี 
มัสยิดอันซอริซุนนะห์ จิตกรรมฝาผนังของช่างหลวง ภายในวัดสุวรรณารามหรือวัดทอง หัตกรรมขันลงหิน
บ้านบุ วัดศรีสุดารามนามเดิมว่าวัดชีปะขาว วิถีชาวสวนฝั่งธนบุรี วัดป่าเชิงเลน ตลาดน้ำตล่ิงชัน ศูนย์ผลิตภัณฑ์ 
และผลิตผลทางการเกษตร เส้นทางการค้าเพ่ือมุ่งหน้าลงใต้ผ่านคลองบางกอกใหญ่ ย่านเศรษฐกิจ บ้านคหบดี 
บ้านศิลปิน วัดเก่าแก่อย่างวัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดบางยี่เรือนอกหรือปัจจุบันคือ วัดอินทาราม วัดบางยี่
เรือในหรือวัดราชคฤห์  ย่านเก่าแก่ของคนจีนในสมัยธนบุรี ตลาดพลู วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารหรือ         
วัดเจ้าขรัวหง ชื่อวัดต้ังตามช่ือของเศรษฐีจีนผู้สร้างวัดต้ังอยู่ใกล้พระราชวังเดิม มัสยิดต้นสนท่ีมีมาต้ังแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกว่า กุฏีใหม่ (กรมการท่องเที่ยว, 2559; กรุงเทพมหานคร, 2557) 
 
7. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องที่คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วยประเด็นเรื่อง ภูมิปัญญา 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การพัฒนาผู้นำการท่องเที่ยว  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดมีดังน้ี 
 7.1 ภูมิปัญญา 
   นงเยาว์  อุทุมพร (2561: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนำไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างย่ังยืน อำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า 1) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินอำเภอบางพลี 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 40-60 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาศัยอยู่ในตำบลบางโฉลงมากที่สุด 
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ผลงานส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือและมีความเก่าแก่ สาขาที่มีภูมิปัญญาท้องถ่ินมากที่สุดคือ สาขาคหกรรม 
ด้านอาหาร กระบวนการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์มีลักษณะที่แตกต่างกันคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การสืบทอดจากบรรพบุรุษ การเรียนรู้จากครูอาจารย์  และการรับการฝึกอบรม สำหรับกรรมวิธีในการผลิต 
ก็จะไม่ซับซ้อนเน้นการผลิตที่ทำกันได้ง่ายและใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถ่ิน  2) สภาพการนำแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญามาใช้ มีทั้งการเชิญไปสอนที่สถานศึกษาและพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ที่บ้านของผู้ทรงภูมปัิญญา 
และมีหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเชิญไปสอนทั้งในและนอกเวลาเรียน ปัญหาที่พบคือ การขาดงบ 
ประมาณสนับสนุน การย้ายภูมิลำเนาหรือปิดกิจการ การประสานงาน 3) แนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนำไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้คือ การจัดทำ
เป็นทำเนียบภูมิปัญญาท้องถ่ิน การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินในรูปของเว็บไซต์และการจัดทำเป็น
เอกสาร ซีดี สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการจัดให้มีงานนิทรรศการภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับควรมีนโยบายส่งเสริมหลักสูตรท้องถ่ินในสถานศึกษาอย่าง
จริงจังและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
   นงเยาว์  อุทุมพร (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการนำภูมิ
ปัญญามาใช้ มีท้ังการเชิญไปสอนที่สถานศึกษาและพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ท่ีบ้านของผู้ทรงภูมิปัญญา 
และมีหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเชิญไปสอนทั้งในและนอกเวลาเรียน ปัญหาที่พบคือ การขาดงบ 
ประมาณสนับสนุน การย้ายภูมิลำเนาหรือปิดกิจการ การประสานงาน 2) แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการคือ ควรมีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยเชิญผู้เก่ียวข้องมาทำงาน 
ร่วมกันโดยทำเป็นทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตธนบุรี มีการจัดการความรู้และจัดทำเป็นหนังสือหรือ
เอกสารหรือซีดี แจก การเผยแพร่ข้อมูลในรูปของเว็บไซต์โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการฝึก 
อบรมนักเรียน/นักศึกษาเป็นมัคคุเทศก์แนะนำการจัดเป็นงานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถ่ินในทุกปีหรือทุก
ภาคเรียนร่วมกันและผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายส่งเสริมหลักสูตรท้องถ่ินในสถานศึกษาอย่างจริงจัง 
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในสื่อต่างๆ  
     ศิริลักษณ์  ศรีสมบูรณ ์(2553: บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การบริหารแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ของผู้บรหิารโรงเรียนประถมศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาอุดรธานี ผลการวิจยัพบว่า การบรหิาร 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า โรงเรียนทุกขนาดด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงานและด้านการปรับปรุง
แก้ไข อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการตรวจสอบโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่
และขนาดกลางอยู่ในระดับปานกลาง 
     ทศพร สิทธิธนชัย (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอุ่นเหม้าประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาในการดำเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน อุ่น
เหม้าประชาสรรค์ สภาพปัจจุบันพบว่า โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการจัดการแหล่งเรียนรู้ มี
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นโยบาย แผนการดำเนินงานและโครงการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ ปัญหาที่พบคือ ขาดการนิเทศและ
ติดตามการจัดแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองงบประมาณที่จัดสรรให้กับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ          
ในโรงเรียนยังมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่รับผิดชอบ บุคลากรมีภาระงานมากทำให้ให้
ไม่มีเวลาในการให้บริการ ยังขาดการสนับสนุนเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ตามงานที่รับผิดชอบ 
แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมมีสภาพแวดล้อมสะอาดและปลอดภัยในการศึกษาหาความรู้ ปัญหาที่พบยังมีห้อง
โสตทัศนศึกษาเป็นสถานที่ที่ยังไม่เหมาะสมในการฝึกปฏิบัติ 2) แนวทางการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนประกอบ ด้วยผลที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงานและการประชุมวางแผน
ปฏิบัติการพัฒนานำมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 3) ผลการพัฒนา 
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้งสภาพแวดล้อมจำนวน
ทรัพยากรและคณะกรรมการดำเนินการ อยู่ในระดับมาก 
    นิตยา  เกตุครุฑ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาไม้ผล ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนตำบลนานกกก 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 
ต่อการปลูกไม้ผล ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีร่วมกันอย่างกลมกลืนเหนียวแน่น มีกลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ย่ังยืน เกิดสายสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างแน่นแฟ้นและยังได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพ มีความพร้อมต่อการ
พัฒนาสู่การพึ่งตนเองอย่างย่ังยืน หัวใจสำคัญของการวิจัยครั้งน้ี อยู่ที่การสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของคนในชุมชน เป็นขุมพลังของชุมชนหรือท้องถ่ินเดียวกันร่วมกันปลุกจิตสำนึก ซึ่งจะทำให้เกิด
ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองและได้รูปแบบในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

   เรไร  ไพรวรรณ์ (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน: กรณีศึกษา 
ชุมชน เขตธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า จำนวนผู้รู้ภูมิปัญญาในเขตธนบุรีท้ัง 44 ชุมชน มี 297 คน เป็นชาย
ร้อยละ 40.80 หญิงร้อยละ 53.20 มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาร้อยละ 35.02 แขวงที่พบผู้รู้ภูมิปัญญาสูงสุด
คือ แขวงบางยี่เรื่อร้อยละ 19.53 ผู้รู้ภูมิปัญญาซึ่งมีอายุ 45 ปีข้ึนไปที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญามากที่สุดคือ 
แขวงหิรัญรูจีร้อยละ 29.79 ผู้ทรงภูมิปัญญาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมี 6 คน เป็นผู้ทรงภูมิปัญญาใน 
3 สาขาคือ สาขาศิลปกรรม 4 คน สาขาหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 1 คน และสาขาการจัดการ 1 คน ผู้ทรง 
ภูมิปัญญาสาขาศิลปกรรมและสาขาหัตถกรรมและอุตสาหกรรม เรียนรู้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและผู้ใกล้ชิด 
ส่วนผู้ทรงภูมิปัญญาสาขาการจัดการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน การถ่ายทอดภูมิปัญญาพบว่า มีองค์ประกอบ 
หลักในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 5 องค์ประกอบคือ วิธีการถ่ายทอด ผู้รับการถ่ายทอด เนื้อหา เวลาและ
การประเมินผล แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาพบว่า ผู้ทรงภูมิปัญญา ผู้รับการถ่ายทอดและผู้ใช้ 
บริการหรือผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเห็นว่าควรมีการอนุรักษ์ 
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และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยต่อไป และควรให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วย 

