
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-563- 
 

 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยแบบผสมผสานวิธีด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน 
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร2) เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนเขต
พ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 4) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของ
ชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 5) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนเขตฝั่ง
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่ที่ศึกษาคือ ชุมชนในเขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร วิธีดำเนินการวิจัย คือ ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ประชาชนในชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 
1,759,964 คน จำนวนบ้าน 786,076 ครอบครัว กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ คือ คือ พระภิกษุ 2 รูป 
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครู 10 คน นักเรียนและนักศึกษา 40 คน จำนวนรวม
ทั้งสิ้น 56 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่สอนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี จำนวน 476 คน นักท่องเที่ยว
ชาวไทย 800 คน งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม จำนวน 50 เรื่อง งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จำนวน 50 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจชุมชน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูลงานวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา การจำแนก
ประเภท การสรุปเชิงอุปนัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบพหุตัวแปร เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ชุมชน ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 พ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา คนละฝากฝั่งกับฝั่งพระนคร เคย
เป็นราชธานีเก่าแก่ของไทยในยุคสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ และ
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ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังเดิม ซึ่งลำดับต่อมาก็ได้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
หลายๆ พระองค์ ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกรุงธนบุรี และ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นอกจากนั้น พ้ืนที่ฝั่งธนบุรียังเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็น
พ้ืนที่อยู่อาศัยของขุนนาง ข้าราชบริพาร พระสนม เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีลำคลอง สวนผลไม้ ไร่
นา ปัจจุบันยังมีชุมชนเก่าแก่มากมาย อาทิ ชุมชนวังหลัง ชุมชนคลองบางหลวง ชุมชนตรอกข้าวเม่า ชุมชน
ตลาดพลู ชุมชนวัดสุวรรณาราม เป็นต้น 
 พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีวัด วัง ที่สวยงาม เนื่องจากเป็นวัดประจำรัชกาล ของพระมหากษัตริย์ วัดที่สร้างโดย
พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง พระสนม และบรรดาเจ้าสัวต่างๆ ปัจจุบันก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นอย่างดี 
ทำให้พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย และล้วนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆษิตา
รามวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดอมรินทรารามวรวิหาร วัดสุวรรณา
รามวรวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร วัดดุสิตารามวรวิหาร วัดราชโอรสารามราช
วรวิหาร วัดหนังราชวรวิหาร วัดอินทารามวรวิหาร วัดชัยพฤกษารามวรวิหาร เป็นต้น 
 พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีเป็นพ้ืนที่ที่มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน 
พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร พิพิธภัณฑ์ชุมชนตรอกเข้าเม่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต
บางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางพลัด เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางขุนเทียน เขต
หนองแขม พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิพิธภัณฑ์ชุมชนกุฏีจีน 
 พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีในอดีตเป็นเขตการปกครองของจังหวัดธนบุรีที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้าพระยา ตรงข้ามกับจังหวัดพระนคร มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ.2514 ได้มีการรวมจังหวัด
ธนบุรีกับจังหวัดพระนครเป็น “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และเปลี่ยนชื่อเป็น “กรุงเทพมหานคร” เมื่อปี พ.ศ.
2515 “กรุงธนบุรี” หรือ “จังหวัดธนบุรี” เป็นราชธานีไทย ในระหว่างปี พ.ศ.2310 - 2325 ภายหลังจากกรุง
ศรีอยุธยาไดเ้สียกรุงแก่พม่าเมื่อ พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ข้ึน 
พระราชทานนามว่า “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” เมื่อจุลศักราช 1130 ปีชวด ตรงกับ พ.ศ.2310 จนถึง พ.ศ.
2325 นับเป็นเวลาแห่งราชธานีระยะเวลา 15 ปี จังหวัดธนบุรีในอดีต มีอำเภอเป็นเขตปกครอง จำนวน 9 
อำเภอ ได้แก่ 1) อำเภอราชคฤห์ (เขตธนบุรี) 2) อำเภอหงสาราม (เขตบางกอกใหญ่) 3) อำเภอบุปผาราม (เขต
คลองสาน) 4) อำเภอตลิ่งชัน (เขตตลิ่งชัน) 5) อำเภอบางกอกน้อย (เขตบางกอกน้อย) 6) อำเภอบางขุนเทียน 
(เขตบางขุนเทียน) 7) อำเภอภาษีเจริญ (เขตภาษีเจริญ) 8) อำเภอหนองแขม (เขตหนองแขม) และ 9) อำเภอ
ราษฎร์บูรณะ (เขตราษฎร์บูรณะ) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2480 ได้มีการตรากฎหมายจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี 
เพ่ือดูแลท้องถิ่น และมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล โดยมีศาลากลางว่าการเป็นอาคารทรงไทย
ประยุกต์อยู่หน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ปัจจุบันได้เป็นอาคารที่ทำการของ
สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร จังหวัดธนบุรีได้ใช้ตราประจำจังหวัดเป็นรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร 

ปัจจุบันพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 เขต เพ่ือให้การดูแลประชาชนในพ้ืนที่
เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 1) เขตธนบุรี 2) เขตคลองสาน 3) เขตบางกอกน้อย 4) เขต
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2480
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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บางกอกใหญ่ 5) เขตตลิ่งชัน 6) เขตบางพลัด 7) เขตทวีวัฒนา 8) เขตหนองแขม 9) เขตบางแค 10) เขตภาษี
เจริญ 11) เขตบางบอน 12) เขตบางขุนเทียน 13) เขตจอมทอง 14) เขตทุ่งครุ 15) เขตราษฏร์บูรณะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) ซึ่งมีทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการสุ่มพ้ืนที่มาศึกษาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple 
random sampling) จำนวน 4 เขต คือ เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน และเขตคลองสาน 

พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน มีชุมชน 43 ชุมชน จำนวนประชากร 105,396 คน จำนวนครัวเรือน 41,207 
ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 จาก สำนักงานเขตตลิ่งชัน, 2560) เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรอบสาม
ด้าน เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก สภาพทางเศรษฐกิจมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ เขตตลิ่งชันมีเนื้อท่ีประมาณ 32.855 ตารางกิโลเมตร ประชาชนยังคงประกอบ
อาชีพทำสวนผัก สวนผลไม้ และสวนกล้วยไม้ จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีตลาดน้ำหลายแห่งเพื่อ
จำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และสินค้าต่างๆ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำสวนกล้วยไม้ การ
บริหารจัดการตลาดน้ำ แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดตลิ่ง
ชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำวัดสะพาน โฮมสเตย์บ้านสว่างจันทร์ อัตลักษณ์ของชุมชนพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน 
คือ “พ้ืนที่การเกษตร วิถีชีวิตริมคลอง การท่องเที่ยวตลาดน้ำ” 
 เขตบางกอกน้อย เดิมคือ อำเภออมรินทร์ ตามประกาศกระทรวงนครบาล วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.
2458 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปัจจุบันมี 5 แขวง ดังนี้ แขวงศิริราช 
แขวงบางขุนศรี แขวงบางขุนนนท์ แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงอรุณอมรินทร์ มีประชากร จำนวน 112,562 คน 
ชาย จำนวน 53,906 คน หญิง จำนวน 58,656 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น จำนวน 48,763 ครัวเรือน มีชุมชน 42 
ชุมชน (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2560 จาก สำนักงานเขตบางกอกน้อย, 2560)  เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยมีคำขวัญประจำเขตว่า “สมเด็จโตวัดระฆัง วังหลังตั้งอยู่ อู่
เรือพระราชพิธี สถานีรถไฟ คลองใหญ่มีชื่อ เลื่องลือเครื่องลงหิน นามระบิลช่างหล่อ งามลออวัดวา” 

ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำสวนผลไม้และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 
เช่น ทุเรียนบางขุนนนท์ แต่ในปัจจุบันมีการใช้ที่ดินเพ่ือปลูกที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่ใช้ในการเกษตรจึงลด
น้อยลง คงเหลืออยู่ในพ้ืนที่แขวงบางขุนนนท์ บางขุนศรี และบางบำหรุบางส่วนเท่านั้น พ้ืนที่ส่วนใหญ่
กลายเป็นบ้านจัดสรรและบริเวณริมถนนสายต่างๆ เป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์ แต่เขตบางกอกน้อยก็ยังมี
ชื่อเสียงในด้านการเพาะพันธุ์ไม้ทั้งประเภทไม้ผล และไม้ประดับ ในปัจจุบัน ประชาชนเขตบางกอกน้อยมีวิถี
ชีวิตเป็นชุมชนเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ ชุมชนประกอบด้วยบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ สถานศึกษา โรงพยาบาล 
และสถานที่ราชการต่างๆ พื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและมีลำคลองมากมาย ทำให้มีการคมนาคมท้ังทางบก
และทางน้ำ ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย ได้แก่ วัด พิพิธภัณฑ์ 
พระราชวัง ทำให้ชุมชนเขตบางกอกน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ประเพณีที่สำคัญ คือ 
ประเพณีชักพระ พ้ืนที่เขตบางกอกน้อยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พ้ืนที่เขตบางกอกน้อย มีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เรือพระราชพิธี ชุมชนบ้านบุ ชุมชนบ้านช่างหล่อ คลองชักพระ ประเพณีชักพระ วัดระฆังโฆสิตารามราช
วรวิหาร วัดอมรินทรารามวรวิหาร วัดสุวรรณารามวรวิหาร อัตลักษณ์ชุมชนเขตพ้ืนที่บางกอกน้อย คือ “วิถี
ชีวิตริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน วัดวาอารามที่เก่าแก่ สวยงาม และมี
สถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าทางวัฒนธรรม” 

เขตบางกอกใหญ่ เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ชื่อ
ของเขตมีที่มาจาก “คลองบางกอกใหญ่” หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “คลองบางหลวง” ซึ่งเคยเป็นแม่น้ำ
เจ้าพระยาเดิม แต่เปลี่ยนเส้นทางกลายเป็นคลองในปี พ.ศ.2095 เขตบางกอกใหญ่เคยเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี
ในตอนแรกเริ่ม ปี พ.ศ.2458 มีชื่อว่า “อำเภอหงสาราม” ปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอบางกอกใหญ่” ใน
ปี พ.ศ.2481 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง ได้แก่ แขวงวัดอรุณ และแขวงวัดท่าพระ จำนวนประชากร 
68,277 คน จำนวนครัวเรือน 29,869 ครวัเรือน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560 จาก  
https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 2 ธันวาคม 2560) 
 ประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ มีวิถีชีวิตเป็นแบบชุมชนเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ พ้ืนที่ติดริมฝั่งแม่น้ำ
เจ้าพระยา และมีลำคลองหลายสาย จึงมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ มีพระราชวังและวัดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชุมชนจึงเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่สำคัญ มีภูมิปัญญาที่สำคัญด้านการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้ พระราชวังเดิมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์
รอน มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร วัดหงส์รัตนารามราช
วรวิหาร วัดโมลีโลกยาราม วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดนาคกลางวรวิหาร อัตลักษณ์ชุมชน คือ “วิถีชีวิตริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งวังเก่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดวาอารามที่เก่าแก่ สวยงาม และมีสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า
ทางวัฒนธรรม” 

เขตคลองสานเดิมมีฐานะเป็น “อำเภอบางลำพูล่าง” จังหวัดธนบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอ 
บุปผาราม” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนาม “อำเภอบุปผาราม” 
เป็น “อำเภอคลองสาน” ใน พ.ศ.2459 เนื่องจากขณะนั้นที่ตั้งอำเภออยู่ที่วัดทองนพคุณ ตำบลคลองสาน พ.ศ.
2481 ได้มีประกาศให้อำเภอคลองสาน เป็น “กิ่งอำเภอคลองสาน” ขึ้นกับ “อำเภอบางยี่เรือ” พ.ศ.2482 
อำเภอบางยี่เรือ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอธนบุรี” พ.ศ.2500 มีพระราชกฤษฎีกาตั้ง “อำเภอคลองสาน” ขึ้นอีก
ครั้ง พ.ศ.2514 ได้มีประกาศรวม “จังหวัดพระนคร” กับ “จังหวัดธนบุรี” เข้าเป็น “จังหวัดนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี” และมีฐานะเป็น “กรุงเทพมหานคร” ใน พ.ศ.2515 อำเภอคลองสานจึงเปลี่ยนฐานะเป็น “เขตคลอง
สาน” กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพ้ืนที่เขตคลองสานมี 3 แขวง ได้แก่ แขวงคลองสาน แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
และแขวงคลองต้นไทร มีชุมชน 42 ชุมชน (สำนักงานเขตคลองสาน, 2560) 

http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_2959.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_26.html
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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 ปัจจุบัน ประชาชนในพ้ืนที่เขตคลองสานมีวิถีชีวิตเป็นแบบชุมชนเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ ชุมชน
ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ ได้แก่ คนไทย คนจีน คนมุสลิม คนลาว มีศาสนสถานทั้งพุทธ อิสลาม และ
คริสต์ ชุมชนประกอบด้วย วัด มัสยิด โบสถ์ สถานที่ราชการ อุทยาน โรงแรม และห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
มากมาย ชุมชนจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้านที่พัก ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สำคัญในด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประศรีนครินทราบรมราชชนนี  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน เขตคลองสานเป็นพื้นที่ที่มีวัด มัสยิด ศาลเจ้า และอุทยาน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ สำหรับผู้เรียนและนักท่องเที่ยว ดังนี้ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร วัดอนงคารามวรวิหาร 
วัดทองนพคุณวรวิหาร วัดเศวตฉัตรวรวิหาร วัดทองเพลง วัดสุวรรณ วัดสุทธาราม วัดทองธรรมชาติวรวิหาร 
มัสยิดสุวรรณภูมิ มัสยิดเซฟี (ตึกขาว) มัสยิดกูวติลอิสลาม (ตึกแดง) คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ ธนบุรี ศาล
เจ้าอาเหนียว ศาลเจ้ากวนอู ศาลเจ้าซำไนเก็ง ศาลเจ้ากวนอู (สมเด็จเจ้าพระยา) ศาลเจ้าชิ้นทันเก็ง อัตลักษณ์
ชุมชน คือ “วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา ศาสนสถานที่สวยงามและ
ล้ำค่าทางวัฒนธรรม พ้ืนที่อุทยานที่เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ” 
 ผลการวิจัยส่วนนี้มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 
 
 1. ชุมชนเขตตลิ่งชัน 
 บริบทชุมชน พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน มีชุมชน 43 ชุมชน จำนวนประชากร 105,396 คน จำนวนครัวเรือน 
41,207 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 จาก สำนักงานเขตตลิ่งชัน, 2560)เขตตลิ่งชันเป็นที่ราบลุ่ม 
มีคลองรอบสามด้าน เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก สภาพทางเศรษฐกิจมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ เขตตลิ่งชันมีเนื้อที่ประมาณ 32.855 ตารางกิโลเมตร โดยมี
อาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตบางกอก
น้อยและเขตบางพลัด ทิศใต้ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตทวีวัฒนา มีศูนย์สาธารณสุข 1 
แห่ง 3 สาขา สถานศึกษา 34 แห่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร 16 แห่ง ส่วนสังกัดอ่ืนๆ 18 แห่ง วัด 30 แห่ง โดยมี
พระอารามหลวง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหาร วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วัดใน) วัด
กาญจนสิงหาสน์วรวิหาร (วัดทอง) ลานกีฬา 29 ลาน ถนนสายหลักในพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน มี 3 สาย คือ ถนนบรม
ราชชนนี ถนนราชพฤกษ์ และถนนพุทธมณฑลสาย 1 คลองในพ้ืนที่ จำนวน 27 คลอง อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักระบายน้ำ จำนวน 5 คลอง สำนักงานเขต จำนวน 22 คลอง  
 วิถีชีวิต ประชาชนในเขตตลิ่งชันยังคงประกอบอาชีพทำสวนผัก สวนผลไม้ และสวนกล้วยไม้ จำหน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีตลาดน้ำหลายแห่งเพ่ือจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และสินค้า
ต่างๆ มีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ จึงมีโปรแกรมการท่องเที่ยวทางเรือเพ่ือเยี่ยมชมวิถีชีวิตและ
สถาปัตยกรรมริมฝั่งคลอง 
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 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนในเขตตลิ่งชันมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญในด้านการทำสวนกล้วยไม้ การ
บริหารจัดการตลาดน้ำ 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม พ้ืนที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ดังนี้ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำวัดสะพาน โฮมสเตย์
บ้านสว่างจันทร์ อุทยาน ร.3 บ้านจักรยาน ศาลแม่โพสพ 
 อัตลักษณ์ชุมชน จากการลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนพ้ืนที่เขตตลิ่งชัน การสัมภาษณ์ประชาชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนพ้ืนที่เขตตลิ่งชันได้ดังนี้ “พ้ืนที่การเกษตร วิถีชีวิตริมคลอง การ
ท่องเที่ยวตลาดน้ำ” 
 
 2. ชุมชนเขตบางกอกน้อย 
 บริบทชุมชน เขตบางกอกน้อย เดิมเรียกว่าอำเภออมรินทร์เป็นชื่อเรียกตามประกาศกระทรวงนคร
บาล ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2458 ลงนามประกาศโดยมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยายมราช เสนาบดี
กระทรวงนครบาลใต้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เขตบางกอกน้อยมี
ทั้งหมด 5 แขวง ดังนี้ แขวงศิริราช แขวงบางขุนศรี แขวงบางขุนนนท์ แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงอรุณอมรินทร์ 
มีประชากร จำนวน 112,562 คน ชาย จำนวน 53,906 คน หญิง จำนวน 58,656 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 
จำนวน 48,763 ครัวเรือน มีชุมชน 42 ชุมชน (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2560 จาก สำนักงานเขตบางกอกน้อย, 
2560) เขตบางกอกน้อยตั้งอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี คำขวัญประจำเขตว่า “สมเด็จโตวัดระฆัง วังหลังตั้งอยู่ อู่เรือ
พระราชพิธี สถานีรถไฟ คลองใหญ่มีชื่อ เลื่องลือเครื่องลงหิน นามระบิลช่างหล่อ งามลออวัดวา” เขตบางกอก
น้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นทีฝ่ั่งธนบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับเขตต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับ
เขตบางพลัดมีถนนบรมราชชนนีและถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นเส้นแบ่งเขตทิศตะวันออกติดต่อกับเขตพระ
นครมีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตทิศใต้ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่มีคลองมอญเป็นเส้นแบ่ง
เขตทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตลิ่งชันมีคลองบางขุนศรี คลองชักพระ และคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต 
 วิถีชีวิต ประชาชนเขตบางกอกน้อยมีวิถีชีวิตเป็นชุมชนเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ ชุมชนประกอบด้วย
บ้านเรือน อาคารพานิชย์ สถานศึกษา โรงพยาบาล และสถานที่ราชการต่างๆ พ้ืนที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
และมีลำคลองมากมาย ทำให้มีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย ได้แก่ วัด พิพิธภัณฑ์ พระราชวัง ทำให้ชุมชนเขตบางกอกน้อยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ประเพณีท่ีสำคัญ คือ ประเพณีชักพระ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ้ืนที่เขตบางกอกน้อยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการ
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม พ้ืนที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
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เรือพระราชพิธีชุมชนบ้านบุ ชุมชนบ้านช่างหล่อ คลองชักพระ ประเพณีชักพระ วัดระฆังโฆสิตาราม วัดอมรินท
ราราม วัดสุวรรณาราม วัดศรีสุดาราม วัดนายโรง วัดดุสิตาราม วัดบางบำหรุ วัดปฐมบุตรอิศราราม 
 อัตลักษณ์ชุมชน จากการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนเขตบางกอกน้อย การสัมภาษณ์ประชาชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนเขตพ้ืนที่บางกอกน้อยได้ดังนี้ “วิถีชีวิตริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำ
เจ้าพระยา แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน วัดวาอารามที่เก่าแก่ สวยงาม และมีสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าทางวัฒนธรรม” 
 
 3. ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ 

บริบทชุมชน เขตบางกอกใหญ่ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครอง ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขต
กรุงธนบุรี ซึ่งถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี
ชื่อของเขตบางกอกใหญ่ มีที่มาจากคลองบางกอกใหญ่ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คลองบางหลวง ซึ่งเคย
เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม แต่เปลี่ยนเส้นทางกลายเป็นคลองในปี พ.ศ.2095 เขตบางกอกใหญ่เคยเป็นที่ตั้งของ
กรุงธนบุรีในตอนแรกเริ่มปี พ.ศ.2458 มีชื่อว่า อำเภอหงสาราม ปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบางกอกใหญ่
ในปี พ.ศ.2481 อำเภอบางกอกใหญ่ถูกยุบลงเป็น กิ่งอำเภอบางกอกใหญ่ ขึ้นกับ อำเภอบางยี่ขันพ.ศ.2501 มี
พระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอบางกอกใหญ่ขึ้นกับ อำเภอบางยี่ขันพ.ศ.2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ ให้อำเภอ
ในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีฐานะเป็นเขต อำเภอบางกอกใหญ่ จึงมีฐานะเป็นเขตบางกอกใหญ่ตั้งแต่นั้น 
การแบ่งเขตการปกครองเขตบางกอกใหญ่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่ แขวงวัดอรุณ 
และแขวงวัดท่าพระ จำนวนประชากร 68,277 คน จำนวนครัวเรือน 29,869 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน
พฤษภาคม 2560 จาก https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 2 ธันวาคม 2560) 

 วิถีชีวิตประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ มีวิถีชีวิตเป็นแบบชุมชนเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ พ้ืนที่ติดริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้าพระยา และมีลำคลองหลายสาย จึงมีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ มีพระราชวังและวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชุมชนจึงเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่สำคัญ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ้ืนที่เขตบางกอกใหญ่มีภูมิปัญญาที่สำคัญด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้  พระราชวังเดิมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ พิพิธภัณฑ์บ้านคุณ
หลวงฤทธิณรงค์รอน มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร วัดหงส์
รัตนารามราชวรวิหาร วัดโมลีโลกยาราม วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดนาคกลาง 

 อัตลักษณ์ชุมชน จากการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนเขตบางกอกใหญ่ การสัมภาษณ์ประชาชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนได้ดังนี้ “วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งวังเก่า พิพิภัณฑ์ท้องถิ่น 
วัดวาอารามที่เก่าแก่ สวยงาม และมีสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าทางวัฒนธรรม” 