   ประกอบ  ใจมั่น (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎ เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการความรู้ พัฒนาระบบ 
บริหารจัดการความรู้ พัฒนาต้นแบบระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นแบบระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผลปรากฏว่าต้นแบบระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือบริหารจัดการความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นฐานความรู้และศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับอาจารย์ นักศึกษาชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
     สุดารัตน์ ชาญเลขา (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฎ
กับชุมชนเพ่ือพัฒนาด้าน วัฒนธรรม  เพ่ือศึกษาแนวคิดที่ เก่ียวข้องกับความสัม พัน ธ์ระหว่าง
สถาบันการศึกษากับชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนพัฒนาด้านวัฒนธรรมแล้วพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฎกับชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม หลังจากน้ันได้
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฎกับชุมชนในฝั่งธนบุรี 
ผลการวิจัยพบว่าสถาบันอุดมศึกษาควรต้องสนองรับนโยบายของรัฐจากข้อกำหนดตามกฎหมายให้
สถาบันการศึกษากระจายอำนาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านวัฒนธรรม การจัดการศึกษา 
การจัดทำสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมด้วย
กระบวนการพลังร่วมและความต้องการให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนเพื่อพัฒนา
ด้านวัฒนธรรมมทีั้งหมด 15 องค์ประกอบและการประเมินความเหมะสมของรูปแบบพบว่าชุมชนฝั่งธนบุรี
เห็นด้วยกับการนำรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฏกับชุมชนมาใช้กับโครงการจัดต้ังศูนย์กรุง
ธนบุรีศึกษา 

   จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องทำให้ได้ข้อมูลเก่ียวข้องกับแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ 
โดยเฉพาะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสถานศึกษาสามารถนำมาใช้บูรณาการในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้รวมทั้งการศึกษาศักยภาพและ
สภาพการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในการนำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษา
เพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเหล่าน้ันยังคงอยู่ 
 7.2 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 จิราพร นามพรรณ (2554) ศึกษาการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการ
ท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และจัดทำ
เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าการจัดทำ 
ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ shape file ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ที่ประกอบด้วย ค่าพิกัดตำแหน่ง
จุดที่ต้ังและข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดมีจำนวน 63 แห่ง และผลการวิเคราะห์เส้นทางท่องเที่ยวแบบ 2 วัน
1 คืน (กรุงเทพ-วังน้ำเขียว) โดยวิเคราะห์หาเส้นทางท่ีสั้นที่สุด ทั้งหมด 3 โปรแกรม และเว็บไซต์นำเสนอ
ข้อมูลการท่องเที่ยวพบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก 
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 ณรงค์ พลีรักษ์ (2557) ศึกษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือจัดการการท่องเที่ยวชุมชนใน
จังหวัดชลบุรี  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี คือ การสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนประเมินมาตรฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี พบว่าในจังหวัดชลบุรีมี
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งสิ้น 45 แห่ง จำแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
จำนวน 34 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่ง แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ จำนวน 5 
แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จำนวน 3 แห่ง การจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนออกเป็น 4 
เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เส้นทางธรรมชาติชายฝั่งทะเล (R1) เส้นทางที่ 2 ย้อนรอยตำนานนิทาน
พ้ืนบ้านพระรถเมรี (R2) เส้นทางที่ 3 สี่ถ้ำธรรมะ (R3) และเส้นทางที่ 4 ธรรมชาติที่หลากหลาย (R4) 
ข้ันตอนสุดท้าย คือ วิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนที่สั้นที่สุด (shortest route) โดยในเส้นทางที่ 1 
มีระยะทางรวมเท่ากับ 96.51 กม. เส้นทางท่ี 2 มีระยะทางรวมเพียง 31.59 กม. เส้นทางที่ 3 มีระยะทาง
รวมเท่ากับ 58.48 กม. และเส้นทางที่ 4 มีระยะทางรวมเท่ากับ 36.40 กม. 
 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือจำแนกเขตการท่องเท่ียวด้วยหลักการช่วงช้ันโอกาส
ด้านนันทนาการ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ (วาสนา ทองตัน, 2555) เพ่ือจำแนกเขตการ
ท่องเที่ยวตามหลักการช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 9 แห่ง ภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติน้ำหนาว ผลการศึกษาพบว่า อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจำแนกเขตการท่องเที่ยวด้านกายภาพได้  
4 เขต คือ พื้นท่ีธรรมชาติสันโดษ (P) มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 514.12 ตารางกม. พื้นที่ธรรมชาติกึ่งสันโดษ
ใช้ยานยนต์ (SPM) มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 411.40 ตารางกม. พื้นที่ธรรมชาติดัดแปลงมีถนน (RN-M) มี
ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 86.69 ตารางกม. พื้นที่ชนบท (R) มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 6.54 ตาราง.กม. 
 ณัฏฐ์ นิยมรัตน์ (2552) ศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนผู้ใช้งานทั่วไปและนักท่องเท่ียว แสดงข้อมูล 
สถานที่สำคัญต่างๆ โดยทำงานผ่านโปรแกรมประเภทแอพพลิเคช่ัน โดยส่วนการแสดงผลแผนท่ี เพ่ือการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับข้อมูลรายละเอียดในระบบฐานข้อมูล พบว่าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่พัฒนาขึ้นน้ี มีการแสดงผลแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่
เช่ือมโยงรายละเอียดข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โครงข่ายในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือแนะนำเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี (ธัญญรัตน์ ไชยคราม, 2555) เพ่ือเสนอแนะเส้นทางเข้าถึงสถานท่ีท่องเที่ยว  
ในจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีเหมาะสมตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยว ทั้งด้านระยะทาง เวลา ลำดับและ
ทิศทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสร้างฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีแสดงตำแหน่งที่ต้ังของแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายได้แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีภายใน 
1 วัน 4 เส้นทาง พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ประกอบการเดินทางนักท่องเที่ยว สำหรับการท่องเท่ียวในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 ชไมพร ทองขาว และ มาลีรัตน์ โสดานิล, (2014) ศึกษาระบบแนะนำสถานท่ีท่องเที่ยวอุทยาน
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แห่งชาติทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วยกูเกิลแมพเอพีไอ บนมือถือ สมาร์ทโฟน เพ่ือพัฒนาระบบแนะนำ 
สถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กูเกิลแมพและใช้เทคนิค 
Collaborative Filtering ร่วมกับ K-Meanพบว่า การใช้ทั้ง 2 เทคนิคควบคู่กัน มีข้อดีคือ ช่วยแนะนำข้อมูล 
ให้ตรงกับความต้องการมากย่ิงข้ึนซึ่งการพัฒนาระบบแนะนำให้มีความน่าสนใจและสะดวกมากข้ึน     
เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรง 
 ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ์ (2554) การสำรวจแนวเส้นถนนท่องเที่ยวเลียบทะเลช่วงหาดแหลมแม่พิมพ์ 
จังหวัดระยอง-หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรีโดยใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศและการวิเคราะห์หลากหลาย 
ปัจจัยเพ่ือสำรวจแนวเส้นของถนนท่องเที่ยวเลียบทะเลต้ังแต่ช่วงหาดแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง
จนกระท่ังถึงหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ที่มีความเหมาะสมกับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา การคัดเลือก
แนวเส้นทางที่เหมาะสมท่ีสุด โดยใช้ปัจจัยด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ การจราจรและ
การขนส่ง สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พบว่าส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 มีแนวเส้นของถนน
เลียบทะเลอยู่แล้ว แต่ก็มีอยู่ 4 พื้นท่ีซึ่งไม่ได้ว่ิงผ่านหรือเลียบทะเล ซึ่งในกรณีเช่นน้ีจะทำการหาแนวเส้น 
ท่ีมีความเหมาะสมในแต่ละพื้น ผลการศึกษานำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการนำเอาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ         
เข้ามาประยุกต์ใช้กับการคัดเลือกแนวเส้นของถนนทางเลือกที่ต้องการน้ันจะช่วยลดปริมาณงานที่จะต้อง
ดำเนินการรวมทั้งลงไปสำรวจพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด 
 นอกจากน้ียังมีการศึกษาความสำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในจัดการการท่องเที่ยวและ
นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เส้นทางจักรยาน (Ježek, et al.,  2014) เพื่อการสร้างระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่มีการเน้นหลักของการใช้งานในการขี่จักรยาน การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ Berchtesgaden (Davidović et 
al., 2010) เพ่ือตรวจสอบและสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการท่องเที่ยว อีกทั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (SDSS) สำหรับ
การวางแผนการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนในเว็บไซต์ยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย (Mansir Aminu et al., 2013) 
 7.3 การพัฒนาผู้นำการท่องเที่ยว 