 

http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_2959.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_2959.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_26.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_3624.html
http://www.wat-nairong.com/menu4a.asp?detail_id=274
http://www.watdusidaram.org/index.php?action=history
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/blog-post_5390.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/07/165-45-9.html
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 4. ชุมชนเขตคลองสาน 
 บริบทชุมชน เขตคลองสานเดิมมีฐานะเป็น “อำเภอบางลำพูล่าง” อยู่ในเขตปกครองของจังหวัด
ธนบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอบุปผาราม” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ 
ให้เปลี่ยนนามอำเภอบุปผารามเป็น “อำเภอคลองสาน” ใน พ.ศ.2459 เนื่องจากมีขณะนั้นที่ตั้งอำเภออยู่ที่วัด
ทองนพคุณ ในเขตตำบลคลองสาน ใน พ.ศ.2481 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรียุบรวมอำเภอและยุบ
อำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ โดยอำเภอคลองสานได้ถูกลดฐานะลงเป็น “กิ่งอำเภอคลองสาน” ขึ้นกับ “อำเภอบางยี่
เรือ” ซึ่งใน พ.ศ.2482 อำเภอบางยี่เรือได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอธนบุรี” ต่อมาในพ้ืนที่กิ่งอำเภอคลองสานมี
จำนวนประชากรเพ่ิมขึ้น ใน พ.ศ.2500 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้ง “อำเภอคลองสาน” ขึ้นอีกครั้ง พ.ศ.2514 
ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าเป็น  “จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” 
และมีฐานะเป็น “กรุงเทพมหานคร” ใน พ.ศ.2515 ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล
อำเภอคลองสานจึงเปลี่ยนฐานะเป็น “เขตคลองสาน” กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพ้ืนที่เขตคลองสาน มี 3 แขวง 
ได้แก่ แขวงคลองสาน แขวงสมเด็จเจ้าพระยา และแขวงคลองต้นไทร มีชุมชน 42 ชุมชน (สำนักงานเขตคลอง
สาน, 2560) 
 วิถีชีวิต ประชาชนในพ้ืนที่เขตคลองสานมีวิถีชีวิตเป็นแบบชุมชนเมืองค่อนข้างสมบูรณ์ ชุมชน
ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ ได้แก่ คนไทย คนจีน คนมุสลิม คนลาว มีศาสนสถานทั้งพุทธ อิสลาม และ
คริสต์ ชุมชนประกอบด้วย วัด มัสยิด โบสถ์ สถานที่ราชการ อุทยาน โรงแรมและห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
มากมาย ชุมชนจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้านที่พัก ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ้ืนที่เขตคลองสานมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญในด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม พ้ืนทีเ่ขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ 
ได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประศรีนครินทราบรมราชชนนี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขต
คลองสาน เขตคลองสานเป็นพื้นที่ที่มีวัด มัสยิด ศาลเจ้า และอุทยาน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ 
สำหรับผู้เรียนและนักท่องเที่ยว ดังนี้ มีวัดจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร แขวงสมเด็จ
เจ้าพระยา วัดอนงคารามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา วัดทองนพคุณวรวิหาร แขวงคลองสาน วัดเศวตฉัตร
วรวิหาร แขวงคลองสาน วัดทองเพลง แขวงคลองต้นไทร วัดสุวรรณ แขวงคลองสาน วัดสุทธาราม แขวงคลอง
ต้นไทร วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงคลองสาน มัสยิด จำนวน 3 แห่ง มัสยิดสุวรรณภูมิ แขวงคลองต้นไทร 
มัสยิดเซฟี (ตึกขาว) แขวงสมเด็จเจ้าพระยา มัสยิดกูวติลอิสลาม (ตึกแดง) แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  คริสตจักร
จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ ธนบุรี แขวงคลองต้นไทร ศาลเจ้า จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
ศาลเจ้าอาเหนียว แขวงคลองต้นไทร ศาลเจ้ากวนอู แขวงคลองต้นไทร ศาลเจ้าซำไนเก็ง แขวงสมเด็จ
เจ้าพระยา ศาลเจ้ากวนอู (สมเด็จเจ้าพระยา) แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ศาลเจ้าชิ้นทันเก็ง แขวงบางลำพูล่าง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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 อัตลักษณ์ชุมชน การศึกษาชุมชนในพ้ืนที่ การสัมภาษณ์ประชาชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ
นำเสนออัตลักษณ์ชุมชนได้ดังนี้ “วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา 
ศาสนสถานที่สวยงามและล้ำค่าทางวัฒนธรรม พ้ืนที่อุทยานที่เป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ” 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ได้องค์ความรู้ที่สำคัญ ดังนี้ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษา 
ที่ตั้งของสถานศึกษา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานค่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และปัญหา
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา ที่ตั้ง เครือข่ายสถานศึกษา ตำแหน่งบริหาร ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน สถานศึกษาที่สังกัด 
รายละเอียดของผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมมีดังนี้ 
 1. หน่วยงานที่ทำการวิจัยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  มากที่สุด ร้อยละ20.00 รองลงมา คือ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 14.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 12.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 
8.00 มหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยละ 8.00 กรมศิลปากร ร้อยละ 6.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ร้อยละ 4.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร้อยละ 4.00 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร้อยละ 4.00 
 2. ปีที่ทำการวิจัย ได้แก่ พ.ศ. 2551 – 2555มากที่สุด ร้อยละ 46.00 รองลงมา คือ พ.ศ. 2556 – 
2560 ร้อยละ 32.00 พ.ศ. 2546 – 2550 ร้อยละ 22.00 
 3. ประเภทของการวิจัยได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ มากท่ีสุด ร้อยละ 62.00 รองลงมา คือ การวิจัยเชิง
คุณภาพ ร้อยละ 46.00 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมร้อละ 30.00 การวิจัยแบบผสมผสานวิธี ร้อยละ 
20.00 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษา ที่ตั้งของสถานศึกษา 
ตำแหน่งบริหารและปฏิบัติงาน อายุ วุฒิการศึกษา เพศ ประสบการณ์การทำงาน บริบทด้านวัฒนธรรม 
นวัตกรรมการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
ทรัพยากรสารสนเทศ สาระและหน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เครือข่ายชุมชน กิจกรรมการ
เรียนรู้ การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สื่อการเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้ การจัดการแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ พฤติกรรมการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ การตรวจสอบความรู้ กระบวนการจัดการความรู้  อัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาชุมชน การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ กระบวนการบริหาร
การใช้แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ โปรแกรมนำเที่ยวแหล่ง
เรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว หลักสูตรแบบเน้นกระบวนการวิจัย การเรียนรู้ตามสภาพจริง 
การเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด 
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การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ความพร้อมของสถานประกอบการในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ เจตคติที่มีต่ออาชีพใน
ชุมชน ทักษะกระบวนการวิจัย เจตคติที่มีต่อศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
 4. พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด ร้อยละ 22.00 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี ร้อย
ละ 14.00 นครปฐม ร้อยละ 10.00 เพชรบุรี ร้อยละ 10.00 นครราชสีมา ร้อยละ 8.00 เชียงใหม่ ร้อยละ 8.00 
ปทุมธานี ร้อยละ 6.00 สมุทรสาคร ร้อยละ 6.00 สมุทรสงคราม ร้อยละ 6.00 ราชบุรี ร้อยละ 6.00 
กาญจนบุรี ร้อยละ 6.00 ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 6.00 ขอนแก่น ร้อยละ 6.00 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 6.00 
 5. ภูมิภาคที่ทำวิจัย ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล มากที่สุด ร้อยละ 52.00 รองลงมา คือ ภาคกลาง 
ร้อยละ 44.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 30.00 ภาคตะวันตก ร้อยละ 28.00 ภาคเหนือ ร้อยละ 
14.00 ภาคใต้ ร้อยละ 12.00 ภาคตะวันออก ร้อยละ 2.00 
 6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ มากที่สุด ร้อยละ 64.00 รองลงมา คือ การ
สอบถามและสำรวจ ร้อยละ 58.00 การสังเกต ร้อยละ 32.00 การสนทนากลุ่ม ร้อยละ 30.00 การศึกษา
เอกสาร ร้อยละ 26.00การทดสอบ ร้อยละ 22.00 
 7. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนและนักศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 42.00 รองลงมา คือ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 40.00 ประชาชน ร้อยละ 26.00 ครูผู้สอน ร้อยละ 24.00 ผู้นำชุมชน
และผู้นำท้องถิ่น ร้อยละ 24.00 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ร้อยละ 22.00 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 
22.00 ผู้บริหารโรงเรียน ร้อยละ 20.00 
 8. เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  มากที่สุด ร้อยละ 64.00 รองลงมา คือ 
แบบสอบถาม ร้อยละ 58.00 แบบสังเกต ร้อยละ 32.00 แนวทางการสนทนากลุ่ม ร้อยละ 28.00 
แบบทดสอบ ร้อยละ 22.00 แบบสำรวจ ร้อยละ 14.00 
 9. ประเภทของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละ 78.00 การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ร้อยละ 62.00 
 10. ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย ร้อยละ 78.00 สถิติเชิงอ้างอิง 
ร้อยละ 30.00 
 11. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ มากที่สุด ร้อยละ 74.00 รองลงมา คือ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 62.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 56.00 สถิติ t-test ร้อยละ 20.00 เทคนิคการวิเคราะห์
ความแปรปรวน ร้อยละ 14.00 
 12. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์แบบจำแนกประเภทและชนิดข้อมูล มาก
ที่สุด ร้อยละ 42.00 รองลงมา คือ การวิเคราะห์แบบตีความหมาย ร้อยละ 30.00 การวิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ 
24.00 การวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบข้อมูล ร้อยละ 24.00 การวิเคราะห์แบบอุปนัยและการสร้างข้อสรุป ร้อย
ละ 16.00 
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 13. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา ค่า F 
= 4.731 – 12.839, p-value = 0.000 ประเภทของสถานศึกษา ค่า F = 2.491 – 3.645, p-value = 0.000 
– 0.014 ที่ตั้งของสถานศึกษา ค่า t = 4.992 – 6.356, p-value = 0.000 เพศ ค่า t = 2.327 – 3.107, p-
value = 002 – 0.021 อายุ ค่า F = 6.513 – 8.656, p-value = 0.000 วุฒิการศึกษา ค่า t = 2.104 – 
4.332, p-value = 0.000 – 0.046 ประสบการณ์การทำงานค่า F = 5.497 – 17.655, p-value = 0.000 – 
0.005 
 14. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ขนาดของ
สถานศึกษา ค่า F = 3.21 – 17.110, p-value = 0.000 - 0.04 ที่ตั้ง ค่า F = 10.763, p-value = 0.001 
เครือข่ายสถานศึกษา ค่า F = 4.461 – 4.515, p-value = 0.004 – 0.005 ตำแหน่งบริหาร ค่า F = 2.83 – 
3.41, p-value = 0.02 – 0.04 

15. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ค่า F = 3.925 – 4.46 
ประสบการณ์ในการสอน ค่า F = 6.150 – 8.229 สถานศึกษาท่ีสังกัด ค่า F = 20.045 – 24.624 
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ บุคคล
ที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ส่วนประสมทางการตลาดด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลและมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านราคา ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านทำเล
ที่ตั้ง ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านส่งเสริมทางการตลาด ความคาดหวังด้านกระบวนการของ
นักท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ของครอบครัว การรับรู้ของนักท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันในเรื่องความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ ภาพลักษณ์
ด้านราคาสินค้า ภาพลักษณ์ด้านความสะดวก ภาพลักษณ์ด้านบรรยากาศ ภาพลักษณ์ด้านการบริการ 
ภาพลักษณ์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านมูลค่าการซื้อสินค้า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยว 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว วิธีการ
เดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักในความเป็นไทย ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา ปัจจัยที่
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ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านบุคลากร ปัจจัย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการศึกษาและกิจกรรม ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ได้แก่  ที่ พักอาศัย อาชีพ 
ประสบการณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายละเอียดของผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมีดังต่อไปนี้ 
 1. หน่วยงานที่ทำวิจัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มากที่สุด ร้อยละ 52.00 รองลงมา คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยละ 8.00 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร้อยละ 6.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร้อยละ 
6.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร้อยละ 4.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 4.00 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ร้อยละ 4.00 

2. ปีที่ทำการวิจัย ได้แก่ พ.ศ. 2551 – 2555 มากที่สุด ร้อยละ 68.00 รองลงมา คือ พ.ศ. 2556 – 
2560ร้อยละ 24.00 และ พ.ศ. 2546 – 2550 ร้อยละ 8.00 
 3. ประเภทของการวิจัยได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ มากที่สุด ร้อยละ 72.00 รองลงมา คือ การวิจัย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 52.00 การวิจัยแบบผสมผสานวิธี ร้อยละ 34.00 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ว ม 
ร้อยละ 10.00 
 4. ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทรัพยากรของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว การตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การตลาดด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปัญหาและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความคาดหวัง ความต้องการ และการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ข้ อ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5. พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มากที่สุด ร้อยละ 14.00 รองลงมา คือ สุพรรณบุรี ร้อย
ละ 12.00 นนทบุรี ร้อยละ 10.00 นครปฐม ร้อยละ 8.00 เลย ร้อยละ 8.00 ปทุมธานี ร้อยละ 6.00 
พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 6.00 สุโขทัย ร้อยละ 6.00 นครราชสีมา ร้อยละ 6.00 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 6.00 
สกลนคร ร้อยละ 6.00 อุบลราชธานี ร้อยละ 6.00 เชียงใหม่ ร้อยละ 6.00 

6. ภูมิภาคที่ทำวิจัยได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด ร้อยละ 58.00 รองลงมา คือ กรุงเทพ
และปริมณฑล ร้อยละ 42.00 ภาคกลาง ร้อยละ 34.00 ภาคใต้ ร้อยละ 14.00 ภาคเหนือ ร้อยละ 12.00 ภาค
ตะวันออก ร้อยละ 10.00 
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7. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ มากที่สุด ร้อยละ 86.00 รองลงมา คือ การ
สอบถามและสำรวจ ร้อยละ 58.00 การศึกษาเอกสาร ร้อยละ 56.00 การสังเกต ร้อยละ 56.00 การสนทนา
กลุ่ม ร้อยละ 18.00 การประชุม สัมมนา ร้อยละ 8.00 
 6. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 52.00 รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวชาว
ไทย ร้อยละ 46.00 ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น ร้อยละ 44.00 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร้อยละ 42.00 
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 32.00 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ร้อยละ 18.00 นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
ร้อยละ 14.00 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้อยละ 12.00 เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ ร้อยละ 12.00 

7. เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์  มากที่สุด ร้อยละ 84.00 รองลงมา คือ 
แบบสอบถาม ร้อยละ 64.00 แบบสังเกต ร้อยละ 42.00 แบบสำรวจ ร้อยละ 10.00 แนวทางการสนทนากลุ่ม 
ร้อยละ 10.00 

8. ประเภทของวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ร้อยละ 82.00 การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละ 62.00 

9. ประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย ร้อยละ 62.00 สถิติเชิงอ้างอิง 
ร้อยละ 32.00 

10. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ มากที่สุด ร้อยละ 60.00 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.00
รองลงมา คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 54.00 สถิติ t-test ร้อยละ 20.00 เทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ร้อยละ 18.00 

11. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์แบบจำแนกประเภทและชนิดข้อมูล มาก
ที่สุด ร้อยละ 76.00 รองลงมา คือ การวิเคราะห์แบบตีความหมาย ร้อยละ 54.00 การวิเคราะห์แบบ
เปรียบเทียบข้อมูล ร้อยละ 32.00 
 12. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้อายุ ค่า Chi-square 
= 29.625 – 42.773, p-value = 0.000 – 0.016 สถานภาพสมรส ค่า Chi-square = 23.844, p-value = 
0.021 ระดับการศึกษา ค่า Chi-square = 23.844, p-value = 0.021 ระดับการศึกษา ค่า Chi-square = 
28.058 – 48.199, p-value = 0.000 – 0.031 อาชีพ  ค่ าChi-square = 36.499 – 76.409, p-value = 
0.000 – 0.049 รายได้  ค่ าChi-square = 17.082 – 60.164, p-value = 0.000 – 0.033 บุ คคลที่ ร่ วม
เดินทางมาท่องเที่ยว ค่า Chi-square = 20.441, p-value = 0.002 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ค่า Chi-
square = 17.082, p-value = 0.002 ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวค่า t = 2.975 – 5.594, 
p-value = 0.000 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ค่า t = 3.428, p-value = 0.001 ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ค่า t = 2.604, p-value = 0.010 ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ ค่า t = 2.818, p-value = 0.005 ส่วนประสมทางการตลาดด้านภาพลักษณ์สถานที่
ท่องเที่ยว ค่า t = 3.966, p-value = 0.000 
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13. ปัจจัยที่ส่งผลและมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ค่า F = 12.925 - 131.177, p-value = 0.000 เพศ ค่า Chi-square = 10.442 – 12.392, p-
value = 0.015 - 0.034 สถานภาพสมรส ค่า Chi-square = 15.824 – 71.513, p-value = 0.000 - 0.025 
อายุ ค่าChi-square = 10.442 – 92.974, p-value = 0.000 - 0.034;F = 3.417, p-value = 0.009 รายได้ 
ค่า Chi-square = 33.950 – 157.416, p-value = 0.000 - 0.026 ระดับการศึกษา ค่า F = 2.502, p-
value = 0.042 วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว ค่า F = 2.619, p-value = 0.024 วิธีการเดินทาง ค่า F = 
4.011, p-value = 0.003 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ค่า F = 10.887, p-value = 0.000 ความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ ค่า r = 0.415, p-value = 0.000 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านราคา ค่า r 
= 0.439, p-value = 0.000 ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านทำเลที่ตั้ง ค่า r = 0.369, p-value = 0.000 
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านส่งเสริมทางการตลาด ค่า r = 0.453, p-value = 0.000 ความคาดหวัง
ด้านกระบวนการของนักท่องเที่ยว ค่า r = 0.153, p-value = 0.002 
 14.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ได้แก่ เพศ ค่า t = 2.489, p-value = 0.013
ระดับการศึกษา ค่า F = 9.038, p-value = 0.000 รายได้ต่อเดือนของครอบครัว ค่าสถิติ F = 3.404, p-
value = 0.005 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ค่า t = 4.220, p-
value = 0.000 ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  ค่า t = 2.904, 
p-value = 0.004 กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ค่า t = 2.585, p-value = 0.010 ข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ค่า t = 2.596, p-value = 0.010 

15. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ ค่า r = 
0.583, p-value = 0.000 ภาพลักษณ์ด้านราคาสินค้า ค่า r = 0.442, p-value = 0.000 ภาพลักษณ์ด้าน
ความสะดวก ค่า r = 0.361, p-value = 0.000 ภาพลักษณ์ด้านบรรยากาศ ค่า r = 0.444, p-value = 
0.000ภาพลักษณ์ด้านการบริการ ค่า r = 0.421, p-value = 0.000 ภาพลักษณ์ ค่า r = 0.584, p-value = 
0.000 พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านมูลค่าการซื้อสินค้า ค่า r = 0.110, p-value = 0.028 

16. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยว ได้แก่ อายุ ค่า F = 13.770, p-value = 
0.000 ระดับการศึกษา ค่า F = 6.897, p-value = 0.000 สถานภาพสมรส ค่า F = 12.796, p-value = 
0.000 อาชีพ  ค่ า F = 13.532, p-value = 0.000 รายได้ ต่ อ เดื อน  ค่ า  F = 6.058, p-value = 0.000 
วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว ค่า F = 4.114, p-value = 0.001 วิธีการเดินทาง ค่า F = 4.851, p-value = 
0.001 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ค่า F = 10.887, p-value = 0.000 

17. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักในความเป็นไทย ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ค่า t = 2.773 
ค่า p-value = 0.010 
 18. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ 
ค่า t = 2.066 - 2.274, p-value = 0.024 – 0.039 อายุ ค่า F = 2.817, p-value = 0.039 สถานภาพ ค่า F 
= 3.157 - 3.191, p-value = 0.042 – 0.044 
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19. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ ค่า t = 1.990 – 2.754, p-value = 
0.006 - 0.047 อายุ ค่า F = 4.538, p-value = 0.004สัญชาติ ค่า F = 2.273 – 3.541, p-value = 0.004 - 
0.047 ระดับการศึกษา ค่า F = 3.281 - 3.894, p-value = 0.021 – 0.039 
 20. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน
บุคลากร ค่า b = 0.498, Beta = 0.260, t = 6.415, p-value = 0.000 ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน
การศึกษาและกิจกรรม ค่า b = 0.268, Beta = 0.262, t = 6.172, p-value = 0.000 ปัจจัยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่า b = 0.515, Beta = 0.358, t = 8.355, p-value = 0.000 
 21. ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พักอาศัย ค่า F = 2.74 – 2.97, 
p-value = 0.012 - 0.019อาชีพ ค่า F = 2.43 – 2.57, p-value = 0.018 - 0.025ประสบการณ์ ค่า F = 
2.69 – 5.09, p-value = 0.002 - 0.046 

22. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ อายุ ค่า F = 
3.827 – 8.268, p-value = 0.000 - 0.010 ระดับการศึกษา ค่า F = 3.705 – 5.655, p-value = 0.004 - 
0.026 อาชีพ ค่า F = 2.358, p-value = 0.040 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่า F = 3.452 - 6.899, p-value = 
0.000 – 0.017 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วม ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสรุปได้ดังนี้ ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วม รวมทุกด้าน และรายด้าน อยู่ในระดับมาก รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ด้านการมีนโยบายและ
แผน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.73 รองลงมา คือ ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้าน
การสนับสนุนและส่งเสริม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.60 และด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอนที่มีผลต่อการ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ เขตพ้ืนที่ ขนาดของสถานการศึกษา ประเภทของ
สถานศึกษา สังกัดของสถานศึกษา ระดับชั้นที่สอน ปัจจัยเกี่ยวกับการมีนโยบายและแผน ปัจจัยเกี่ยวกับการ
สนับสนุนและส่งเสริม และปัจจัยเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล สามารถร่วมกันทำนายการใช้ประโยชน์
แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 68.00 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 1. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม รวมทุกด้าน 
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ด้านการมีนโยบายและแผน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 3.73 รองลงมา คือ ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และด้าน
การติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
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 2. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อคำถามอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีดังนี้ข้อ 8 สนับสนุนให้ ครู บุคลากรไป
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมเพ่ือนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ข้อ 1 มี
นโยบายการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ข้อ 2 มีนโยบายการอนุรักษ์และสืบ
ทอดแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ข้อ การจัดการเรียนการสอนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ประเภทอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง เช่น พระราชวัง วัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ข้อ 7 รณรงค์การบูร
ณาการการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอนที่มีผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 
เขตพ้ืนที่ ค่า F = 13.262, p-value = 0.000 ขนาดของสถานการศึกษา ค่า F = 10.015, p-value = 0.000 
ประเภทของสถานศึกษา ค่า F = 8.375, p-value = 0.000 สังกัดของสถานศึกษาค่า F = 7.407, p-value = 
0.001 ระดับชั้นที่สอนค่า F = 3.291, p-value = 0.004 
 4. ปัจจัยเกี่ยวกับการมีนโยบายและแผน ปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริม และปัจจัยเกี่ยวกับ
การติดตามและประเมินผล สามารถร่วมกันทำนายการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 68.00 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ หรือ R = 0.826, R2 = 0.682, Adjusted R2 = 0.680,F = 337.061, p-value 
= 0.000โดยปัจจัยเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล สามารถร่วมกันทำนายการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้
ได้มากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริม ปัจจัยเกี่ยวกับการมีนโยบายและแผน 
ตามลำดับ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชน
เขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สรุปได้ดังนี้ ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัด
ระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน พระราชวังเดิม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตลาดน้ำวัดสะพาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรวมทุกด้าน รวมทุกด้านมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.87 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า 

�̅� = 3.82 –3.92 โดยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการตลาด การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้าน
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้าน
ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ 

http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
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ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้แก่ ระดับการศึกษา อายุ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว พาหนะในการเดินทางของครอบครัว 
จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว ปัจจัยด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้าน
ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถทำนายแรงจู งใจ
ในการมาท่องเที่ยว สาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 
 1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.63 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 65. 75 รองลงมา คือ ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 21.00 และปริญญาโท ร้อยละ 
13.25 อายุ 20 – 30 ปี มากที่สุด ร้อยละ 43.00 รองลงมา คือ 31 – 40 ปี ร้อยละ 25.62 และ 41 – 50 ปี 
ร้อยละ 16.63 อาชีพหลักของครอบครัวคือ พนักงานบริษัท มากที่สุด ร้อยละ 28.63 รองลงมา คือ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.38 และธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 22.63 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว คือ 
15,001- 20,000 บาทต่อเดือน มากท่ีสุด ร้อยละ 23.50 รองลงมา คือ 20,001- 25,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 
22.75 และ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 15.63 ที่พักอาศัยของครอบครัว คือ กรุงเทพมหานคร 
มากที่สุด ร้อยละ 62.00 รองลงมา คือ นนทบุรี  ร้อยละ 21.63 และนครปฐม ร้อยละ 6.25 พาหนะในการ
เดินทางของครอบครัว คือ รถยนต์ส่วนบุคคล มากที่สุด ร้อยละ 61.88 รองลงมา คือ รถแท็กซี่ ร้อยละ 14.50 
และรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 13.63 จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัวคือ ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้น
ไป / ปี มากที่สุด ร้อยละ 59.00 รองลงมา คือ 3 – 4 ครั้ง / ปี ร้อยละ 28.50 และ 1 – 2 ครั้ง / ปี ร้อยละ 
10.75 
 2. แหล่งข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต
มากที่สุด ร้อยละ 74.13 รองลงมา คือ เพ่ือน/ญาติ ร้อยละ 57.25 ประสบการณ์ตนเอง ร้อยละ 29.50 
โทรทัศน์ ร้อยละ 21.75 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 18.75 
 3. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวกับเพ่ือน 
มากที่สุด ร้อยละ 76.75 รองลงมา คือ นิยมไปท่องเที่ยวกับครอบครัว ร้อยละ 70.00 และนิยมไปท่องเที่ยวเอง
ส่วนตัว ร้อยละ 30.38 
 4. ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ นักท่องเที่ยวได้ไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม มาก
ที่สุด ร้อยละ 76.63 รองลงมา คือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ร้อยละ 58.25 ตลาดน้ำตลิ่งชัน ร้อย
ละ 56.25 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ร้อยละ 48.50 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ร้อยละ 45.38 ตลาด
น้ำวัดตลิ่งชัน ร้อยละ 40.88 พระราชวังเดิม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร้อยละ 34.25 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 29.88 ตลาดน้ำวัดสะพาน ร้อยละ 29.38 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี 
รอ้ยละ 25.50 
 5. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและ

รวมทุกด้าน รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.87 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านก็มีค่าเฉลี่ย
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อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.82 –3.92 โดยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านการเดินทางและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการเรียนรู้และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกตามลำดับ 
 6. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้อ

คำถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.71 – 3.98 ข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 7
ส่งเสริมการขายการเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย รองลงมา คือ ข้อ 1 บริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพข้อ 33 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีที่มีความสวยงามและ
น่าเรียนรู้ เช่น วัด ข้อ 3 จัดการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวได้ดี และข้อ 34 วิถีชีวิตริมคลองใน
พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีเอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม ตามลำดับ 
 7. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ระดับการศึกษา ค่า F = 7.781, p-value = 0.000 อายุ ค่า F = 6.413, p-value = 
0.000 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ค่า F = 2.408, p-value = 0.019 พาหนะในการเดินทางของครอบครัว ค่า 
F = 22.888, p-value = 0.000 จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว ค่า F = 4.147, p-
value = 0.006 
 8. ปัจจัยด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้าน
การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถทำนายแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ได้อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีค่า F = 325.613, df1 = 6, df2 = 793, df3 =  799, p-value = 0.000, R = 0.843, 
R2 = 0.711, Adjusted R2 0.709 ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถทำนายได้มากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการเดินทางและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามลำดับ 
 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 5 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนเขตฝั่งธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาพ้ืนที่ชุมชนฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร และแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ผู้วิจัยสามารถ
กำหนดกลุ่มแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญได้เป็น 12 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพระราชวังเดิม ได้แก่ พระราชวังเดิม ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดระฆังโฆสิ
ตารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี วัดโมลี
โลกยาราม วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลาดวังหลัง พิพิธภัณฑ์ศิริราช 
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วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดนาคกลางวรวิหาร กุฎีเจริญพาศน์ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร มัสยิดต้นสน วัดสังข์
กระจาย วัดวงศมูลวิหาร วัดละครทำ วัดสีหไกรสร วัดวิเศษการ วัดฉิมทายกาวาส วัดอมรินทรารามวรวิหาร 
วัดใหม่พิเรนทร์ วัดชิโนรสารามวรวิหาร วัดครุฑ วิหารพระพุทธชินราสและพระสีวลี วัดอัมพวา วัดดุสิตาราม
วรวิหาร 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มชุมชนกุฎีจีน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน กุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร พิพิธภัณฑ์พระประยุรภัณฑาคาร เขามอ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
เขตธนบุรี วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร มัสยิดต้นสน มัสยิดบางหลวง 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มวัดสุวรรณารามวรวิหาร ได้แก่ วัดสุวรรณารามวรวิหาร ชุมชนบ้านบุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ชุมชนตรอกข้าวเม่า วัดศรีสุดาราม
วรวิหาร วัดใหม่ วัดใหม่ยายแป้น วัดบางขุนนนท์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดเจ้าอาม วัดภาวนาภิรตา
ราม วัดนครป่าหมาก วัดไก่เตี้ย 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มวัดเปาโรหิตย์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด พิพิธภัณฑ์
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) วัดเปาโรหิตย์ วัดสิงห์ วัดทอง วัดใหม่เทพนิมิต วัดภคินีนาถวรวิหาร วัด
บวรมงคล สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ท่าเรือวัดบวรมงคล วัดสวนสวรรค์ วัดคฤหบดี โรงทำเตาอ้ังโล่เก่า ชุมชน
บ้านปูน สวนหลวงพระราม 8 วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ วัดดาวดึงษาราม วัดบางยี่ขัน วัดอมรคีรี วัดน้อยนาง
หงษ ์

กลุ่มที่ 5 กลุ่มคลองบางหลวง ได้แก่ ตลาดน้ำคลองบางหลวง ชุมชนคลองบางหลวง บ้านศิลปิน วัด
กำแพงบางจาก วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร วัดทองศาลางาม วัดโบสถ์อินทรสารเพชร 

กลุ่มที่ 6 กล่มวัดปุรณาวาส ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรงเทพมหานคร วัดปุรณาวาส คลองมหาสวัสดิ์ 
ถนนอักษะ พุทธมณฑล หอศิลป์พุทธะ คลองทวีวัฒนา วัดสาลวัน ศาลเจ้าพ่อเสือ วัดใหม่ผดุงเขต บ้าน
พิพิธภัณฑ์ ประตูน้ำฉิมพลี วัดศรีประวัติ หลวงพ่อโอภาสี บ้านนายไกรเรือนไทย วัดอุดมธรรมโปษะกฤษณะ 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มวัดอินทารามวรวิหาร ได้แก่ วัดอินทารามวรวิหาร ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
วัดราชคฤห์ ตลาดพลู วัดจันทารามวรวิหาร วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม วัดเวฬุราชิน พิพิธภัณฑ์บ้านคุณ
หลวงฤทธิณรงค์รอนวัดกันตทาราม วัดบางสะแกนอก วัดบางสะแกใน ศาลเจ้าโอวเจี่ยหยี่อาเนี้ยเก็ง ศาลเจ้า
พ่อเสือ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร วงเวียนใหญ่ สถานีรถไฟบางกอกใหญ่ 

กลุ่มที่ 8 กลุ่มคลองสานได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วัดองคารามวรวิหาร พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน วัดพิชยญาติการาม ศาลเจ้ากวนอูคลองสาน ศาลเจ้าพ่อเสือตลาด
สมเด็จ 

กลุ่มที่ 9 กลุ่มวัดปากน้ำภาษีเจริญได้แก่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ  วัดอัปสรสวรรค์ 
วัดขุนจันทร์ วัดประดู่ฉิมพลี ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง วัดประดู่ในทรงธรรม วัดนวลนรดิศวรวิหาร วัดท่าพระ วัด
นาคปรก วัดนางชีโชติการาม ประเพณีชักพระ 
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กลุ่มท่ี 10 กลุ่มราษฎร์บูรณะได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ วัดประเสริฐ
สุทธาวาส วัดพุทธบูชา บ้านครูน้อย วัดราษฎร์บูรณะ วัดบางประกอก วัดดาวคะนอง วัดกลางดาวคะนอง วัด
บุคคโล วัดบางน้ำชน วัดสันติธรรมาราม วัดราชวรินทร์ วัดสุทธาราม วัดเศวตฉัตร วัดสุวรรณ 

กลุ่มที่ 11 กลุ่มชุมชนมอญบางกระดี่ได้แก่ ชุมชนมอญบางกระดี่ พิพิธภัณฑ์มอญบางกระดี่ วัดบาง
กระดี่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ชุมชนป่าชายเลนบางขุนเทียน ศาลพันท้ายนรสิงห์ 
ตลาดน้ำศาลวัดท้ายนรสิงห์ วัดแสมดำ วัดบ้านไร่เจริญผล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดพันท้ายนรสิงห์ วัดแทน
วันดีสุขาราม วัดพรหมรังสี 

กลุ่มที่ 12 กลุ่มตลาดน้ำตลิ่งชัน ได้แก่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลอง
ลัดมะยม ตลาดน้ำวัดสะพาน วัดสะพาน วัดกระโจมทอง วัดพิกุล วัดเทพพล วัดจำปา วัดมะกอก วัดโพธิ์ โฮมส
เตย์บ้านสว่างจันทร์ อุทยาน ร.3 วัดเกาะ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร วัดปากน้ำฝั่งเหนือ วัดปากน้ำฝั่งใต้ บ้าน
จักรยาน ศาลพระแม่โพสพ วัดสิริวัฒนาราม วัดช่างเหล็ก วัดมณฑป วัดทองบางระมาด 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
บนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนเขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้ง
นี้ จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเก็บรวบข้อมูลในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 – 4 สามารถนำเสนอเป็น

รูปแบบได้ดังนี้ “WiTMRIP Model” Local Wisdom : การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น Cultural Tourism : 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  Local Museum Development : การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  Local 

Learning Resource : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น Learning Integration : การบูรณาการสู่การเรียนรู้ 

Public Relation : การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 

“WiTMRIP Model” ได้มาจากผลการวิจัยในครั้งนี้ อันเป็นผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 1 – 4 ดังนี้ 
 

Local Wisdom : การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี พบว่า มี

แหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย อาทิ การทำอาหารไทย การทำขนมไทย ศิลปะการแทงหยวก 
ประเพณีชักพระ การจัดการตลาดน้ำ การทำสวนกล้วยไม้ การทำสวนผัก ผลิตภัณฑ์ขันลงหิน ศิลปะการลงรัก
ปิดทอง เป็นต้น การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอน
และโครงการพัฒนาผู้เรียนที่นำไปสู่การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
และพระภิกษุที่มีบทบาทในการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม พบว่า ชุมชน ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และได้มีการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ชมชน 

Cultural Tourism : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสำรวจชุมชน พบว่า พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลกมากมาย การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
พระภิกษุ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ พบว่า สถานศึกษาได้นำนักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
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เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร วัดระฆังโฆษิตารามราชวรวิหาร 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดสุวรรณารามวรวิหาร ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน 
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำคลองบางหลวง ตลาดวังหลัง เป็นต้น  ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า 
วริศรา บุญสมเกียรติ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมผลการวิจัยมีดังนี้  อายุ รายได้ แรงจูงใจในการท่องเที่ยว บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กับการไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วริศรา บุญ
สมเกียรติ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ผลการวิจัยมีดังนี้  แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับ การ
บริการห้องน้ำ ป้ายบอกทาง การบริการที่พักและที่นั่งพักผ่อน ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ระบบการบริการ
ด้านสาธารณสุข ระบบการบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน  ด้านมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ เกี่ยวกับการให้บริการการท่องเที่ยวของชุมชน การบริการของพ่อค้าและแม่ค้า การบริการของ
บริษัทนำเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ (2554) 
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยว ผลการวิจัยมีดังนี้  1) อายุ วิธีการเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ
การมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

Local Museum Development : การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  การสำรวจแหล่งเรียนรู้ เชิง

วัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี พบว่า ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษา วัด และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมแรง
ร่วมใจกันศึกษา อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น จนมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลายแห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตราษฎร์บูรณะ เขต
บางพลัด พิพิธภัณฑ์ชุมชนตรอกข้าวเม่า พิพิธภัณฑ์ชุมชนกุฎีจีน พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร พิพิธภัณฑ์
บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน พิพิธภัณฑ์คนโบราณชุมชนบางระมาด พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปา
โรหิตย์) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระเจดีย์มหารัชมงคล เป็นต้น นอกจากนั้น 
ยังมีพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอีกหลายแห่ง อาทิ ชุมชนคลองบางหลวง ชุมชนเกาะศาลเจ้า ชุมชนท่าดินแดง ชุมชนวัง
หลัง ชุมชนบางขุนนนท์ ชุมชนเจริญนคร ชุมชนคลองสาน ชุมชนวัดสุวรรณารามวรวิหาร ชุมชนบ้านบุ เป็นต้น 

Local Learning Resource : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  การสำรวจชุมชน การสัมภาษณ์

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พระภิกษุ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ พบว่า ชุมชน ท้องถิ่น ประชาชน วัด สถานศึกษา 
และกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้มีการพัฒนาและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
มีการอนุรักษ์ชุมชนเก่าแก่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการรวบรวม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
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และประเทศ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผลการสังเคราะห์งานวิจัย 
พบว่า ประสิทธิ์ พิทักษ์คชวงศ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา 
พบว่า 1) ขนาดของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 2) ขนาดของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภท
บุคคลและองค์กรในชุมชน ประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  ประเภทอาคาร 
สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ประเภทสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของ
สถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) 
ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภททรัพยากร ธรรมชาติ
และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7) ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณ ีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

Learning Integration : การบูรณาการสู่การเรียนรู้ การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ และพระภิกษุ พบว่า สถานศึกษาได้มีการบูรณาการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสู่การ
จัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระวิชาศิลปะ กลุ่มสาระ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย การสอบถามครูผู้สอนด้วยแบบสอบถาม เรื่อง การ
จัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม พบว่า สถานศึกษามีการดำเนินงานด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผน 
การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และการติดตามประเมินผล เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า สุณิสา สมสมัย (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้
และปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบว่า 1) ขนาดโรงเรียน ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ที่
มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถานที่ประกอบการภาคเอกชน และภาครัฐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) 
ที่ตั้ง มีผลต่อปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประสิทธิ์ พิทักษ์คชวงศ์ 
(2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา พบว่า 1) ขนาดของ
สถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ขนาดของ
สถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น อาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ศิลปะ 
วัฒนธรรมและจารีตประเพณี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ประเภทของสถานศึกษา ส่งผลต่อการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ประเภท
ของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภททรัพยากร ธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน อย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 7) ที่ตั้งของสถานศึกษา ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนประเภทบุคคล
และองค์กรในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น  อาคาร สถานที่และสิ่งก่อสร้าง สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

Public Relation : การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 

เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ และพระภิกษุ พบว่า แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนได้มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ แผ่นพับ กิจกรรมท่องเที่ยว 
เว็บไซต์ Social Media นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีในสื่อ Youtube, Facebook, Application 
Line, Instragram, Twitter ทำให้ประชาชนไทย และทั่วโลก ได้รู้จักเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว แผนที่ การเดินทาง จุดเด่นที่เป็น Signature ของแต่พ้ืนที ่เป็นต้น ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่า 
สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
ผลการวิจัยมีดังนี้ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านส่งเสริมทางการ
ตลาด มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 สุชาณัฐ วนิชปริยญากุล 
(2556) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ผลการวิจัยมีดังนี้  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงานผู้ให้บริการ ด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ฐิตินันท์ เตชไกรชนะ (2554) 
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ผลการวิจัยมีดังนี้ ปัจจัยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะด้านบุคลากร ด้านการศึกษาและกิจกรรม ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ชุมชน ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับฝั่งพระนคร กรุงเทพมหานคร มีลำคลองมากมาย 
ประชาชนมีการคมนาคมทางน้ำและมีวิถีชีวิตริมฝั่งคลองที่มีเอกลักษณ์ มีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ได้แก่ 
ชาวไทย ชาวจีน ชาวลาว ชาวมุสลิม ชาวคริสต์ ประชาชนยังคงประกอบอาชีพทำสวนผัก สวนผลไม้ และสวน
กล้วยไม้ มีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดอมรินทรารามวรวิหาร วัดสุวรรณารามวรวิหาร ตลาดน้ำตลิ่งชัน 
ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำวัดสะพาน ตลาดน้ำคลองบางหลวง ตลาดน้ำ
บางกอกน้อย มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดการแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิง

http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
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วัฒนธรรม มีวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่น มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่สวยงาม
ตามวัฒนธรรมไทยและมีชื่อเสียงระดับโลก มีการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่ฝั่งพระนคร ในอนาคตได้มีการศึกษาและวางแผนการสร้างหอชมเมือง สะพานเดินท่องเที่ยวข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยา เส้นทางเดินท่องเที่ยวและปั่นจักรยานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเห็นได้ว่าพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีความ
เหมาะสมอย่างยิ่งกับการพัฒนาให้เป็น “เมืองน่าอยู่” “เมืองสร้างสรรค์” “เมืองสีเขียว” ซึ่งสามารถนำผลการ
ดำเนินงานพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ที่ผ่านมามีเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้ อาทิ เชียงใหม่ เพชรบุรี ภูเก็ต 
ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ Kon (2016) ได้ศึกษาห่วงโซของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy chain) 
มีศักยภาพและความท้าทาย พบว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้นำไปสู่การพัฒนาที่มีศักยภาพ การเพ่ิมรายได้ 
และการจ้างงาน เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทุนวัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์
ด้านการค้าของประเทศ การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการลงทุนของประเทศ 
 Boccella และ Salerno (2016) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
และการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้
เศรษฐกิจเติบโต และส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ 
และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม 
อุสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ ดนตรี ศิลปะ การเขียน แฟชั่นและการออกแบบ สื่อ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการค้าของประเทศ การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการลงทุนของประเทศ ประเทศแถบ
ยุโรปและทั่วโลกได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และ
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ทำให้มีการศึกษาและวิจัยเป็นจำนวนมาก อาทิ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และความ
ท้าทายทางวัฒนธรรม สภาพทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดที่สำคัญของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การนำทฤษฎีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติจริง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และนโยบาย อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมในประเทศแถบ
ยุโรป แนวคิด การวัดผล และการเปรียบเทียบกรณีตัวอย่าง วิชาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม การจัดการด้านอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาท้องถิ่น เมือง
สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 องค์กรและสถานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการปรับเปลี่ยนนิยามของ
ความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาชีพทางวัฒนธรรม ทรัพยากรบุคคลด้านวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทฤษฎี นโยบาย และการปฏิบัติเกี่ยวกั บการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และการดำเนินงาน กลยุทธ์ด้านการตลาดของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และอุตหสากรรมเชิงวัฒนธรรม 
 Kontrimiene และ Melnikas (2017) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายใต้
ปัจจัยของโลกาภิวัตน์ พบว่า อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ คือ วงจรของความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ การ
กระจายสินค้าและบริการ ที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางปัญญาที่นำมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เป็นกิจกรรมบนฐานความรู้และศิลปะ เป็นกลยุทธ์ ในการสร้างรายได้จากธุรกิจการค้าและลิขสิทธิ์
ทางปัญญา เป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และทุนทางปัญญาที่ไม่สามารถจับต้องได้ เป็นการให้บริการทางศิลปะ 
ความคิดสร้างสรรค์ คุณค่าทางเศรษฐกิจ และวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาด การ
บริการ และอุตสาหกรรม และเป็นกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก การตระหนักในคุณค่าและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจโลก และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
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ต่างๆ ทั่วโลก การวิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อเศรษฐกิจโลกจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
โครงสร้างของภาคส่วนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ อิทธิพลของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ระดับชั้นและโครงสร้างของแรงงาน การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก การวิเคราะห์ผลที่ตามมาของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อ
การวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เมือง และการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ความสำคัญของ
การกระจายอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ เนื่องจาก อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และเศรษฐกิจสมัยใหม่ 
อุตสาหกรรมมีคำนิยามที่หลากหลาย จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนที่แตกต่างกันไป เนื้อหาสาระที่
นำมาใช้ก็มีหลากหลายตามเป้าหมายที่ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ การ
เสริมสร้างอำนาจ การเชื่อมโยงการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และตลาดการจำหน่ายสินค้าและบริการ อันเป็นการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์ของการพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความมั่งคั่งของสังคม 
แต่ปริมาณของการส่งออกสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ ยังไม่ใช้ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการเติบโตและการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สิ่งที่สำคัญคือ นโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มีการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 แนวทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ เพชรบุรี (2559) ได้จัดทำยุทธศาสตร์เมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative city) “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ดังนี้ ส่งเสริมการปลูกตาลโตนด
การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากตาลโตนด วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตาลโตนด ประชาสัมพันธ์เมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังให้ตาลโตนดอยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีตลอดไป และนำรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืนมั่นคงและต่อเนื่องตลอดไปแนวทางในการพัฒนามีดังนี้ 1) บรรจุเรื่องเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้
ในยุทธศาสตร์นโยบายและงบประมาณของจังหวัด 2)วางแผนกลยุทธ์แผนแม่บทแผนธุรกิจแผนปฏิบัติงานและ
ระบบบริหารเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน3)จัดหางบประมาณในการพัฒนา
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่น4)จัดทำประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังแนวความคิด
และความต้องการของประชาชนในจังหวัดต่อการเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