การวิจัยของเพชรศรี นนท์ศิริ (2555) สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จที่จะทำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสำเร็จ โดยผลการวิจัยดังกล่าวนี้ พบว่า 
คุณลักษณะสำคัญของผู้นำที่จะนำพากลุ่มท่องเที่ยวสู่ความสำเร็จ คือ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงจัง จริงใจ
ในการทำงาน ดังตัวอย่างของความสำเร็จของกลุ่มท่องเท่ียวบ้านนาต้นจั่น กล่าวคือ การดำเนินการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ให้สำเร็จได้นั้นเกิดข้ึนจากนางเสง่ียม แสวง
ลาภ ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเป็นสำคัญ โดยนางเสง่ียม แสวงลาภ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน 
เน่ืองจากความอาวุโสและการเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ สามารถเป็นที่พึงให้กับคนในชุมชนได้เป็น
คนที่มีความมุ่งมั่น จริงจังในการทำงาน ในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ กลับสามารถนำกลุ่มฟันฝ่า
อุปสรรคได้ นางเสง่ียม แสวงลาภ ยังเป็นคนที่มีความจริงใจ สามารถพูดคุย ตักเตือนสมาชิกในกลุ่มได้
อย่างตรงไปตรงมาและด้วยการทำงานที่ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ที่เป็นคุณสมบัติสำคัญทำให้นางเสง่ียม 
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แสวงลาภ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเร่ือยมา นอกจากน้ีนางเสง่ียม แสวงลาภ ยังเป็นผู้ที่มีความ
เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เช่น การพยายามกระจายรายได้ โดยการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
ของกลุ่มกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อสร้างการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกและบุคคลท่ัวไปในชุมชน เป็นต้น 
คุณลักษณะของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวดังกล่าวจึงส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ เพ่ือการท่องเที่ยวประสบ
ความสำเร็จ 
 7.4 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

กนกวรรณ กาญจนธานี ณัฐธิดา สุวรรรโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ (2558) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความต้ังใจการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า มีปัจจัยใหม่จำนวน 8 ปัจจัย คือ 1) การรับรู้
ประโยชน์ของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2) การรับรู้ว่าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานง่าย 3) ความเข้าใจกันได้
กับสิ่งที่มีอยู่ 4) การรับรู้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยง 5) ความพร้อมของธุรกิจ 6) อิทธิพลทาง
สังคม 7) เจตคติต่อการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และ 8) ความต้ังใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จากปัจจัย
ดังกล่าวผู้วิจัยได้นำไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสร้างแบบจำลองข้ึน จากผลที่ได้สามารถนำมาใช้สร้าง
หลักสูตรเพ่ืออบรมพัฒนาความตั้งใจในการใช้ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และเสริมทักษะการใช้เครื่องมือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกับเจตคติ 

กุลฉัตร ฉัตรกุล  ณ  อยุธยา (มปป .) ศึกษาเก่ียวกับการประยุก ต์ใช้การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์กับ SME ไทย พบว่า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลักการ 6P’s คือ 1) ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ (Product and Packaging) 2) การตัดสินใจตั้งราคาสินค้า (Price) 3) สถานที่จำหน่ายสินค้า
และวิ ธี ก าร จัดจำห น่ าย  (Place and Distribution Channel) 4 ) การประชาสั มพั น ธ์ เว็บ ไซ ต์  
(Promotion) 5) สามารถให้บริการแบบเฉพาะเจาะจง (Personalization) และ 6) การรักษาความเป็น
ส่วนตัว (Privacy)  เน่ืองจากในปัจจุบันการทำการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
หรือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วย 

นนทิภัค เพียรโรจน์ สิริภัทร์ โชติช่วง และณัฐมน ราชรักษ์ (2558) ศึกษาการเช่ือมโยง
เส้นทางและการส่งเสริมการตลาดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่ม 4 
จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ได้นำการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ เข้ามาใช้ทำให้เกิดรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและโดดเด่น โดยใช้เว็บไซต์เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ 

นิศา ชัชกุล (2550) ได้กล่าวถึงสถานการณ์การใช้เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของโลก          
ว่าขณะนี้มีเว็บไซต์เผยแพร่มากกว่า 20 ล้านเว็บไซต์ มีคู่แข่งขันมากมายในตลาดการผลติเว็บไซต์ ประเทศ
อังกฤษ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีประมาณ 30 ล้านคนเป็นการใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลและใช้จองทัวร์แบบเหมาจ่าย
ในช่วงวันหยุด ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ใช้ประมาณ  152 ล้านคนเพ่ือสืบค้นข้อมูลและวางแผน         
การท่องเที่ยว ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน จองห้องพัก ฯลฯ 

พิศิฐ รัตนเชตกุล (2550) ศึกษาเก่ียวกับความรู้ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยสู่การ
ผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้นโยบายการส่ือสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ประกอบการ
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ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการใช้เครื่องมือส่ือสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ต การโฆษณาผ่านเว็บบล็อก การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และจัดทำชุมชนออนไลน์ โดยมี
การสร้างความร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการติดตามข่าวสารและทันต่อการ
เปล่ียนแปลงซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและการบริการและรักษาภาพลักษณ์เพื่อการสร้าง
ความน่าเช่ือถือ 
 กรอบแนวความคิดการวิจัย: การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบท่ีนำมาใช้ใน
การวิจัยผู้วิจัยได้นำมาบูรณาการและสร้างเป็นกรอบแนวความคิดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ดังแสดง
ในภาพที่ 2.2                     

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                         

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สรุป การทบทวนวรรณกรรมที่เป็นแนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังกล่าวท้ังหมดมาสร้าง
กรอบแนวความคิดการวิจัยเพ่ือใช้ในการวิจัยภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าซึ่งใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการ
วิจัยดังกล่าวซึ่งจะได้นำเสนอต่อไปในบทท่ี 3 
 

ภูมิปัญญา 

ภูมิสารสนเทศ 

การพัฒนาผู้นำการท่องเท่ียว 

การตลาดอิเลก็ทรอนกิส ์

ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเสน้ทาง
แม่น้ำเจ้าพระยาสายเกา่ 