แผนการดำเนินการ (road map) ระยะ 5 ปี (พ .ศ.2555 – 2559) มีดังนี้  1) จัดตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) สำรวจและศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
ตาลโตนดจัดทำฐานข้อมูลที่ได้โดยรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านจัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน
พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 3) เสริมสร้างบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจตาลโตนดการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตอย่างปลอดภัยการพัฒนาแปรรูปตาลโตนดจัดกิจกรรมแข่งขันขึ้นตาลเฉาะตาลโก่งคอตาลหรือพับ
คอม้าแรลลี่ตาลเย็บตับตาลจัดอบรมด้านภาษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนจัดประกวดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
ตาลโตนดประกวดตาลผลใหญ่รวมกลุ่มชุมชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจตาลโตนด 4) ส่งเสริมการปลูก
ตาลโตนดโดยสร้างเครื่องมือทุ่นแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตาลโตนดเพ่ือทดแทนการใช้ทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ตาลโตนดพันธุ์ดีในการปลูกส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่เพ่ือใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
ตาลโตนดส่งเสริมการปลูกต้นพะยอมและไม้เคี่ยมเพ่ือใช้ในการรักษาผลผลิตที่ได้ส่งเสริมการปลูกตาลโตนดให้
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เป็นสัญลักษณ์ของเมืองและให้เป็นอาชีพของประชาชน 5) การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากตาลโตนดโดยส่งเสริมให้มี
การจัดตั้งเครือข่ายและการรวมกลุ่มตาลโตนดส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปตาลโตนดให้หลากหลายนำ
ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศจัดการเจรจาการค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ค้าส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์จากทุกส่วนของตาลโตนดสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงประโยชน์
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ตาลโตนด 6) วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตาลโตนดโดยส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ทุกส่วนจากตาลโตนด 7) รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการเมืองต้นแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ เกี่ยวข้องกับตาลโตนดทุกโครงการให้กับประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญและ
ประโยชน์ของตาลโตนดและสนใจประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนดซึ่งเกี่ยวกับเมืองเพชรบุรีและวิถีชีวิต
ของคนเพชรบุรีอย่างแยกกันไม่ออก 8) ส่งเสริมการพัฒนาสวนตาลโตนดให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจรโดย
ปรับปรุงและพัฒนาสวนตาลโตนดตัวอย่างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและจัดทำโฮม -สเตย์รองรับ
นักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของตาลโตนด 9) จัดงาน “วันตาลโตนดเมืองเพชร” ระดับประเทศ 10) เชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวในเพชรบุรีโดยเริ่มต้นจากสวนตาลไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆในจังหวัดถนนสายวัฒนธรรม
ต่างๆ 11) สอดแทรกวิถีชีวิตชุมชนเมืองเพชรเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม  12) ฟ้ืนฟูวิถีชีวิต
เกี่ยวกับตาลโตนด 13) ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีการแสดงที่เก่ียวข้องกับตาลโตนดเข้าไปยังสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
 Fahmi (2014) ได้ศึกษานโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในประเทศที่กำลังพัฒนา กรณีศึกษาประเทศ
อินโดนีเซีย พบว่า ประเทศอินโดนีเซียได้นำแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เมืองหลายเมือง การประยุกต์ใช้และการแปลความหมายของคำว่า “เศรษฐกิจเชิงสร้าง” มีความแตกต่างกันใน
แต่ละเมือง แต่ละท้องถิ่น เมือง Bandung ได้ประยุกต์ใช้ในกรอบของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่
มุ่งเน้นองค์ความรู้เป็นฐานการพัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางวิชาการและชุมชน เพ่ือให้การ
นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ในหลายๆ เมือง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาและผลักดันทางด้าน
เศรษฐกิจของเมืองและประเทศ แต่ยังขาดการพิจารณาและให้ความสำคัญกับบริบทของท้องถิ่น อุตสาหกรรม
เชิงวัฒนธรรมตามแบบที่มีอยู่เดิม ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามแนวทางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง
ยังมีความยุ่งยากในการประยุกต์ใช้และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ โอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรในท้องถิ่นเพ่ือให้สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้มีการปรับเปลี่ยน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ เชิ งสร้างสรรค์  การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์  (creative communities) และ
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (creative entrepreneurs) จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร
ท้องถิ่น และการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนสร้างสรรค์ได้มีการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของท้องถิ่น และกิจกรรมของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งในแต่ละเมือง
ก็จะมีชุมชนสร้างสรรค์หลายชุมชน 
 การศึกษาเรียนรู้และการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่สามารถนำมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ท้องถิ่นได้ และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยที่ได้ศึกษาไว้ ดังนี้ จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง (2559) 
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมเมืองนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีการประยุกต์รูปแบบและวัสดุ
ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ โดยให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
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จำหน่ายให้กับผู้บริโภค เพ่ือช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และช่วยสร้างความหลากหลาย
ให้กับผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมไทย พบว่า ผู้ประกอบการและผู้บริโภค มีความพึงพอใจด้านการเป็นสินค้าที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ด้านการดึงดูดใจจากการออกแบบ ด้านขนาด รูปร่าง และน้ำหนักท่ีไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการนำพาหรือขนส่ง และด้านราคา ในระดับดี Daubaraite และ Startiene (2015) ได้ศึกษาผลกระทบ
ของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative industries : CI) ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาคส่วนต่างๆ พบว่า 
ระบบการจ้างงาน การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ล้วนส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในทุก
ภาคส่วนต่างๆ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างงานและความมั่งค่ังให้กับประเทศ การพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (creative industries) จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม จะมุ่งเน้นที่เป้าหมายทางสังคม 
และเป้าหมายทางวัฒนธรรม ในขณะที่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ จะมุ่งเน้นที่การบรรลุผลทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งวัดผลได้จากการสร้างการจ้างแรงงานที่เพ่ิมขึ้น 
การเพ่ิมข้ึนของดัชนี GDP การเพ่ิมข้ึนของการค้าระหว่างประเทศ ในทุกๆ ตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ 
 Hani และคณะ (2012) ได้ศึกษาการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
(creative industry) พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการคงอยู่ของสังคม ดังนั้น จึงต้องมีการอนุรักษ์
ทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของสังคม อาทิ ศิลปะหัตกรรม อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้เติบโตอย่างมากใน
ระดับธุรกิจ SME ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ที่ประสบผลสำเร็จก็จะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกัน ปัจจัย
ที่นำไปสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การฝึกอบรมและการศึกษาด้านศิลปะ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับสากล การสร้างความร่วมมือกับสถาบันทาง
การศึกษา การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่กว้างและหลากหลาย การใช้ชุมชนท้องถิ่น
เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการ  Martinaityte และ Kregzdaite (2015) ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ได้ข้อค้นพบดังนี้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรม
จากภาคเอกชน ค่าดัชนีความคิดสร้างสรรค์ (creativity index) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ทางด้านวัฒนธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อัตราการจ้างงานในธุรกิจวิจัย
และพัฒนา การจ้างงานในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการ การจัดสรร
งบประมาณและการลงทุนของภาครัฐเกี่ยวกับธุรกิจการวิจัยและพัฒนา ระดับการศึกษาของประชาชน ส่วน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของประชาชนไม่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ด้านอาหาร ซึ่งอาหารท้องถิ่นของฝั่ง
ธนบุรีก็มีรสชาติที่อร่อยและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนั้นยังมี
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น อาทิ อาหารท้องถิ่นชุมชนกุฎีจีน ชุมชนคลองบางหลวง ชุมชนวัง
หลัง ชุมชนวัดตลิ่งชัน ชุมชนวัดสุวรรณารามวรวิหาร เป็นต้น กรุณา วงษ์กระจ่าง และคณะ (2561) พบว่า 
อาหารท้องถิ่นภูเก็ตเป็นอาหารที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนในย่านเมืองเก่าภูเก็ต แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหา
ขาดการสืบทอดภูมิปัญญาอาหาร ผู้ประกอบการอาหารขาดความตระหนักในการปรุงอาหารแท้ที่เป็นมรดก
วัฒนธรรมอาหาร และขาดการนำเสนอหรือสื่อสารความเป็นอาหารท้องถิ่นภูเก็ตที่แท้จริงแก่นักท่องเที่ยว จึงมี
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การสังเคราะห์องค์ความรู้อาหารท้องถิ่นด้านความแท้ของอาหาร ศึกษาสิ่งบ่งชี้ความเป็นอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของอาหารแต่ละชนิด วิเคราะห์คุณค่าโภชนาการของอาหารท้องถิ่นภูเก็ตและสืบค้นประโยชน์เชิง
สุขภาพ ใช้วิชาการทางการจัดองค์ประกอบทางศิลปะที่มองเห็นได้มาพัฒนาการนำเสนออาหารเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นภูเก็ตแบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ 1) อาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์รับรู้จากคนภายนอกหรือนักท่องเที่ยว และมีความเป็นอัต
ลักษณ์ที่คนท้องถิ่นคุ้นเคย 2) อาหารที่มีความเป็นอัตลักษณ์ที่คนท้องถิ่นคุ้นเคย แต่ไม่ได้รับรู้โดยนักท่องเที่ยว 
3) อาหารที่มีความน่าสนใจ แต่อาจกำลังจะถูกลืมเลือนและสูญหาได้ การบ่งชี้ความเป็นอัตลักษณ์ของอาหาร
ท้องถิ่นภูเก็ตพิจารณาจากวัตถุดิบที่ใช้ สูตรและวิธีการปรุง รูปแบบอาหาร และความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอาหารท้องงถิ่นภูเก็ต จำนวน 19 ชนิด เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใคร เป็น
อาหารที่หารับประทานได้เฉพาะในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น แนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่น
แท้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยว คือ การจัดทำหนังสือรวบรวมสูตรอาหารท้องถิ่นภูเก็ตที่เป็นอาหาร
แท้ดั้งเดิม พร้อมภาพประกอบอาหารและแสดงคุณค่าโภชนาการ คุณประโยชน์ของวัตถุดิบส่วนผสมที่ถูก
เลือกสรรมาใช้ในการปรุงอาหารท้องถิ่นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เพ่ือให้คนท้องถิ่นเรียนรู้และตระหนักใน
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น และให้หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับเผยแพร่และ
อ้างอิงแก่นักท่องเที่ยวแผ่นข้อมูลแบบตั้งโต๊ะบอกเล่าเรื่องราวของร้านอาหาร เมนูอาหารภาษาไทย อังกฤษ 
และจีน ที่แทรกเรื่องราวของร้านอาหาร จิรานุช โสภา และคณะ (2561) ได้พัฒนาวิสาหกิจชุมชนสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
พบว่า ชุมชนมีการผนวกกิจกรรมเข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือเป็นการกระตุ้นตลาดและความสนใจของ
ผู้บริโภค เช่น กลุ่มผู้ประกอบการโฮมเสตย์ กลุ่มนวดสปา กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน 
นักท่องเที่ยวต้องการได้สัมผัสธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น แผนวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 
1) ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหาร โดยการพัฒนา
เมนูอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพ่ิมมากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบจากในท้องถิ่น การแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นสูตร
พ้ืนบ้านโดยการจัดกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น การทำกับข้าวพ้ืนบ้านด้วยตนเอง ทั้งนี้ชุมชน
ควรมีการจัดการความรู้ของอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือมิให้องค์ความรู้นั้นสูญหายไป มีการถอดองค์ความรู้
และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้สืบต่อไป 2) ด้านตลาด ชุมชนควรทำการตลาดการ
ท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
และควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของชุมชนอ่ืนๆ ที่
จะมีการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) ด้านการบริหารจัดการองค์การ เช่น ควรมีการพัฒนาไกด์ท้องถิ่น
ให้สามารถพูดภาษาอังกฤษ พัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ในระดับสากล ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ จัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรทำ
การตลาดออกไลน์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดเป้าหมายได้ 
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พรรณี สวนเพลง และคณะ (2561) ได้พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ื อ
เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม พบว่า 1) อาหารท้องถิ่นในกลุ่ม
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีมากมายที่ควรจะสืบสาน การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวัฒนธรรม
อาหาร โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ความรู้นั้นสูญหายไป เช่น วิธีสาธิต คือ การ
ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกขั้นตอนให้ผู้เรียนเข้าใจ และปฏิบัติตาม วิธีการปฏิบัติจริง คือ การฟังคำบรรยาย 
อธิบาย การสาธิตแล้วนำไปปฏิบัติจริง และปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดเป็นความชำนาญ 2) การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3) การจัดทำ
แผนวิสาหกิจชุมชนและฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเรียนรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่สำคัญ  คือ กลยุทธ์ที่ 1 การ
เรียนรู้ วิจัยและพัฒนา การให้วิสาหกิจชุมชนและทุกภาคส่วนเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง มี
ระบบการบริหารจัดการทุนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน มีระบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก และ
สาธารณะประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 4) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยว
วิถีไทยเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลก โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps ได้แก่ สินค้าหรือบริหาร (product) คือ การพัฒนาเมนูอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพ่ิมมากขึ้น 
การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การให้นักท่องเที่ยวได้ทำกับข้าวพ้ืนบ้าน การแปรรูปอาหาร การจัดการความรู้ของ
อาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการสร้างตราสินค้า การเพ่ิมศักยภาพด้านช่องทางการตลาดประเภท
สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ด้านการตลาด การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเป็น
ต้นแบบในการศึกษาและดูงานของชุมชนอ่ืนๆ การทำตลาดท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น การบริหารจัดการองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ ราคา (price) คือ การกำหนดราคาที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมของการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหาร ช่องทางการจัดจำหน่าย (place) คือ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media) เป็น
หลัก การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการใช้ระบบ 
On-line Marketing การสื่อสารเพ่ือการสร้างการรับรู้ (promotion) คือ การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการท่องเที่ยว การจัดงาน Event ต่างๆ ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ 

พัชรี ตั้งตระกูล และคณะ (2561) ได้ศึกษาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็ นเมือง
สร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต การพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร
ท้องถิ่น และการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่นและเว็ปไซต์ฐานข้อมูลของอาหารท้องถิ่นสู่การเป็นเมือง
สร้างสรรค์ทางด้านอาหาร พบว่า อาหารท้องถิ่นภูเก็ตถือเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก เป็นภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมายาวนานของชุมชนในย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
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เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศึกษาความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น เพ่ิมพูนทักษะการ
ทำอาหารท้องถิ่นให้กว้างขวาง ถูกต้อง นำเสนอ สื่อสารความเป็นอาหารท้องถิ่นที่แท้จริงแก่นักท่องเที่ยว 
จัดทำหนังสือคู่มือสูตรอาหารแท้ดั้งเดิม คุณค่าทางโภชนาการ การจัดองค์ประกอบทางศิลปะที่มองเห็นได้ 
(food design) ส่งเสริม สร้างประสบการณ์การบริโภคอาหารท้องถิ่น สร้างสรรค์สินค้าของฝาก กำหนดกล
ยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารท้องถิ่น ศึกษาเส้นทางอาหารท้องถิ่นที่
สัมพันธ์กับจุดเด่น จุดสำคัญ และประเพณี วัฒนธรรม 12 เดือน ร้านอาหารท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยว 
พัฒนาสื่อโดยใช้โปรแกรมแอปพลิเคชั่น วีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ฐานข้อมูล และแนวทางส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ โดยใช้
ประสบการณ์อาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2561) ได้พัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นเมือง
สร้างสรรค์ทางด้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต พบว่า 1) การรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการเป็นเมือง
สร้างสรรค์ทางด้านอาหารท้องถิ่น คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รับรู้เกี่ยวกับการเป็น City of 
Gastronomy in UNESCO Creative City Network ของจังหวัดภูเก็ต ด้านอาหารท้องถิ่น ร้านอาหารที่
จำหน่ายอาหารท้องถิ่น ค่อนข้างน้อย นักท่องเที่ยวต่างชาติรับรู้ว่าภูเก็ตมีอาหารทะเลสดและมีคุณภาพดี มี
อาหารการกินที่หลากหลาย อาหารท้องถิ่นมีสูตรลับที่สามารถหาทานยากในจังหวัด อ่ืน มีความโดดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของอาหาร สูตรอาหารมีตำนานและเรื่องราวที่ผูกพันกับบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเมืองจีน 
ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงอาหารมาจากท้องถิ่น อาหารมีรสชาติอร่อย มีร้านจำหน่ายอาหารท้องถิ่นที่หา
รับประทานได้ง่าย ไม่จำกัดเมนูอาหาร มีความเพลิดเพลินใจที่ได้สัมผัสอาหารที่แปลกใหม่และมีความ
หลากหลาย มีตำนานหรือประวัติความเป็นมาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น 2) ตำแหน่งผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์
ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารท้องถิ่น คือ ความยากในการปรุงอาหาร อาทิ ความพิถีพิถันในทุก
กระบวนการตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมเครื่องปรุง และวิธีการบริโภคที่มีการผสมผสานกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น วิถีชีวิต อาทิ การปรุงและการบริโภคอาหารเกี่ยวพันกับ
วิถีชีวิตของพ่อครัวและแม่ครัว วัตถุดิบ ที่ผ่านการสร้างสรรค์และถ่ายทอดให้กับลูกหลานมากว่า 150 ปี มี
ความเป็นศิลปะในการปรุงอาหาร มีความหมายของอาหาร สีสัน และการบริโภคตามฤดูกาล ความภาคภูมิใจ 
อาทิ การปรุงอาหารที่มีเอกลักษณ์ยากที่จะหาอาหารอ่ืนทดแทนได้ มีความเกี่ยวพันกับบรรพบุรุษ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และประเพณีของชาวภูเก็ต 3) กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้าน
อาหารท้องถิ่น ได้แก่ ขั้นการรับรู้ (cognitive stage) คือ การรับรู้เกี่ยวกับการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
ท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Youtube, 
Blogger ในการสื่อสารภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์จะใช้การจัด Press Tour ขั้นความรู้สึก (affective 
stage) คือ การทำกิจกรรมทางการตลาดที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น ได้แก่ 
กิจกรรมผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ การเสิร์ฟอาหารท้องถิ่นในโรงแรม การจัดกิจกรรมอาหารท้องถิ่น 12 
เดือน 12 เมนู การประกวดอาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ การประกวดการทำวีดีทัศน์โซนอาหารท้องถิ่น 5 โซน 
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ขั้นพฤติกรรม (behavior stage) อาทิ การชิมอาหารท้องถิ่น การตัดสินใจซื้ออาหารท้องถิ่น การจัดมหกรรม
อาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ การประกวดเชฟอาหารท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ 
 การพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะขีดความสามารถทางการแข่งขันทาง
ธุรกิจเป็นศักยภาพที่มีความสำคัญ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด เติบโต และแข่งขันได้ในโลกธุรกิจจริง 
Fatkhurahman, Suroto, และ Hadiyati (2018) ได้ศึกษาความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ของเมืองท่องเที่ยวด้านการเลือกซื้อสินค้า (shopping tourism city) พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาคส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของธุรกิจ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในท้องถิ่นจึงเป็นความ
ต้องการจำเป็นในระดับต้นๆ ที่ต้องได้รับการส่งเสริมและสร้างพลังอำนาจในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองแห่งการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเป็นฐานของการ
สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น การสร้างทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคมของชุมชนและท้องถิ่น 
ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีความสัมพันธ์ในระดับต่อกับความรู้และทักษะ ดังนั้น 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะต้องมีการพัฒนาแบบเสริมสร้างพลัง
อำนาจร่วมกับการดำเนินงานธุรกิจเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาทักษะและความรู้ 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกและระดับชาติ มีการจัดกิจกรรมทางด้านการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น และการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อาทิ ตลาดน้ำคลองบางหลวง ตลาดน้ำคลอง
ลัดมะยม ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน นภาพร จันทร์ฉาย และคณะ (2561) พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.53 ต้องการร่วมทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเรียนรู้ เข้าใจ 
และเห็นคุณค่าในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีเหตุผลและ
แรงจูงใจหลัก ได้แก่ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างสมดุล เพ่ือเรียนรู้และสัมผัส
ประสบการณ์จริง โดยการมีส่วนร่วมและลงมือทำกิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวกับชุมชน 
และสร้างมิตรภาพ ลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยวต้องการ ได้แก่ การเรียนรู้
วรรณกรรมพ้ืนบ้าน ประวัติศาสตร์บอกเล่า นิทานพ้ืนบ้าน ชื่อบ้านนามเมือง การเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลงาน
ประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต การเรียนรู้ความเชื่อ พิธีกรรมตามความเชื่อโหราศาสตร์ ศรัทธา 
และความเชื่อของชุมชน การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ และการเรียนรู้ศิลปะพ้ืนบ้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านศิลปะ
ท้องถิ่น ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่นพื้นบ้าน 

แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในเมืองหัวหิน ได้แก่ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จากคำบอกเล่า การเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อท้องถิ่น การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ อาทิ 
การทำประมงเรือเล็ก การทอผ้า และการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำอาหารและถนอมอาหาร โดย
การศึกษาแนวคิดและหลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว 
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การศึกษาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น การกำหนัดลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่พึงประสงค์ 
ประโยชน์ที่ชุมชนควรได้รับจากการท่องเที่ยว และผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นที่ควรพิจารณา 
 พ้ืนที่สวนผัก สวนผลไม้ และสวนกล้วยไม้ เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างเสน่ห์ในการมีท่องเที่ยวที่แหล่งเรียนรู้
และแหล่งท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี การสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไปจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
สถานศึกษาควรได้มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต ควรได้มีการป้องกันและ
แก้ไขเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสีย น้ำกร่อย ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของการทำสวน พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีชุมชนที่มีอัตลักษณ์
ที่โดดเด่นและมีวัฒนธรรมชุมชนที่เก่าแก่และมีคุณค่ามากหมาย อาทิเช่น ชุมชนวังหลัง ชุมชนวัดอรุณราชวรา
รามวรมหาวิหาร ชุมชนวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ชุมชนวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ชุมชนวัด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ชุมชนตลาดน้ำตลิ่งชัน ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม ชุมชนตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน 
ชุมชนบ้านช่างเหล็ก ชุมชนบ้านบุ ทุกชุมชนล้วนมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนสร้างสรรค์ 
ชุมชนที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนที่มีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม นรินทร์ สังข์รักษา และคณะ 
(2559) พบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์ SWOT 
ของจังหวัดราชบุรี พบว่า มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ มีระดับของกลยุทธ์เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ระดับปานกลาง มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ
น้อย รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันทางการค้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ “CREATION Model” 
C : Creation คือ การสร้างสรรค์งาน R : Resource คือ การมีทรัพยากรที่พร้อมใช้  E : Efficacy คือ 
ความสามารถที่ทำให้เกิดผล A : Appropriate Technology คือ การใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม T : The 
Determination Target Group of Purchaser คือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ซื้อ I : Identification 
คือ การมีอัตลักษณ์เฉพาะ O : Organization คือ การจัดองค์การ N : Networking คือ การมีเครือข่าย แนว
ทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันทางการค้า ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของภาคี การพัฒนา
คนรุ่นใหม่ การพัฒนาการออกแบบสร้างสรรค์งาน การพัฒนากระบวนการผลิต การตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า การสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า การรวมกลุ่มเครือข่าย การพัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งเสริม
การผลิต การประชาสัมพันธ์และการตลาด แนวทางการสนับสนุนสินค้าโอทอป กับการท่องเที่ยวเมืองแห่ง
ศิลปะและการพักผ่อนของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ผู้ประกอบการต้องมีสินค้าที่มีมาตรฐาน มีรูปแบบและบรรจุ
ภัณฑ์ที่หลากหลาย ดึงดูดใจ ราคาเหมาะสม การท่องเที่ยวต้องจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกวัน ภาครัฐให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายร่วมกัน 

บุษเกตน์ อินทรปาสาน และคณะ (2558) ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม
ย่านเมืองเก่าในชุมชน บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าฝั่งธนบุรี พ้ืนที่ตลาดพลู และวัดโพธินิมิต พบว่า 1) 
ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการชุมชนย่านเมืองเก่า ให้มีการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ด้วยการ
จัดการความรู้ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดและถ่ายโอนความรู้ แนวทางการพัฒนาชุมชน แผน
บริหารจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม นโยบาย แผนกลยุทธ์  2) การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
ของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน คือ รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการจัดการโดยชุมชน 

http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
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และอยู่บนพ้ืนฐานของชุมชน โดยการผสมผสานสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ ได้แก่ วิถีชีวิต การดำรงชีวิต วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 3) การสร้างฐานข้อมูลการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน คือ การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญในแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิม การจัดระเบียบข้อมูลโดยการแปลงผล
การศึกษาเพ่ือสรรค์สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4) การกำหนดทิศทางและการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมที่ชัดเจน คือ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ที่มีความ
เป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับบริบท ภูมิสังคมของชุมชน และอยู่บนศักยภาพของเนื้อที่ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการของท้องถิ่น 

สัญญา พานิชยเวช และคณะ (2560) ได้ศึกษาพัฒนาการเมืองสวรรคโลกและมรดกทางวัฒนธรรม 
สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อร่วมคิด ร่วมพัฒนาเมืองสวรรคโลก ศึกษาคุณค่า ความหมาย และอัตลักษณ์มรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนสวรรคโลก พบว่า 1) เมืองสวรรคโลกและมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนเกิดขึ้นในห้วงเวลาของ
เหตุการณ์สำคัญในมิติสังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของสวรรคโลก พัฒนาการของเมืองสวรรคโลก อาหารพ้ืนบ้าน การละเล่นพ้ืนบ้าน ความเชื่อ ศิลปกรรม ภูมิ
นาม มรดกทางภาษา 2) การสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือร่วมคิด ร่วมพัฒนาเมืองสวรรคโลก ได้แก่ ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้รู้ ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเยาวชน สภา
วัฒนธรรมอำเภอ เครือข่ายเมืองเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิ เศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เครือข่ายสื่อออนไลน์ สื่อมวลชน เพ่ือให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านการให้
ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ สถานที่ กำลังคน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การเข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอ
ข้อมูลต่อนักท่องเที่ยว การจัดโปรแกรมทัวร์ การประชาสัมพันธ์ 3) คุณค่า ความหมาย และอัตลักษณ์มรดก
วัฒนธรรมชุมชนสวรรคโลก คือ การเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และยังสามารถรักษาความเป็น
เมืองที่งดงามไปด้วยวัฒนธรรมและน่าอยู่ 

สุทธิวรรณ อมาตยกุล และคณะ (2561) พบว่า อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้รับการกำหนดตาม
นโยบายและแผนงานให้เป็นเมืองสปาต้นแบบ (Spa Town) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี พ.ศ.
2560 และด้านภาคการท่องเที่ยวของไทยกำลังแสวงหาทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบ
การท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ที่มุ่งเพ่ิมจำนวนของนักท่องเที่ยว จนทำให้ทรัพยากรท่องเที่ยวทรุดโทรม การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะในเมืองน้ำพุร้อน มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทั่วโลก อำเภอคลองท่อมก็มีความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำพุร้อนที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ยังขาดการพัฒนา
สินค้าและบริการ ของฝาก ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จึงได้มีการ
พัฒนาต้นแบบสินค้าหรือบริการใหม่ โดยเน้นการสร้างต้นแบบ โมเดลการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว 
ได้แก่ เอกลักษณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยว ทุนท้องถิ่นที่โดดเด่น แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อน แนวคิดการเชื่อมโยงไปสู่
ห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ น้ำรังนกผสมสมุนไพร ไอศกรีมนม
แพะผสมนมโค กลุ่มสปาโปรดักส์จากน้ำแร่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ ก่อให้เกิดรายได้แก่คน
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ในชุมชน ยกระดับวิสาหกิจชุมชน OTOP, SME ให้สามารถแข่งขันได้ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
และบริการโดยบล็อคเกอร์ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว จำนวน 5 ราย มีการเผยแพร่ 15 บทความ บนโลก
ออนไลน์ และได้ทำการทดสอบตลาด ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว คือ สระมรกต พบว่า กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ ควรเลือกซื้อไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก Kwan, Kong, และ Lam (2019) ได้
ศึกษาการจัดการคุณภาพด้านการให้บริการ พบว่า สมรรถนะด้านอารมณ์มีผลต่อการจัดการคุณภาพด้านการ
ให้บริการ การบริการพิเศษ ความคาดหวังของลูกค้า การได้รับยอมรับและชื่อเสียงของธุรกิจ 
 การท่องเที่ยวในชุมชนหรือท้องถิ่น นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนด้วย Arowosafe, Wuleka และ Emma 
(2019) ได้ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) พบว่า การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างจุดแข็งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ การให้บริการ
สุขภาพ การให้บริการการคมนาคมขนส่ง การนำเสนอทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศจะนำไปสู่ การจ้างงานในชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 
Folorunso, Ayeni และ Ayeni (2020) ได้ศึกษาผลกระทบทางการท่องเที่ยวที่มีต่อสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
พบว่า การนำสถาปัตยกรรมท้องถิ่นไปออกแบบผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
มูลค่าการจำหน่วยผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกในห้างสรรพสินค้าของท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ การบูร
ณาการการท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น จะนำไปสู่การเพ่ิมมูลค่าและ
การเติบโตของธุรกิจได้ 

แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี มีหลายแหล่งที่ได้เริ่ม
ปรับตัวโดยได้สร้างสินค้าที่ระลึกที่ได้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ เช่น บ้านศิลปิน คลองบางหลวง 
พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑ์ชุมชนกุฎีจีน ซึ่งควรเป็นต้นแบบให้ชุมชนอ่ืนๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และได้ริเริ่ม
ออกแบบสินค้าที่ระลึกเหล่านี้ เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่สร้างรายได้แล้ว ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคิด
สร้างสรรค์และอัตลักษณ์ของชุมชนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก และเป็นเครื่อง
เตือนใจและความประทับใจที่ได้มาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ สุวภัทร ศรีจองแสง (2558) ได้พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ พบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อของที่ระลึก ได้แก่ ด้านการสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถ
สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และด้านคุณค่า
ของงานศิลปะและความงาม ชุมชนควรที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นให้มากขึ้น ควรที่จะเพ่ิมคุณค่าของงานศิลปะและความงามควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้ได้รูปแบบสินค้า
ของที่ระลึกที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น 
ชุมชนควรเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งถ่ายทอดจากของที่ระลึกโดยการสื่อความหมาย
ผ่านทางอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนริมแม่น้ำและชายหาด ทั้งในรูปแบบของเสื้อสกรีน และแบบปกสมุดบันทึก 
ควรเพิ่มงานฝีมือลงไปด้วย เช่น รูปวาดในโปสการ์ด การใช้ภาษาท้องถิ่น 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้กลายเป็นอีกกลไกหนึ่งของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 
เมืองแห่งการเรียนรู้ และเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพราะทำให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ชุมชนก่อนที่จะมา
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ท่องเที่ยว และได้ศึกษาเก็บตกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังสามารถใช้สืบค้น
เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว การวางแผนการท่องเที่ยว การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขาย
ของต่างๆ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ และคณะ (2561) ได้จัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
เมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน พบว่า ต้อง
มีการดำเนินการเรื่องฐานข้อมูล การสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม (culture space) จะนำไปสู่การเกิดแผนพัฒนา
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมร่วมกับภาคีภาคธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 
 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
 แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม คือ แหล่งที่รวบรวมข้อมูลความรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตามความ
ต้องการและความพร้อมของผู้ เรียนแต่ละคน ซึ่ งเป็นสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ได้แก่ บุคคล สถานที่ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา ประเภท
ของสถานศึกษา ที่ตั้งของสถานศึกษา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ดังนั้น หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษา ควรได้กำหนดนโยบาย มาตรการ งบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานเพ่ือกระตุ้น
ให้ครูผู้สอนได้มีการนำแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในชุมชน ท้องถิ่นของสถานศึกษามาบูรณาการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น และถ้าหาก
สถานศึกษามีความพร้อมในด้านต่างๆ ก็ควรมีการพัฒนาเป็นสาระท้องถิ่น และหลักสูตรท้องถิ่นนั้นๆ อาทิ 
ท้องถิ่นคลองบางหลวง ท้องถิ่นกุฎีจีน ท้องถิ่นตลาดพลู เป็นต้น 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะฝั่งธนบุรี สามารถนำองค์
ความรู้มาจัดการความรู้และสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าได้ งานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ชนม์ธิดา ยาแก้ว และ
คณะ (2562) ได้พัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแหล่งโบราณสถานและบุคคล
สำคัญ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า หน่วยการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้มีจำนวนหน่วยเหมาะสมกับเด็ก ด้านโบราณสถาน ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
เมืองโบราณอู่ทอง ดอนเจดีย์ (พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์) ด้านบุคคลสำคัญสุพรรณบุรี ได้แก่ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช คุณขวัญจิต ศรีประจันต์ คุณบรรหาร ศิลปะอาชา คุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่สถานศึกษา ชุมชน และมหาวิทยาลัย ควรได้ร่วมมือกัน
พัฒนาและจัดการความรู้ให้เป็นรูปธรรม และสามารถมีแนวทางในการถ่ายทอดให้กับเยาวชน ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวได้ บุษยมาลี ถนนทิพย์ และคณะ (2561) ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ำตาลโตนด เพ่ือ
ส่งเสริมรายได้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด กลุ่มอนุรักษ์และสืบสานตาลโตนด 
ได้แก่ ซอร์เบทน้ำตาลโตนด น้ำตาลโตนดพร้อมดื่ม เยลลี่น้ำตาลโตนด และวุ้นสวรรค์น้ำตาลโตนด พบว่า ผล
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ำตาลโตนดสู่ชุมชนและภาคเอกชนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดระดับมากที่สุด Kartika (2016) ได้ศึกษาวัฒนธรรมการสื่อสารและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พบว่า ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพ้ืนที่ แต่ละพ้ืนที่
ก็จะมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง เอกลักษณ์เหล่านี้จะนำไปสู่การมีค่านิยมร่วมกันและความสามัคคีของ
กลุ่ม ภาษาในการสื่อสารของแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่เช่นเดียวกัน และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
แต่ละพ้ืนที่ ในระดับประเทศจึงต้องมีภาษาท่ีเป็นภาษาทางการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาท้องถิ่นได้แสดงให้
เห็นถึงความกล้าหาญ ความกลัวเกี่ยวอำนาจลึกลับ พระเจ้า การอุทิศตน จิตวิญญาณ ความซื่อสัตย์ อารมณ์ 
การทำงานหนัก ฉันทามติ การพ่ึงพากัน ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชน 
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ชุมชน ศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติได้ริเริ่มที่จะมีมูลค่าในตนเอง ได้
กลายเป็นกฎเกณฑ์ของครอบครัว และเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ค่านิยมทางบวกเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจะ
นำไปสู่สังคมที่มีความเจริญรุ่งเรือง และการอนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรมของชาติ 

ชุมชน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร” ควรได้ร่วมมือกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน เพ่ือให้
เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับวัฒนธรรมชุมชน ปริญญา จันทะคาม (2561) พบว่า 
องค์ประกอบของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมีดังนี้การสำรวจแหล่งเรียนรู้ โดยการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนการวางแผนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนการส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้การตรวจสอบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน การปรับปรุงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนการมีส่วนร่วมในการวางแผนการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์สภาพปัจจุบันขององค์ประกอบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต  1 โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อยสภาพพึงประสงค์ขององค์ประกอบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วย องค์ประกอบของการบริหารงาน
วิชาการทั้ง 12 องค์ประกอบข้างต้นเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้
แนวคิดที่ได้จากการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) มาเป็นแนวทางในการ
เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นวิธีการในการดำเนินงานของโรงเรียนเพ่ือนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงาน
ด้านต่างๆให้มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีข้ึน 
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แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมมีหลากหลายแหล่ง ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้
มากมายก็ล้วนอยู่ในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าที่เยาวชนในชุนชนควรได้มีโอกาสเรียนรู้ ซึมซับ และ
ตระหนักในคุณค่าของรากเหง้าของบรรพบุรุษ ศิริณา จิตต์จรัส และอรอุษา ปุณยบูรณะ (2562) ได้ดำเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านยาง 
จังหวัดนครปฐม พบว่า ชุมชนมีจุดเด่น คือ มีทรัพยากรความรู้ เช่น การทำนา การทำขนม ภูมิปัญญา ความ
เชื่อ วัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อาชีพการเกษตรในพ้ืนที่ที่อุดม
สมบูรณ์ กิจกรรมมี 7 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมทำนา กิจกรรมทำขนมไทย กิจกรรมผ้ามัดย้อม กิจกรรม เรียนรู้
ศาสตร์พระราชา กิจกรรมภูมิปัญญาเล่าเรื่องเมืองยาง กิจกรรมออกกำลังกายพอเพียง กิจกรรมสร้างสรรค์ ผล
การจัดกิจกรรมคือผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจระดับมาก 

แหล่งเรียนรู้มีหลากหลาย อาทิ อินเทอร์เน็ต พิพิธภัณฑ์ วัง วัด ชุมชน ครูควรได้เลือกใช้แหล่งเรียนรู้
ให้หลากหลายเพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้พัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งพุทธิพิสัย 
จิตพิสัย ทักษะพิสัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 และในโลกอนาคต แหล่งเรียนรู้
สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้ 1) แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ คือ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปตาม
ธรรมชาติในทุกชุมชนและอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่งได้แก่ต้นไม้ ป่าไม้ ดินหินแร่
แม่น้ำ ทะเลภูเขาสัตว์ 2) แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ โบราณวัตถุ โบราณสถานห้องสมุดประชาชน
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยสวนสมุนไพรวัดโบสถ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอาคารสถานที่ ที่ทำการของรัฐบาลและ
หน่วยงานต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ 3) บุคคล เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดความรู้ความคิดความสามารถอันเป็น
ผลผลิตหรือผลงานอันเกิดจากการกระทำของภูมิปัญญาบุคคลบุคคลถือเป็นส่วนสำคัญของชุมชน ชุมชนแต่ละ
ชุมชนประกอบไปด้วยสมาชิกประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันทั้งเพศ วัย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อาชีพ 

4) ระเบียบแบบแผนประเพณี วัฒนธรรม การปกครอง การเมือง ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน บุญทา พฤกษาฉิมพลี และคณะ (2562) ได้ศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวนาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า วิถีชีวิตการทำนาของชุมชนได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในหลายด้าน โดยเฉพาะองค์ความรู้
การเพาะปลูกข้าวตามวิถีชีวิตชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่นับวันเริ่มสูญหายไป จึงได้มีการรวบรวมองค์ความรู้วิถี
ชาวนาของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ เพ่ือนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ที่เป็นรูปธรรม และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้วิถีชาวนาสู่คนในชุมชนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้
ในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนกับคนภายนอก 
และเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน วิถีชีวิตชาวนาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ได้แก่ ปฏิทินการทำนา ขั้นตอน
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการเพาะปลูกข้าว พันธุ์ข้าวที่พบในชุมชน ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกข้าว อาหารจากข้าว และความเปลี่ยนแปลงของวิถีชาวนา การอนุรักษ์องค์ความรู้วิถีการ
เพาะปลูกข้าวของชุมชนอย่างครอบคลุมในทุกมิติ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้วิถีการ
เพาะปลูกข้าวให้แก่คนในชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าขององค์ความรู้วิถีชาวนา องค์ความรู้ที่ได้รับมาสามารถใช้



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-600- 
 

เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์
ความรู้วิถีชาวนาให้แก่คนภายนอกได้รับรู้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชาวนาเพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ หรือศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ การสร้าง
องค์ความรู้วิถีชาวนาที่เป็นระบบและนำไปสู่การออกแบบแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้วิถีชาวนารูปแบบต่างๆ 
อาคารศูนย์เรียนรู้ได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นบ้านโบราณของชาวปกาเกอะญอ เพื่อแสดงให้เห็นวิถีการดำเนิน
ชีวิต ภูมิปัญญา และระบบคิดที่สะท้อนผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของบ้าน โดยประกอบด้วย บ้านแบบโบราณ 
ศาลาเอนกประสงค์ และครกกระเดื่องแบบโบราณ มีการรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนาแบบดั้งเดิม
ตามวิถีชาวนาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ เพ่ือเป็นสื่อในการเรียนรู้วิถีการเพาะปลูกข้าวตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่ง
ปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชาวนาของคนในชุมชน ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนา ได้เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการ
เรียนรู้ประเภทต่างๆ และเป็นพ้ืนที่ ในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้วิถีชาวนาไปสู่คน
ภายนอก จุดเด่นของชุมชน คือ ชุมชนมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง จึงนำไปสู่การพัฒนากิจกรรม
ท่องเที่ยววิถีชาวนา เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิถีชาวนา ระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถรองรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุมมากข้ึน อันนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่การท่องเที่ยวของชุมชน 

การออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนา ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ความรู้วิถีชาวนาเพ่ือการออกแบบ
กิจกรรมท่องเที่ยว เพ่ือให้กิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนาเป็นพ้ืนที่ของการเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชาวนา วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างครอบคลุม การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชาวนา เพ่ือสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้วิถีการเพาะปลูกข้าว จุดเรียนรู้ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะปลูกข้าว ภูมิ
ปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการเพาะปลูก พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการเพาะปลูก 
อาหารจากข้าว จุดเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่า กิจกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน ได้แก่ การจักสาน การทอผ้า โปรแกรมท่องเที่ยว เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน มีการพัฒนาบ้านพักแบบ
โฮมสเตย์เพ่ือการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชาวนาทั้งระบบ การท่องเที่ยววิถีชาวนาได้
เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย
การฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้สามารถดำเนินการจัดการโปรแกรมได้อย่างเป็นมาตรฐาน และ
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานได้ตามเงื่อนไขของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสม 2) การ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นระบบ ได้แก่ การพัฒนาป้ายสื่อความหมายตามเส้นทางท่องเที่ยว การปรับปรุง
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางที่เดินศึกษาวิถี
ชาวนา 3) การพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมทักษะในการสื่อความหมาย และการบริหารจัดการโปรแกรม
ท่องเที่ยวทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การควบคุมเวลา การดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 4) การพัฒนา
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บ้านพักโฮมสเตย์อย่างเป็นมาตรฐาน 5) การพัฒนาช่องทางการขายโปรแกรมท่องเที่ยววิถีชาวนาที่หลากหลาย 
ได้แก่ บริษัทที่เป็นพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ของชุมชน 

สถานศึกษามีบทบาททั้งเป็นผู้ใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ นอกจากนั้น ยังเป็นหน่วยงานวิชาการใน
ชุมชนจึงมีอีกหนึ่งบทบาท คือ การจัดการแหล่งเรียนรู้ เนื่องจาก สถานศึกษาควรมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
รูปแบบบ้าน วัด โรงเรียน “บวร” คือ เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือในชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์และสืบ
ทอดวัฒนธรรมชุมชน เมธี ศรีวะรมย์ (2560) พบว่า การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ ร้อยละ 90.27 ด้านการ
จัดการแหล่งเรียนรู้ มีการปฏิบัติร้อยละ 88.19 ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้ มีการปฏิบัติร้อยละ 89.31 ด้านการ
นิเทศติดตามผล มีการปฏิบัติร้อยละ 94.17 รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผน 
การดำเนินงาน การจัดกิจกรรม และการนิเทศติดตามผล ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

พระราชวชิรเมธี (2559) ได้รวบรวมองค์ความรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดี และสร้างกระบวนการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้วยกระบวนการ 3E-Model พบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดี ไดแก่ 
การรวบรวมองค์ความรู้ การลงพ้ืนที่ศึกษาแหล่งโบราณคดี การสัมภาษณ์ การศึกษาชุมชน การสรุปองค์ความรู้ 
การตรวจสอบองค์ความรู้ 2) กระบวนการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีร่วมกับชุมชน การลงพ้ืนที่ปฏิบัติการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี การนำเสนอข้อมูลทางด้านโบราณคดีให้ชุมชนได้เกิดความรู้
ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี 
 
 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว คือ การที่บุคคลแต่ละคน หรือกลุ่มบุคคลทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ได้มีการเดินทางจาก
ที่พักอาศัยในปัจจุบันไปยังอีสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นการเดินทางที่
เป็นไปด้วยความสมัคร เพ่ือไปพักผ่อนหย่อนใจ มีการพักค้างคืน และรับประทานอาหาร และอาจจะมีการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ โดยไม่ได้มีจุดประสงค์หลักของการเดินทางเพ่ือไปประกอบอาชีพหรือหารายได้
หลัก แต่การท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆ ก็อาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการงาน การประชุม สัมมนา หรือการติดต่อ
ธุรกิจเข้ามาสอดแทรกในบางช่วงเวลาได้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวผลการวิจัยมีดังนี้ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความคาดหวังและการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้
ให้บริการ ด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวกับ
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กับการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ควรได้มีการวิเคราะห์ลักษณะของนักท่องเที่ยวว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่งมีลักษณะอย่างไร แล้วพัฒนาและนำเสนอสินค้าและบริการ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมีทัศนศึกษาและเรียนรู้ มีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยว ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีปริมาณที่เพียงพอกับการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยว จิระพงค์ เรืองกุน (2562) ได้พัฒนาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า พบว่า สมรรถนะผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ ได้แก่ การมีแรง
ขับในการพัฒนาชุมชน ความไว้วางใจ การมีวิสัยทัศน์ ความสามารถทางการบริหาร ทักษะการสื่อสาร 
ความสามารถทางการตลาด ความสามารถในการสร้างเครือข่าย แนวทางในการพัฒนาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้แก่ การบรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต ระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงาน การเป็น
แบบอย่าง การมอบหมายงาน การศึกษาดูงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดตั้งเครือข่ายผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว แทนทัศน์ เพียกขุนทด และคณะ (2562) 
ได้บูรณาการศักยภาพด้านนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน
รูปแบบกิจกรรมเดินป่าระยะไกล ในเขตอุทยานแห่งชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ตามเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม
เดินป่า พบว่า เส้นทางเดินป่าที่สำคัญ ได้แก่ เส้นทางเดินป่าระยะไกลสันหนอกวัว เส้นทางเดินป่าระยะไกลลำ
คลองงู เข้าช้างเผือก และเขากำแพง เมื่อประเมินกับเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า ทุกเส้นทางเดินป่า
ระยะไกลมีค่ามาตรฐานอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ยกเว้นเส้นทางเดินป่าระยะไกลเขากำแพง ปัจจัยสำคัญในการ
จัดการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบกิจกรรมเดินป่าระยะไกลให้เกิดความยั่งยืน 
ได้แก่ การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ การมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางประวัติศาสตร์ในแต่ละชุมชนได้กลายเป็นทุนที่มีคุณค่าในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสรรค์ ธกฤต เฉียบแหลม และคณะ (2560) ได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพ่ือตอบสนองการใช้งานของกลุ่มนักท่ องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์
พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต โดยเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) มาต่อยอดด้วย
กระบวนการสร้างสรรค์ ให้เกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ( intellectual capital) จึงนำมาสู่การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ เพ่ือสนองตอบการใช้งานให้กับนักท่องเที่ยว ที่สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพาชนิด
สมาร์ทโฟน (smart phone) และแท็ปเล็ต (tablet) กับโปรแกรมประยุกต์ 2 รูปแบบ คือ โปรแกรมประยุกต์
บน เว็บ  (web application) และโปรแกรมประยุกต์บนมือถือและแท็ ป เล็ ต  (mobile and tablet 
application)ผลลัพธ์ที่ได้คือ รูปแบบการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สำหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาโดยชุมชน และการมีส่วนร่วมจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
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ด้าน ภัครดา ฉายอรุณ (2561) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่า จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นเมืองที่มี
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์อีกทั้งยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์
ธัญญาหารในนํ้ามีปลาในนามีข้าวและเป็นจังหวัดที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยปานกลางเพราะนอกจะมีรายได้จาก
อาชีพหลักแล้วยังมีรายได้เสริมที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าอาชีพหลักเลยนั่นคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เช่นวัฒนธรรม
มาเป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมพูนรายได้รวมไปถึงสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่เพ่ือความหลากหลายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพราะทุกภาคส่วนเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชน 

ที่มาของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในจังหวัด
สุพรรณบุรีมาจากความภาคภูมิใจในความเป็นคนสุพรรณและปลื้มปีติที่พระมหากษัตริย์เสด็จมาเยือนนั่นคือสิ่ง
ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีจิตสาธารณะเต็มใจที่จะทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและประโยชน์นั้นก็สะท้อน
กลับมายังครอบครัวของแต่ละคนด้วยเพราะในปัจจุบันนี้อัตราที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่สุพรรณมีมากขึ้น
ตามลำดับและทุกภาคส่วนก็มีการติดตามงานและโครงการต่างๆตลอดเวลาทั้งนี้เพ่ือปรับสถานการให้เหมาะสม
กับความต้องการซึ่งจะมีกลุ่มคนดีศรีสุพรรณทำหน้าที่ในการวิจัยและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆขึ้นมาเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวซ้ำผสานกับความเป็นกันเองของชาวบ้านและผู้ประกอบการจึงทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึก
อบอุ่นและปลอดภัยตลอดจนกระทั่งนักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่ากลับมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่มีหลายคนที่พยายาม
จะพูดให้เสียงเหน่อหัดเป่าขลุ่ยแม้กลุ่มที่พักโรงแรมใจกลางเมืองก็ยังมีความประใจในความเป็นสุพรรณของคน
สุพรรณการไปเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์นอกจากจะประทับใจในการย้อนยุคในการจำลองการยกทัพ
บรรยากาศรอบงานก็จะคล้ายงานวัดแบบดั้งเดิมอาหารในโรงแรมก็จะมีสองมุมคือมุมของอาหารที่เป็นแบบ
สากลทั่วไปอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นอาหารไทยแท้ขนมไทยโบราณที่หาดูหาทานกันได้ยากซ่ึงก็ทำให้ผู้มาเยือนตื่นตา
ตื่นใจบางคนบอกทานไม่ลงขอเก็บไว้ 

ประเทศไทยและประเทศอาเซียน ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ล้วนมี
วัฒนธรรมทางศาสนาที่เข้มแข็ง มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตตามแบบศาสนาต่างๆ ที่มีคุณค่าน่าเรียนรู้ 
ดังนั้น การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางศาสนา จึงเป็นอีกกลไกหนึ่งในการพัฒนาประเภท
ในภูมิภาคอาเซียน สายชล ปัญญชิต และคณะ (2560) ได้วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและนำเสนอรูปแบบและกระบวนการพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  พบว่าพ้ืนที่การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนมีความเชื่อมโยงกับหลักฐานทางโบราณคดีวิถีทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเส้นทางอารยธรรมทางพระพุทธศาสนาและการค้าขายของประชาชนใน
อาเซียนเป็นแหล่งโบราณคดีและศาสนสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีการสร้างสรรค์พุทธศิลปกรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่มี
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ความโดดเด่นในกลุ่มนักท่องเที่ยวดังนี้ ประเทศมาเลเชียได้แก่วัดไชยมังคลารามรัฐปีนังและแหล่งโบราณคดีบู
จังวัลเลย์รัฐเคดะห์ประเทศอินโดนีเชียได้แก่เจดีย์บุโรพุทโธและจันทิเมนดุตที่ตั้งอยู่ในเขตตอนกลางของเกาะ
ชวาและยอกจาการ์ตาประเทศไทยได้แก่ภาคกลางคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารจังหวัดกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมภาคเหนือคือ วัด
พระธาตุดอยสุเทพวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงหนือคือวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัด
พระธาตุขามแก่นจังหวัดขอนแก่นภาคใต้คือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดฉลองจังหวัดภูเก็ต 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมีดังนี้ 1) พฤติกรรมการท่องเที่ยวตาม
ความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดจากกลุ่มการที่ประชาชนในท้องถิ่น
รวมตัวสร้างความศรัทธาให้ความสนใจต่อการเข้าสักการบูชาหรือเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมจนสามารถผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงประจำท้องถิ่น 2) พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ตามสมัยนิยมเป็นเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการมาจากการเติบโต
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคมอย่างชัดเจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต
และศรัทธาเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวแนว “Hipster” “Slow life” 3) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
วัฒนธรรมต่างประเทศเป็นลักษณะการท่องเที่ยวที่เกิดจากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพักผ่อน
หย่อนใจ (Leisure) เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านการบริการ
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 4) พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวตลาดใหม่ๆหรือกลุ่มคนที่ออกเดินทางท่องเที่ ยวเป็นครั้งแรกการ
เดินทางโดยอาศัยการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและเหมาะสมกับประเทศ
จุดหมายปลายทางท่ียังไม่สามารถยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวได้ 

การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่
สำคัญด้านการท่องเที่ยวที่ประเทศในประชาคมอาเซียนพยายามผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของตนเองสามารถยกระดับสู่การจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่ องเที่ยวทั่ว
โลกได้ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนมีดังนี้ 1)นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนมีจุดแข็งคือการที่ประชาคมอาเซียนได้มีการดำเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวร่วมกันโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้พัฒนาความร่วมมือที่
เรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียนพ .ศ. 2554 –2558 หรือASEAN Tourism Strategic Plan –
ATSP” ส่งผลให้เกิดการวางแผนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประชาคมอาเซียนสามารถเดินทางถึงกันได้สะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การบรรจุให้การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและการคมนามคมอยู่ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในประเทศต่างๆประชาคมอาเซียนยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 
2)นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนมีแนวทางที่
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เป็นโอกาสในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิตินี้คือการที่นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนมีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประเภทอาทิ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางกิจกรรมกีฬาหรือแหล่งท่องเที่ยวในมหานครที่มุ่งเน้นการ
พักผ่อนและบริโภคสินค้าและการบริการส่งผลประการหนึ่งที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
เข้ามาท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนเพราะสามารถเลือกสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้หลากหลาย
รูปแบบนอกจากนี้การถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและการส่งเสริมการจัดการความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมให้มีคุณค่ามากขึ้นเช่นประเทศไทย
ประเทศลาวประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงมีการจัดทำแผนการ
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยให้เกิดกระบวนการที่มุ่งเน้น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ เช่น แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555 - 2559 ของประเทศไทยเป็น
ต้น 3)นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนมี
จุดอ่อนคือยังได้รับการให้ความสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศของประชาคมอาเซียนให้เป็นนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ภาครัฐสนใจส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมไม่สามารถยกระดับแนวทางการบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนได้รวมทั้งการยกระดับความปลอดภัยและกระบวนการ
อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมพ้ืนที่การท่องเที่ยวการพิจารณาให้ความสำคัญต่อการ
พัฒนาและยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้ทั่วถึงในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญยังขาดการกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอีกทั้งการไม่มีศูนย์บัญชาการและบุคลากรที่เพียงพอต่อในการป้องกันและตรวจตรา
เหตุร้ายที่จะเกิดข้ึนในแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมยังเป็นอีกจุดอ่อนที่ลดความน่าเชื่อถือ
ให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนในปัจจุบันด้วย  4) นโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนมีอุปสรรคคือการที่นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนขาดความต่อเนื่องในการ
ดำเนินการเนื่องจากปัญหาทางการเมืองรวมทั้งยังขาดการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวส่งผลให้ศักยภาพของบุคลากรในมิติต่างๆไม่สามารถยกระดับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
เจริญก้าวหน้าของวิทยากรและเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภาษาคุณภาพการ
บริการการเอาใจใส่ต่อนักท่องเที่ยวนอกจากนี้การพัฒนาให้มีมัคคุเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์คุณค่าของพุทธศิลป์และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายังถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในอนาคต
สำหรับผู้กำหนดนโยบายการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอีกด้วย 

รูปแบบและกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนมีดังนี้ 1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นมรดกโลกและเป้าหมาย
ของนักเดินทางระดับนานาชาติมุ่งเน้นการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมของไทย อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาเถรสมาคม ได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและพ้ืนที่การเรียนรู้ใน
ลักษณะพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ประจำวัด ให้มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
และการพัฒนาพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีการจัดภูมิทัศน์และสถานที่ที่
ได้มาตรฐาน มีการจัดแบ่งพ้ืนที่สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมการท่องเที่ยวและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้ชัดเจน 2) การพัฒนาการเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ขั้นตอนของการดำเนินงาน
คือ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับมหานครและระดับภูมิภาค โดยกำหนดให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
พัฒนากรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมเพ่ือการรองรับกา ร
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกัน 3) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีกระบวนการที่สำคัญใน
การผลักดันให้ประสบความสำเร็จทั้งสิ้น 4 ขั้นตอนกล่าวคือขั้นตอนที่หนึ่งระดมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ข้ันตอนที่สองคือการพัฒนากิจกรรมและสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของ
ท้องถิ่นขึ้นขั้นตอนที่สามคือการพัฒนาการบริการนั้นถือและขั้นตอนที่สี่คือการดึงดูดให้เครือข่ายภาคเอกชน
ภายในเข้ามาลงทุนเพ่ือสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืนร่วมกัน 4) การ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแหล่งท่องเที่ยวทั้งนี้องค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและ
การประชาสัมพันธ์มีหลายประการอาทิการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการอธิบายแนวทางการท่องเที่ยวช่วงเวลาที่
เหมาะสมการเดินทางและสถานที่พักตลอดจนข้อมูลความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมซึ่งการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศต้องอิงอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยวรวมทั้ งควรพัฒนาการ
ให้บริการที่ครอบคลุมภาษาของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ควรเป็นการระเบิดความคิดและองค์ความรู้จาก
ชุมชน เนื่องจากชุมชนรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของชุมชนคืออะไร ปัญหาที่ควรแก้ไขคืออะไร และสิ่งที่ชุมชนต้องการ
คืออะไร ผู้ที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนได้ดีที่สุดก็คือชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวมีทั้งองค์ประกอบภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยว การนำเสนอสินค้าและบริการ การกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับด้านการเมือง ด้านสังคม ด้าน
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือนของครอบครัว การรับรู้ของนักท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่ง
ท่องเที่ยว ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในเรื่องทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ ราคาสินค้า ความสะดวก 
บรรยากาศ การบริการ ภาพลักษณ์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านมูลค่าการซื้อสินค้า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
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คาดหวังต่อการมาท่องเที่ยว ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์
หลักการท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
 ดังนั้น แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ควรได้ร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การเดินทาง รถโดยสาร
สาธารณะ ห้องน้ำ ระบบการรักษาความปลอดภัย สถานที่จอดรถ นอกจากนั้น ยังต้องให้ความสำคัญกับการ
ดูแลรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ มีสภาพแวดล้อมสี เขียว ไม่มีขยะ น้ำเน่าเสีย 
มีความร่มรื่น และจัดหาที่นักพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ มีความสุข และอยากจะ
กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ผลการวิจัยที่สำคัญ อาทิเช่น จิรานุช โสภา และคณะ (2560) ได้หาแนวทางและกล
ยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชุมชนบ้านห้วยหินดำ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 
ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) 
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว คือ การมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่ยังคงความ
อุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และป่าไม้ การมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 2) ด้านองค์การชุมชน
และการมีส่วนร่วม คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คุณภาพของคนในท้องถิ่น 3) ด้าน
การบริหารจัดการ คือ การคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน การกำหนด
ทิศทางโดยชุมชน การจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 4) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การออกแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การเรียนรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชน การรักษาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
การสร้างจิตสำนึกและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว และ
อยากจะมาท่องเที่ยวซ้ำ ชฎามาศ ขาวสะอาด และคณะ (2562) ได้ศึกษาการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ได้แก่ อาหารไทย ดนตรีไทย รำวงมาตรฐาน การพับผ้าเช็ดตัว ในภาพรวมผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ไทยเพ่ือพัฒนาสุขภาพ หลังจากร่วมกิจกรรมมากกว่าก่อนร่วมกิจกรรม นักท่องเที่ยวสูงอายุส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้านอาหาร เพราะชอบในรสชาติและมีวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรเหมาะกับการดูแล
สุขภาพในวัยสูงอายุ ขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีไทยที่เล่นและเรียนรู้ได้ยาก เป็นเครื่องดนตรีที่ช่วยเรื่องสุขภาพ 
สมาธิ และการบริหารกล้ามเนื้อมือได้ดี ส่งผลดีต่อสุขภาพ นักท่องเที่ยวชื่นชอบรำวงมาตรฐานเพราะสามารถ
เรียนรู้ในเวลาไม่นาน เพลิดเพลิน คลายเครียด ได้ออกกำลังกาย บริหารมือ ขา และฝึกสมาธิ กิจกรรมการพับ
ผ้าเช็ดตัว เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน สามารถฝึกหัดได้ไม่ยาก ส่งเสริมกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อแขน และช่วย
แก้ปัญหาเรื่องของนิ้วล็อคได้ 

การพัฒนาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวภายใน 1 วันที่สะดวกสบายและคุ้มค่ากับการท่องเที่ยว
และการใช้จ่าย ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว เชิดชัย 
อ๋องสกุล และคำนวณ นวลสนอง (2559) ได้วิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดทำเส้นทาง
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 130 แหล่ง สามารถแบ่งออกเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้าน
วิถีชีวิตและภูมิปัญญา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านประเพณีท้องถิ่นและการละเล่นพ้ืนบ้าน แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการศึกษาและเรียนรู้จำแนกตามศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่ 
กลุ่มที่มีระดับศักยภาพสูง คือ มีจุดดึงดูดความสนใจ และมีความพร้อมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
จำนวน 54 แหล่ง กลุ่มที่มีระดับศักยภาพปานกลาง จำนวน 38 แหล่ง กลุ่มที่มีระดับศักยภาพน้อย จำนวน 38 
แหล่ง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือก่อให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ มีศักยภาพสูงในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และมีเรื่องราวที่มีความน่าสนใจ ซึ่งกำหนดเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 5 เส้นทาง 

การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและลดต้นทุนในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการใน
ระดับต่างๆ ซึ่งนอกจากจะมองแค่ในระดับภูมิภาคแล้ว ควรมองในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับ
เอเชีย ด้วย เพ่ือเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว
ระดับอาเซียน และระดับเอเชียในอนาคต ณัทธีร์ ศรีดี และคณะ (2560) ได้พัฒนาเครือข่ายและการบริหาร
จัดการของเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงสู่ประชาคม
อาเซียน พบว่า 1) รูปแบบ กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว และระบบการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ได้แก่ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
เชิงการจัดการเพ่ือการเรียนรู้และความยั่งยืนของสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือ
นันทนาการและการสร้างสัมพันธภาพ โดยมีระบบการบริหารเชิงเครือข่าย คือ การพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยว การจัดโซนและพ้ืนที่การท่องเที่ยว การ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์กับภาพรัฐ กิจกรรมนันทนาการ การอำนวยความสะดวก ความพึง
พอใจและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 2) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม มี 2 เครือข่าย คือ เครือข่ายภายในประเทศที่มีกลุ่มเครือข่าย เฉพาะที่ทำงาน
ร่วมกัน ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ การขนส่ง ธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และเครือข่ายระหว่างประเทศใน
อาเซียน 3) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม จะต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ได้แก่ ผู้จัดการด้านการท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ของบริษัทผู้ประกอบการ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผู้ประกอบการพ้ืนที่ สมาคมผู้ประกอบการในประเทศ
ไทย องค์กรการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ อาทิ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมแอตต้า (ATTA) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นเครือข่ายระหว่างกัน การมีสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะทำให้เกิด
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กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น มีระบบและกลไกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ประชาคมอาเซียน กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง และการสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศต่างๆ 

ทรัพยากรในชุมชน อัตลักษณ์ชุมชน และวัฒนธรรมชุมชน เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชน และระดับ
ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ทำให้การพัฒนาการท่องเที่ยวมีความยั่งยืนและลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับชุมชนในอนาคตได้ด้วย สันติ พัฒน์พันธุ์ (2561) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาสังคมโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สามารถบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน แต่ยังต้องได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ นักการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองโบราณอู่ทอง เมืองอู่ทองเป็นเมืองที่มีคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต  
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณอู่ทอง เป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติอู่ทอง ภูมิปัญญาชาติโบราณสถานเจดีย์ ปี พ.ศ.2555 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการประกาศเป็นพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง ทำให้มีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน
การประสานงานให้เกิดการบูรณาการการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่ มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ชมรมการท่องเที่ยว เข้ามาร่วมปรึกษาหารือ จัดประชาคมรับฟัง
ความคิดเห็น มีการสร้างเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้  สร้างจุดแข็งทาง
ประวัติศาสตร์ให้เกิดข้ึน จัดทำแผนม่าบทร่วมกันจากหลายหน่วยงาน 

กรณีศึกษาตลาดสามชุกร้อยปี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาสังคมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน ตลาดสามชุกเป็นตลาดสำคัญในการติดต่อค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญในอดีต ปี พ.ศ.2543 บรรยากาศการค้าขายในตลาดสามชุกเริ่มซบเซา จึงมีแนวคิดที่
จะรื้ออาคารตลาดเก่า ชุมชนเห็นคุณค่าตลาดเก่าได้รวมตัวเป็นคณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก และช่วยกัน
ระดมความคิดหาทางอนุรักษ์ตลาดและที่อยู่ของตนเองไว้ แล้วหาทางฟ้ืนฟูภูมิปัญญา สินค้าโบราณ ในตลาด
ขึ้นมาอีกครั้ง จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความสำเร็จในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก ได้เข้ามาทำการฟ้ืนฟูพัฒนาตลาดสามชุก ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
นโยบาย ไม่ได้เชื่อมโยงกับการเมือง แต่เป็นกระบวนการที่เข้ามาฟ้ืนฟูชุมชน ท้องถิ่น เกิดข้ึนด้วยความรักในถิ่น
ฐานบ้านเกิด เป็นการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเกิดความรู้และความต้องการเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความเป็นอิสระ 
มีอำนาจในการตัดสินใจ มีกิจกรรมร่วมกัน สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาและการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วม ของชุมชนเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการแหล่ง
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วน
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ร่วม รวมทุกด้าน และรายด้าน อยู่ในระดับมาก รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ด้านการมีนโยบายและแผน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.73 รองลงมา คือ ด้านการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้านการ
สนับสนุนและส่งเสริม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.60 และด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เนื่องจาก สถานศึกษาได้มีการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในชุมชน และท้องถิ่น มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัดมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การสนับสนุนส่งเสริม งบประมาณ การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมสามารถ
ดำเนินการได้อย่างหลากหลาย คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, มาเรียม นิลพันธุ์ และวรรณภา แสงวัฒนะกุล  (2557) 
ศึกษาพบว่า กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านกิจกรรมนันทนาการ  ได้แก่ 
กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมการพัฒนานักเรียนให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรุ่นเยาว์ไปกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของ
ชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการของพิพิธภัณฑ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์มีชีวิต กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรี ยนเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต การจัดตั้งชุมนุมของท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนชุมนุมท้องถิ่นโครงการของท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิด ทฤษฎี 
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่น กิจกรรมแสดงเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ความมีชีวิตให้กับ
พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมสืบค้นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กิจกรรมงานสืบสานท้องถิ่น กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ออกแบบได้ด้วย
ชุมชนโครงการมัคคุเทศก์วัยใส โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กิจกรรมเล่าเรื่องเมืองเก่า ภูมิ ปัญญา
อาหารท้องถิ่นภูมิปัญญาน่ารู้แหล่งทำกิน กิจกรรมสืบสานถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กิจกรรมเก็บไว้เล่าเป็น
ตำนานกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสวนมนต์ไหว้พระ กิจกรรมฐานเรียนรู้
เรื่องท้องถิ่น กิจกรรมเรียนรู้เครื่องมือการประกอบอาชีพ กิจกรรมเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมสะท้อนการ
เรียนรู้ ส่วนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โรงเรียน การจัดทำหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกช่วงชั้นและทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านวิ ถีชีวิตท้องถิ่นกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ตามแนวคิด ทฤษฎี  นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านสื่อการเรียนรู้ได้แก่  สื่อการเรียนรู้และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสื่อ สื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อวีดิ
ทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือเล่มเล็ก สื่อแผ่นพับ สื่อมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับสื่อการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้เรียน ทั้งผู้เรียนที่มีสภาพปกติ และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ Okongo และคณะ (2015) ได้ศึกษาอิทธิพลของการสามารถเข้าถึงได้ของแหล่ง
เรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม คือ 
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กระบวนการปรับเปลี่ยนบ้าน โรงเรียน และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกผู้เรียนให้ได้เรียนรู้
ตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล โดยต้องพิจารณาถึงความสามารถทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม 
อารมณ์ และภาษา ของผู้เรียนแต่ละคนให้มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
สอนต้องมีการบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ แต่จากการศึกษาพบว่าแหล่ ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียน ดังนั้น จึงควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทรัพยากรสำหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เวลา องค์
ความรู้ ทักษะ ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและการเมือง การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอนที่มีผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ เขตพ้ืนที่ ขนาดของสถานการศึกษา ประเภทของสถานศึกษา สังกัดของ
สถานศึกษา ระดับชั้นที่สอน นอกจากนั้น ปัจจัยเกี่ยวกับการมีนโยบายและแผน ปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุน
และส่งเสริม และปัจจัยเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล สามารถร่วมกันทำนายการใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้ ร้อยละ 68.00 โดยปัจจัยเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล สามารถร่วมกันทำนายการใช้ประโยชน์
แหล่งเรียนรู้ได้มากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริม ปัจจัยเกี่ยวกับการมีนโยบาย
และแผน ตามลำดับเนื่องจาก หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว มีการกำหนดนโยบาย โครงการ งบประมาณ การสนับสนุนส่งเสริมการบูรการการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมมีสู่กิจกรรมการเรียนรู้ และนำมาเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คณิต เขียววิชัย 
และวรรณภา แสงวัฒนะกุล (2557) พบว่า ผลการวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ จุดแข็ง คือ เป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง มีการรวมตัวกันเพ่ือทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะสืบทอดภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
ประชาชนมีความรักความศรัทธาต่อวัด และพิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถและยินดี
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้มาเยี่ยมชม ผู้นำชุมชนมีความเสียสละและทุ่มเทในการทำงานให้กับชุมชน 
พ้ืนที่วัดกว้างขวาง มีที่จอดรถจำนวนมาก อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารถาวร มีทุนทางสังคม ได้แก่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการระดมทรัพยากร 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับรางวัล แหล่งการเรียนรู้ยอดเยี่ยมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมดีเด่นด้านศิลปะ การแสดง 
มีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีระบบส่งผู้เรียน ผู้รับบริการ ประชาชน 
คณะศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม มีสื่อมวลชนจากภายนอกไปจัดทำข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสารมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา มีศึกษาวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องผู้รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ทำงานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายมีก ารจัดการแสดงและ
การละเล่นทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง จุดอ่อน คือ พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งและอยู่ในการบริหารจัดการของวัด 
การดำเนินการจึงเป็นตามบริบทและความต้องการของกรรมการ อาคารจัดแสดงยังไม่มีจุดน่าสนใจ ไม่มี
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายพิพิธภัณฑ์ยังไม่มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในเชิงรุก 
เช่น เว็บไซต์ Facebook และ Youtube มีสุนัขจำนวนมาก ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินเที่ยวชม วัสดุ 
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อุปกรณ์ สื่อของจริงที่จัดแสดงบางส่วนเป็นของภูมิปัญญาท้องถิ่นบุคลากรและภูมิปัญญาของแหล่งเรียนรู้มีงาน
ประจำทำ บางครั้งไม่พร้อมที่จะมาใช้ความรู้แก่คณะที่มาเยี่ยมชม การจัดนิทรรศการเป็นแบบไม่ถาวร โดยจัด
นิทรรศการ การแสดง และการละเล่นเมื่อมีคณะมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โอกาส คือ กรรมการบริหาร
พิพิธภัณฑ์ ผู้นำชุมชน และโรงเรียน ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และส่งเสริมให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากใน
แต่ละสัปดาห์สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดวิสัยทัศน์ให้แหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชีวิต วัฒนธรรมพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงแหล่งการเรียนรู้อยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ้ืนที่
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและสามารถเดินทางได้สะดวกอุปสรรค คือ บุคลากรที่จะ
แนะนำสถานที่ของพิพิธภัณฑ์มีจำนวนน้อยขาดข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นเป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวภูมิปัญญาที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้มีน้อย มีอายุมาก ไม่มีคนรุ่นใหม่สืบ
ทอดองค์ความรู้ ส่วนแนวทางการพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้แก่ กิจกรรม Walk Rallyกิจกรรมการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรุ่นเยาว์คู่ไปกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของนักเรียนทุกระดับชั้นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการของพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ กิจกรรม
การเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นรายวิชาเพ่ิมเติมท้องถิ่นของเรา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางด้านการพัฒนาศิลปะและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงานกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตการจัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์
ท้องถิ่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์ท้องถิ่น 
 นอกจากนั้น คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข (2557) พบว่า แหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมมีจุดแข็ง คือ อาคารสถานที่และภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ มีความเหมาะสม พร้อมรองรับการต่อ
ยอดพัฒนาด้านต่างๆ พิพิธภัณฑ์มีกองทุนซึ่งได้มาจากเงินบริจาคอาคารสถานที่มีความสวยงาม สะอาดร่มรื่น
ความพร้อมของสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องสุขา ห้องสมุด ร้านขายของที่ระลึ ก
พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลากหลายและมีสิ่งของจำนวนมากให้ศึกษาเป็นชุมชนเก่าแก่ มีรากรากฐานทางชีวิต 
วัฒนธรรมที่เก่าแก่พิพิธภัณฑ์มีอาคารจัดแสดงที่ถาวร อยู่ในบริเวณวัด มีแหล่งโบราณสถานและภูมิปัญญาที่สืบ
ทอดกันมาชุมชนเสียสละและร่วมมือกันทำกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนพิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นด้วย
งบประมาณของท้องถิ่นและมีการตั้งคณะทำงานจากชุมชนพิพิธภัณฑ์มีอาคารจัดแสดงถาวร ตั้งในบริเวณวัด
สิ่งของที่จัดแสดงมาจากการร่วมกันบริจาคของสมาชิกในชุมชน ซึ่งเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
ของพิพิธภัณฑ์ ส่วนจุดอ่อน คือ พิพิธภัณฑ์จัดตั้งโดยหน่วยงานราชการ ไม่ได้เริ่มจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
ระบบบริหารจัดการในองค์การไม่เอ้ือต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนพิพิธภัณฑ์มีระเบียบ
ขั้นตอนไม่สะดวกในการใช้จ่ายอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ยังไม่ดึงดูดความสนใจ
พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมน้อยสื่อประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลายบุคลากรไม่เพียงพองบประมาณที่ได้รับจัดสรรมี
จำนวนจำกัดป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์มีน้อยการเดินทางอยู่ห่างจากถนนหลัก การเดินทางต้องใช้เวลามาก 
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และไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางภูมิปัญญาบางอย่างสูญหายไปคนในชุมชนไม่ค่อยเห็ นความสำคัญของ
พิพิธภัณฑ์ความขัดแย้งของคนในชุมชน ส่งผลต่อการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อ
พระสงฆ์ในวัดเยาวชนไม่สนใจเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการนำไปใช้ประโยชน์โอกาส คือ ชื่อเสียงและผลงานเป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคมภายนอกชื่ออยู่ในคำ
ขวัญของอำเภอชุมชนให้ความร่วมมือเว็บไซต์ต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พ้ืนที่มีเอกลักษณ์และจุด
ขายในเรื่องการท่องเที่ยวที่หลากหลายพ้ืนที่มีแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกัน และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
หน่วยงานองค์กรภายนอกให้ความสนใจสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นการเข้ามาของหน่วยงาน องค์กรภายนอก
ส่งเสริมความเข้าใจและความเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับชาวชุมชน กระตุ้นสำนักรักบ้านเกิด การหวงแหน
วัฒนธรรมท้องถิ่น มองเห็นคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ ส่วนอุปสรรค คือ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ยังไม่เผยแพร่สู่
กลุ่มเป้าหมายทั่วไปคนในชุมชนยังไม่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เด็กและเยาวชนจะมา
เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เมื่อสถานศึกษาจัดกฎ ระเบียบเรื่องการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ขาดการเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์กับจุดท่องเที่ยวอ่ืนๆ
ความห่างไกลของที่ตั้งชุมนและพิพิธภัณฑ์ความขัดแย้งของคนในชุมชน ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับวัด 
ความขัดแย้งของกลุ่มคนที่ทำพิพิธภัณฑ์กับชาวบ้านการขาดการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานราชการแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมเอกลักษณ์
สร้างสรรค์ความมีชีวิตให้กับพิพิธภัณฑ์กิจกรรมสืบค้นเกี่ยวกับฟาร์มกิจกรรมวันงานสืบสารตำนานกิจกรรม
พิพิธภัณฑ์ออกแบบได้ด้วยชุมชนกิจกรรมมัคคุเทศก์วัยใสกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การเล่าเรื่องเมืองเก่า ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาแหล่งทำกิน 
การสืบทอดภูมิปัญญา การสืบทอดประวัติศาสตร์ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเชิงสร้างสรรค์โดยใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชน
เขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า 
แหล่งข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ร้อย
ละ 74.13 รองลงมา คือ เพ่ือน/ญาติ ร้อยละ 57.25 ประสบการณ์ตนเอง ร้อยละ 29.50 โทรทัศน์ ร้อยละ 
21.75 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 18.75 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ นักท่องเที่ยวนิยม
ไปท่องเที่ยวกับเพ่ือน มากที่สุด ร้อยละ 76.75 รองลงมา คือ นิยมไปท่องเที่ยวกับครอบครัว ร้อยละ 70.00 
และนิยมไปท่องเที่ยวเองส่วนตัว ร้อยละ 30.38 เนื่องจากปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้จากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต และ
ประชาชนในปัจจุบันได้นำกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต เพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ
และให้กำไรกับชีวิตของตนเองและครอบครัว 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญและได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ได้แก่ นักท่องเที่ยวได้ไปท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 
มากที่สุด ร้อยละ 76.63 รองลงมา คือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ร้อยละ 58.25 ตลาดน้ำตลิ่งชัน 
ร้อยละ 56.25 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ร้อยละ 48.50 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ร้อยละ 45.38 
ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน ร้อยละ 40.88 พระราชวังเดิม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร้อยละ 34.25 พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 29.88 ตลาดน้ำวัดสะพาน ร้อยละ 29.38 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระ
ราชพิธี ร้อยละ 25.50 เนื่องจากพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนที่มีความโดดเด่น ซึ่งชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม สามารถนำมา
เพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรม และสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน รวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.87 เมื่อพิจารณาในแต่

ละด้านก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.82 –3.92 โดยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านการ
เดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการ
เรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกตามลำดับ  นอกจากนั้นยัง
พบว่าปัจจัยด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้าน
การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการเรียนรู้และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถทำนายแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ในขณะที่ปัจจัยส่วน
บุคคลของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่  
ระดับการศึกษา อายุ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว พาหนะในการเดินทางของครอบครัว จำนวนครั้งของการ
ท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว 
 การจัดการการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ได้มีการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยว
ได้ภายใน 1 วัน มีโปรแกรมการล่องเรือท่องเที่ยววิถีชีวิตริมฝั่งคลอง มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สะอาด 
น่าอยู่ มีการบริการสถานที่จอดรถ ห้องน้ำ รถโดยสารสาธารณะ และมีการดูแล บูรณะ ซ่อมแซม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากมาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมา
ท่องเที่ยวมากมาย แต่สิ่งที่ควรมุ่งเน้นเพ่ิมเติมคือการเพ่ิมมูลค่าให้กับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เนื่องจากต้องมีการส่งเสริมด้านการตลาด ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ และคณะ (2561) ได้พัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามรอยวัฒนธรรมเปอรานากันอันดามันวิถี ภาคใต้ ตามแนวทาง Authenticity 
Trend พบว่า 1) การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเปอรานากัน ได้แก่ ความเป็นมาของชาวเปอรานา
กัน สถาปัตยกรรมของเปอรานากัน อาหารเปอรานากัน การแต่งกายของเปอรานากัน ประเพณีที่สำคัญของ

http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
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เปอรานากัน 2) กิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ การท่องเที่ยว
ควรเป็นการผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติ คือ ท้องทะเล และวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น 
อาหาร การแต่งกาย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ควรแสดงอัตลักษณ์ของตนเองอย่างโดดเด่นและชัดเจน ระยะเวลา
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรมีระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนได้อยู่ในชุมชนนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพ่ือ
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องและจริงจัง ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับรูปแบบ
การละเล่น การประกวดการแต่งกาย การประกวดหนุ่มหล่อสาวสวย ควรมีการสาธิต สอนการแต่งกายแบบ
เปอรานากัน ควรมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เปอรานากัน 3) รูปแบบ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน การมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับ
นักท่องเที่ยวเป็นหลักสำคัญมากกว่าเงินทอง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างประชาชนให้ได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 4) ทิศทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปอรานากัน ได้แก่ ควรเน้นการให้
ความรู้แก่ผู้มาเยือน โดยเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดหรือบอกต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น การ
นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นควรให้เจ้าของพ้ืนที่เป็นผู้นำเสนอ หรือให้ข้อมูลความรู้
มากกว่าบุคคลนอกชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ที่ตรงและ
ชัดเจน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นควรมีการนำเสนอโดยท้องถิ่นมากกว่าร้านค้าหรือ
ภัตตาคาร ควรเน้นให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนมีความอยากเรียนรู้ ซาบซึ้งกับสถานที่ หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อย่างยาวนานขึ้นมากกว่าการมาเพียงชั่วครู่แล้วจากไป รัฐควรมีการส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ วิธีการนำเสนอให้สังคมภายนอกหรือนักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการท่องเที่ย วเชิง
สร้างสรรค์ตามรอยวัฒนธรรมเปอรานากัน ควรมีวิธีการนำเสนอที่หลากหลายเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธา ควรมีการจัดสร้างหรือพัฒนาแหล่งข้อมูลความรู้เบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ที่พักของนักท่องเที่ยวควรเป็นรูปแบบโฮมสเตย์หรือเป็นบ้านที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ควรพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบผสมผสานทางวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 
 Lin (2018) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
และพฤติกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขอนักท่องเที่ยว พบว่า การท่องเที่ยวได้รับ
ความนิยมอย่างมากทั่วโลก แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เดินทางไปท่องเที่ยว แต่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นแบบรวดเร็วเกินไป ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศของแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวก็มักจะถูกทำลายให้เสียหายโดย
นักท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความประทับใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติในขณะท่องเที่ยวอยู่ที่แห่งนั้น ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องนำมา
พิจารณาในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการนักท่องเที่ยวนานาชาติในขณะที่ท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว การรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การ
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ให้บริการนักท่องเที่ยวนานาชาติ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และการรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผล
ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Alam และ Mingque (2018) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์การก่อการร้าย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investments : FDI) และอุป
สงค์การท่องเที่ยว (tourism demand) พบว่า เหตุการณ์การก่อการร้ายมีผลกระทบทางลบทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาวต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และอุปสงค์การท่องเที่ยว การก่อการร้ายส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มากกว่าส่งผลกระทบต่ออุปสงค์การท่องเที่ยว การก่อการร้าย
ไม่ได้ส่งผลกระทบทางตรงต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และอุปสงค์การท่องเที่ยว 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพ้ืนที่ ฝั่งธนบุรี ถือว่ามีความหลากหลายและเก่าแก่ 
เนื่องจากฝั่งธนบุรีเดิมในอดีตเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรี มหานครที่เป็นเมืองหลวงของไทยในยุคสมัยสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช ในปัจจุบันชุมชนต่างๆ ได้นำมาเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมี
ตลาดเก่าแก่มากมาย และมีตลาดน้ำที่ข้ึนชื่อหลากหลายกระจายอยู่ตามชุมชนเก่าแก่ต่างๆ ในปัจจุบัน เส้นทาง
การเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สะดวกสบาย และสามารถเดินทางได้ภายใน 1 วัน ซึ่งถือเป็นจุดเด่น
ของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี นลินทิพย์ พิมพ์กลัด และภรณี หลาวทอง (2562) ได้พัฒนาการเชื่อมโยง
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ พบว่า ไอ-โมบายสเตเดียม/สนามช้างอินเตอร์จังหวัด
บุรีรัมย์ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์และตลาดการค้าชายแดนช่องสะงาจังหวัดศรีสะเกษมี
ศักยภาพที่สามารถดึงดูดและเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวได้การประเมินศักยภาพพบว่าสินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการที่สามารถดึงดูดและเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวได้ของจังหวัด
บุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษนั้นสามารถเชื่อมโยงระหว่างสามจังหวัดได้ในทั้งเชิงระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ระยะทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศกัมพูชาได้โดยควรให้ความสำคัญในเรื่อง
คุณภาพของที่พักอาหารและร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกและการประชาสัมพันธ์และช่องทางสื่อสารข้อมูล
ทางการท่องเที่ยวข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กีฬาและนันทนาการ ได้แก่การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเฉพาะการเชื่อมโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการและการสร้างมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ 

การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีได้มีการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เส้นทาง
ท่องเที่ยวตลาดน้ำ เส้นทางไหว้พระ 9 วัด เส้นทางท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างความคุ้มค่าในการ
มาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปฐม หงส์สุวรรณ และกรรณิการ์ สุพิชญ์ (2560) ได้
ศึกษาการจัดการการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ อีสานตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
มหาสารคาม พบว่า จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ในพ้ืนที่อีสานตอนกลางอยู่ในกลุ่มจังหวัด  
“ร้อยแก่นสารสินธุ์” การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและการสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน
จำเป็นต้องมีการสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ซึ่ง



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-617- 
 

เป็นการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดขอนแก่นมหาสาคามกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดมีชื่อกลุ่มว่า “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายอาทิการท่องเที่ยวศาสนสถาน
การท่องเที่ยวโบราณสถานการท่องเที่ยววัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมและผ้าทอ
ผ้าการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นการท่องเที่ยวประเพณีและเทศกาลต่างๆซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมมีความโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะ 

กลุ่มอีสานตอนกลางมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายแสดงให้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมศิลปะและประเพณี
ของแต่ละพ้ืนที่การสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นจึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักรู้และมองเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดรายได้และการ
สร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นการปลุกจิตสานึกเชิงอนุรักษ์การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองด้วยการทำ
กิจกรรมอันหลากหลายอาทิการประชุมเวทีประชาคมหารือเพ่ือรับรู้ความต้องการปัญหาและทัศนคดีของชุมชน
ที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวได้มองเห็นและสามารถกำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ร่วมกันได้โดยให้ประชาชนในชุมชนร่วมเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ ยวในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นได้แก่
การจูงใจทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวการได้รับการชักชวนจากบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
หรือผู้นาชุมชนประโยชน์ที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการท่องเที่ยว
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (อาชีพและรายได้) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมประเพณี (เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแสวงบุญ
ไหว้พระธาตุพระศักดิ์สิทธิ์) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมากที่สุดคือ
การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าการบริการและการลงทุนของภาคการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวการพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมขึ้นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว
เดิมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเตรียมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวในเชิง
เกษตรเชิงสุขภาพตลาดประชุมการบริหารจัดการประชุมสัมมนาและบริการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพโดย
สร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวระดับชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโตและยั่งยืนการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดและภูมิภาคร่วมกับ
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งและการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
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ความสนใจและความต้องการของการยกระดับและพัฒนาองค์กรผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ควบคู่
กันไปกับการให้บริการนักท่องเที่ยว 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้นักท่องเที่ย วได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ก่อนที่จะมาท่องเที่ยว ทำให้สามารถวางแผนการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย พระครูสุนทรสังฆพินิจ และภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม (2560) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในฐานะประตูสู่อาเซียน พบว่า กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนได้แก่ประเทศกัมพูชาคือปราสาทนาคพันปราสาทบายนซึ่ง
เป็นกลุ่มปราสาทพระพุทธศาสนานิกายมหายานในเขตจังหวัดเสียมเรียบประเทศลาว คือ ปราสาทวัดภูพระ
ธาตุหลวงพระธาตุอิงฮังซึ่งอยู่ในเขตเวียงจันทน์และแขวงจำปาสักประเทศเมียร์มาร์  คือมหาเจดีย์ชเวดากอง
เขตกรุงย่างกุ้งและวัดมหามัยมุนีในเขตมัณฑเลย์ประเทศมาเลเชียคือ วัดไชยมังคลารามรัฐปีนังและแหล่ง
โบราณคดีบูจังวัลเลย์รัฐเคดะห์ประเทศอินโดนีเชีย คือ เจดีย์บุโรพุทโธและจันทิเมนดุตที่ตั้งอยู่ในเขตตอนกลาง
ของเกาะชวาเมืองยอกจาการ์ตาประเทศไทย คือ ภาคกลางประกอบด้วยวัดพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐมวัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาคเหนือประกอบด้วยวัด
พระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
ประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดพระธาตุเชิงชุมอำเภอเมือง
สกลนครจังหวัดสกลนครภาคใต้ประกอบด้วยวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนากับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมีดังนี้ ด้านศาสนบุคคลด้านศาสนธรรม
ด้านศาสนสถานและศาสนวัตถุด้านศาสนพิธีและศาสนคดี 

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่คำนึงถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สิ่งดึงดูดใจของ
แหล่งท่องเที่ยวเช่นโบราณสถานศาสนสถานสิ่งก่อสร้างวัตถุโบราณองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์การบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
การตลาดและนักท่องเที่ยวยังขาดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มี
การศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ความแปลกใหม่ตลอดเวลาการเดินทางเพ่ือช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิตในด้าน
ต่างๆและเข้าใจสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนดีขึ้นเช่นการเปิดหลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้นแก่
ชาวต่างประเทศหรือการท่องเที่ยวที่เน้นการดำรงชีวิตประจำวันในแบบวิถีพุทธหรือวิถีชาวบ้านการเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ที่มีคุณค่านี้ให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการทำ
คุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่มุ่งเน้น
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ปรากฏใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้และสร้างความพึงพอใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน 
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การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของวัดหรือโบราณสถานต้นแบบในอาเซียนควรมี
องค์ประกอบสำคัญ คือ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการให้ความรู้
ความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยว การสร้างจิตสำนึกในการปกป้องรักษาวัฒนธรรมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้กับประชาชนในท้องถิ่น มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบ
แหล่งท่องเที่ยว วิธีการสร้างจิตสำนึก ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวร่วมกัน การจัดทำแผนงานด้าน
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ได้แก่ แผนการเงิน บุคลากร การบริหารจัดการสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักท่องเที่ยว การจัดทำโปรแกรมสื่อความหมายวัฒนธรรม เช่น การ
จัดตั้งศูนย์สื่อความหมายวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศูนย์บริการข้อมูล ที่พัก 
ลานจอดรถ ห้องสุขา การให้บริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ สื่อสารโทรคมนาคม ร้านอาหาร ร้านขายของ 
การรักษาความสะอาด ป้ายบอกเส้นทาง ขนส่งสาธารณะ การรักษาความปลอดภัย การสร้างช่องทางการ
สื่อสาร ของส่วนราชการ สื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ การจัดเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่จำเป็นต่อการศึกษา
เรียนรู้ การจัดนิทรรศการ/แผ่นป้ายบรรยายตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ การจัดทำเส้นทางเดิน การฝึกอบรม
มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ให้สามารถชี้แนะและอธิบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในลักษณะต่างๆทั้งสภาพภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมจิตรกรรมและศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความรู้ที่ลุ่ม
ลึกของศาสนาความเชื่อของคนพ้ืนถิ่นที่น่าหลงใหลและท้าทายภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งของศาสนานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จึงต้องการการแสวงหาประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆทั้งในระดับกว้าง
และระดับลึกซึ้งซึ่งเป็นเสมือนการเพ่ิมพูนประสบการณ์และได้รับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นใน
ระยะยาวและขณะเดียวกันการท่องเที่ยวมีผลต่อการคงอยู่ของวัฒนธรรมด้วยดังนั้นการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวจะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมและทำให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวลดปัญหาการ
เคลื่อนย้ายแรงงานของท้องถิ่นและเพ่ิมพูนรายได้ให้กับชุมชนซึ่งเป็นวิธีการกระจายรายได้และส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

หน่วยงานที่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมควรจัดตั้งคณะบริหารแหล่ง
ท่องเที่ยว (Destination Management Organization: DMO) ในระดับภูมิภาคอาเซียนเพ่ือร่วมกันจัดทำ
แผนบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Destination Management Plan: DMP) ในกลุ่มอาเซียนร่วมกันเป็นเขต
พัฒนาการท่องเที่ยว 4 เขต (Cluster) ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไปเพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมทางวัฒนธรรม
ผ่านการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียนโดยการผลักดันไปสู่แผนการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของแหล่งท่องเที่ยวทั้งภูมิภาคเพ่ือนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลด้านการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปการเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมทางวัฒนธรรมผ่านการ
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ท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียนได้แบ่งกลุ่มการท่องเที่ยวเป็น 4 กลุ่มคือแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมปราสาทหิน
แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมปราสาทหินแบบพระพุทธศาสนามีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ  6 แห่งครอบคลุม 3 
ประเทศคือประเทศมาเลเชียปราสาทนาคพันเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาปราสาทบายนเมืองเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชาปราสาทวัดพูแขวงจำปาสักประเทศลาวแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมพระธาตุเจดี ย์แหล่ง
ท่องเที่ยวอารยธรรมพระธาตุเจดีย์มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ 8 แห่งครอบคลุม 2 ประเทศคือประเทศไทยและ
ประเทศลาวซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำ
เจ้าพระยาตอนกลางเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและอารยธรรมอีสานเหนือรวมทั้งเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันผ่านจิตสำนึกร่วมกันทางวัฒนธรรมในภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวสักการะพระ
ธาตุเจดีย์และแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมมหาเจดีย์แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมมหาเจดีย์มีแหล่งท่องเที่ยว
น่าสนใจ 3 แห่งครอบคลุม 2 ประเทศคือประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่
สามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางผ่านจิตสำนึกร่วมกันทาง
วัฒนธรรมในภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวสักการะมหาเจดีย์แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ  2 แห่งครอบคลุม 2 ประเทศคือ
ประเทศไทยและประเทศมาเลเชียซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามันผ่านจิตสำนึกร่วมกันทางวัฒนธรรมในภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 

ประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาระบบข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายออนไลน์ให้มีความครบถ้วนและ
สะดวกมากยิ่ งขึ้น  โดยดำเนินงานในลักษณะ E-portal ที่นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในการสืบค้นและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ครบครันใน
จุดเดียว นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกข้ันตอนการเดินทาง โดยพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ในระหว่างการเดินทางให้มากขึ้น อาทิ  สร้างโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการค้นหาข้อมูลต่างๆ ขณะท่องเที่ยวในลักษณะ Interactive ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
ความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 5 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนเขตฝั่งธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเก็บรวบข้อมูลในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 – 4 ของการวิจัยในครั้งนี้ 
ประกอบกับการศึกษาชุมชน สังเกตและสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน ทำให้สามารถพัฒนาและนำเสนอเป็น
รูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนฐานเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนเขตฝั่ งธนบุรี  กรุงเทพมหานคร ได้ดั งนี้“WiTMRIP 

Model”Local Wisdom :  การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น Cultural Tourism :  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Local Museum Development :  การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น Local Learning Resource :  การพัฒนา
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แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น Learning Integration :  การบูรณาการสู่การเรียนรู้ Public Relation :  การโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ 
 

Local Wisdom :  การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) คือ องค์

ความรู้ หรือความรู้ของคนในท้องถิ่นที่มีการสั่งสมมานาน ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์
ของคนในท้องถิ่นที่ใช้ในการดำเนินชีวิต ที่ได้รับการถ่ายทอด กลั่นกรอง สั่งสม มาเป็นระยะเวลานาน โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ 
ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท และความรู้แจ้งอย่างช่ำชอง มีการประเมินค่าองค์ความรู้ และมีการนำเอา
ประสบการณ์กับข้อมูลสารสนเทศใหม่ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นคิดได้เองที่นำมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของคนในท้องถิ่น ทั้งในมิติกว้าง ลึก ที่คนในท้องถิ่นเป็น
ผู้คิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่มาแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับบริบท
เวลา สมัย และสถานที่ โดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(explicit knowledge) คือ ความรู้ที่สามารถพูดได้อย่างชัดแจ้งในภาษาที่เป็นทางการ ข้อความ ไวยากรณ์ 
ลักษณะสัญลักษณ์ คุณลักษณะเฉพาะตัว 2) ความรู้ที่ซ่อนเร้น (tacit knowledge) คือ สิ่งที่ยากในการบอก
เป็นภาษาที่เป็นทางการ หรือมีรูปแบบเป็นความรู้ส่วนบุคคลที่ฝังตรึงในประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และ
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นความรู้ความสามารถของประชาชนที่อยู่ตามตำบล 
หมู่บ้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่สืบทอดเป็นมรดกจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นความรู้ ความสามารถและทักษะแห่งการดำรงชีวิตจากประสบการณ์ที่มนุษย์เข้าใจจริง ผ่าน
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์หรือการใช้แก้ปัญหาได้ผลสำเร็จมาแล้ว มีความสลับซับซ้อนหลายมิติที่
จะต้องคำนึงถึงและสร้างสมเป็นระยะเวลานาน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ชุมชนที่มีคุณค่าที่ควรมีการอนุรักษ์และสืบทอดสู่
รุ่นลูกหลาน ณฐมน บัวพรมมี (2560) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารภูมิปัญญาและสร้าง 
อัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นบ้านศรีเจริญตาบลเลยวังไสย์อาเภอภูหลวงจังหวัดเลยมีข้อค้นพบดังนี้ การรวบรวมภูมิ
ปัญญาอาหารท้องถิ่นของชุมชนให้เป็นระบบและการค้นหาอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นพบว่า Smart User รุ่น
ใหญ่เป็นผู้มีบทบาทหลักในการค้นหาอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นส่วน Smart User รุ่นใหม่มีบทบาทในการเป็นผู้
จัดระบบและรวบรวมภูมิปัญญาในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์และสื่อโปสเตอร์อัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นมีความเชื่อมโยง
กันระหว่างอัตลักษณ์ของ “คน-อาหารท้องถิ่น-ตราสินค้า” สืบเนื่องจากการที่วิสาหกิจชุมชนได้ใช้ชื่อตราสินค้า 
(Brand) ว่า “ขุนเลย” การใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องราว (Storytelling) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือช่วยชุมชน
ถอดอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นของตนเอง “ขุนเลย” คือ “ต้นกำเนิดแม่น้ำเลย” หรือเรียกสั้นๆว่า “ต้นน้ำเลย” 
คำาว่า “ขุน” แปลว่าส่วนที่อยู่ต้นสุดหรือจุดกำเนิดของแม่น้ำจากเทือกเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงที่
ไหลผ่านหุบเขาลงมาเส้นทางห้วยน้ำเลยผ่านหลายหมู่บ้านในตำบลเลยวังไสย์อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยสิ่งสำคัญ
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คือขุนเลยยังเป็นแหล่งที่มาของอาหารธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในตำบลมาแต่อดีตหรือที่ชุมชนให้นิยามว่า 
“อาหารต้นน้ำเลย” และ “ชาวบ้านตำบลเลยวังไสย์” เป็น “คนต้นน้ำเลย” 

การเล่าที่มาที่ไปของชื่อตราสินค้าจึงทำให้ชุมชนสามารถมองเห็นอัตลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำว่า “ขุน
เลย” ได้เป็นอย่างดีและเป็นคำที่สามารถสื่อความหมายเชื่อมโยงได้ถึง “ผู้คน-อาหารท้องถิ่น-สินค้า” เป็นคำที่
สื่อความหมายถึง “ต้นน้ำเลย” ซึ่งเป็นต้นทุนฐานทรัพยากรธรรมชาติ “แหล่งกำเนิดอาหารแหล่งอาศัยและ
แหล่งทำเกษตรกรรมที่พันผูกวิถีชีวิตของชุมชน” อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

การรวบรวมภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นของชุมชนให้เป็นระบบดำเนินการผ่านกิจกรรมเสริมศักยภาพ
ด้านการสื่อสารของ Smart User รุ่นใหม่สำหรับกระบวนการจัดระบบภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นโดย Smart 
User รุ่นใหม่เป็นการคัดเลือกและออกแบบเนื้อหา (Message Selection and Design) “อาหารท้องถิ่นต้น
น้ำเลย” โดยยึดหลักการสร้างสารแบบมีส่วนร่วมทั้งในส่วนของการผลิตสื่อโปสเตอร์และสื่อวีดิทัศน์ใน
กระบวนการผลิตสื่อได้เน้นหลักการสื่อสารโดยเปลี่ยนบทบาทของ “เด็กกลุ่มคว้าเลย” จากที่เคยมีอยู่ในฐานะ 
“ผู้รับสาร” มาทำหน้าที่เป็น“ผู้สร้างสาร” และ “ผู้ร่วมส่งสาร/ผู้แสดง” ทั้งในขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-
production) ขั้นระหว่างผลิต (Mid-production) และขั้นหลังการผลิต (Post-production) ผลงานการ
จัดระบบภูมิปัญญา “ปฏิทินอาหารท้องถิ่น 12 เดือน” ของเด็กกลุ่มคว้าเลยเริ่มต้นจากเด็กทุกคนได้เข้ามีส่วน
ร่วมในการร่างภาพวาดสีขาวดาบนกระดาษปรู๊ฟ (Flip Chart) ต่อจากนั้นตัวแทนกลุ่มคนหนึ่งได้นาความคิด
เหล่านั้นไปวาดลงบนกระดาษร้อยปอนด์และระบายสีอย่างสวยงามก่อนที่จะนาไปออกแบบด้วยโปรแกรม
ตกแต่งภาพสำเร็จรูปในขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือผลิตโปสเตอร์ 

การสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ในการเพ่ิมมูลค่าทางธุรกิจ โดยใช้การสื่อสาร
ในรูปแบบ “การจัดเวทีเติมและเสริมพลังความรู้ด้วยเนื้อหาหลากหลายด้านการพัฒนาอาหารท้องถิ่นสู่ตลาด
การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด” พบว่า ชุมชนกำลังก้าวไปสู่การทำธุรกิจชุมชนเนื่องจากกลุ่ม
นักวิจัยท้องถิ่นบ้านศรีเจริญได้เริ่มทดลองผลิตน้ำหมากเม่าเพ่ือขายเป็นสินค้าชุมชนองค์ความรู้จากงานวิจัย
ประเด็นฐานทรัพยากรและอาหารท้องถิ่นสามารถนากลับไปให้ชุมชนที่เป็นเจ้าของงานวิจัยได้ทบทวนองค์
ความรู้เดิมและตระหนักต่อปรากฏการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วใช้การเสริมพลัง (Empowerment) 
และเติมความรู้ในส่วนที่ขาดหายได้แก่การสื่อสารอัตลักษณ์การตลาดและหลักการทางานของวิสาหกิจชุมชนฯ
เพ่ือสร้างทัศนคติและมุมมองใหม่ๆในการนำภูมิปัญญาความรู้ด้านอาหารท้องถิ่นอันเป็นข้อค้นพบสาคัญของ
งานวิจัยในอดีตมาใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเช่นการสร้างจุดขายให้กับอาหาร
ท้องถิ่นท่ีหาได้จากต้นน้ำหรือการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอาหารท้องถิ่น 

การสร้างความเข้าใจหรือปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆและใช้วิธีการเติมความรู้เรื่องด้วยเนื้อหา
หลากหลายได้แก่กลยุทธ์การเล่าเรื่องราวของตราสินค้าการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  SWOT ส่วนประสมทาง
การตลาด 4P’s และหลักการทำงานของวิสาหกิจชุมชนการคัดเลือกและออกแบบเนื้อหา  (Message 
Selection and Design) เพ่ือเติมความรู้ให้แก่ผู้รับสารกลุ่มผู้ใหญ่รุ่นพ่อแม่จำเป็นต้องขยายประเด็นด้าน
เนื้อหาสารให้ครอบคลุมมากขึ้นกว่าการเติมความรู้ให้แก่เด็กกลุ่มคว้าเลยเพราะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นระดับผู้
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ที่ลงมือปฏิบัติการด้านแปรรูปอาหารและทาการตลาดแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันขณะที่  “เด็กกลุ่มคว้าเลย” 
นั้นเน้นเติมความรู้เพ่ือให้เป็น “นักการสื่อสารรุ่นใหม่” ที่มุ่งเน้นเสริมพลังด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราว
ตราสินค้าการตลาดและการคัดเลือก/การออกแบบเนื้อหา/การผลิตสื่อเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นและสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ในกิจกรรมการทดลองแปรรูปอาหารท้องถิ่นได้แก่น้าพริกกุ้งน้าเลย 

ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมของคนในชุมชนได้อย่างทันทีทันใดเพราะงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่นั้นบุคคลภายนอกควรเคารพ
สิทธิและหลักการทำงานเดิมของเจ้าของภูมิปัญญาแต่อย่างน้อยที่สุด  “เยาวชนกลุ่มคว้าเลย” ที่ผ่าน
กระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) ทั้งในส่วนของกิจกรรมเติมความรู้และให้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
เริ่มเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้นและมีความพร้อมที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องการสื่อสารอัตลักษณ์
อาหารท้องถิ่นและการสื่อสารเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของชุมชนต่อไปในอนาคต 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชนสามารถนำมาเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน
ให้คงอยู่และเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ได้ ภายใต้บริบทของแต่ละชุมชน เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม และคณะ (2561) 
การพัฒนาการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มประมงเรือเล็กบริเวณอ่าวเพ 
จังหวัดระยอง พบว่า รูปแบบการจัดการทรัพยากรปูม้าที่ดีบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มประมงเรือเล็ก 
คือ การอนุรักษ์ควบคู่กับการทำธนาคารปูม้า โดยชุมชนมองเห็นปัญหาและจัดการปัญหาด้วยตนเอง จากนั้น
หน่วยงานในพ้ืนที่และภาคเอกชนได้เข้ามาสนับสนุน การพัฒนาการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนบนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มประมงเรือเล็กบริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง คือ การปรับเปลี่ยนการกำหนดเขต
อนุรักษ์ปูม้าใหม่ โดยกั้นให้เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก เรียกว่า “พ้ืนที่ไข่แดง” ควบคู่ไปกับการทำธนาคารปูม้า 

Oka (2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ชาติพันธุ์ และการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน พบว่า การสนับสนุนส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับ
การอนุ รักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  โมเดลวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม (cultural evolvement model) 
ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ ชาติตระกูล ชนเผ่า ระดับชั้นทางสังคม อายุ ครอบครัว โครงสร้าง
ทางสังคม กลุ่มเฉพาะ สภาพแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ พืช สัตว์ อาหาร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ เครื่องมือ ทรัพยากร สมุนไพร พลังงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบขององค์กร
ทางการค้า ได้แก่ แรงงาน ทักษะทางด้านการเกษตร การใช้ทรัพยากร รูปแบบการค้า ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ อุดมการณ์และกฎหมาย ได้แก่ อำนาจ อิทธิพล ภาวะผู้นำ คำสั่ง กฎเกณฑ์ ข้อห้าม สิทธิ ความ
ขัดแย้ง ได้แก่ ความร่วมมือ สงคราม สันติภาพ ท้องถิ่น การปฏิวัติ ข้อตกลง รูปแบบของการแสดงออก ได้แก่ 
ภาษา ศิลปะ วรรณคดี องค์ความรู้ ค่านิยมและศาสนา ได้แก่ จุดกำเนิดของมนุษย์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ระบบ
ความเชื่อ ลัทธิ ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประกอบด้วย ความอ่อนแอของมนุษย์ 
แหล่งความรู้ สมุนไพร ความเป็นอยู่ที่ดี ทุนทางชาติพันธุ์ บรรพบุรุษ วิวัฒนาการของมนุษย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่ง
เหนือธรรมชาติ ความสัมพันธ์ทางสังคม เทศกาล สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป้าหมายและนโยบายของการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้แก่ ชาติพันธุ์ ชุมชน การอนุรักษ์ และองค์ความรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำมาเพ่ิมมูลค่าได้ในหลากหลายมิติ เช่น มิติเศรษฐกิจ มิติการเรียนรู้ มิติ
วัฒนธรรม มิติสังคม เจษฎา สุขสิกาญจน์ และคณะ (2561) ได้ทำการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับถมเงินนคร
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จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษ์เผยแพร่และเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่า คุณค่าของภูมิ
ปัญญาเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษสะสมจนเป็นรูปแบบที่มีอัตลักษณ์ควรค่าแก่การสืบสานและยังช่วยให้เกิดการสร้าง
งานท้องถิ่นส่งเสริมอาชีพอิสระที่สร้างรายได้และเกิดการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
และนำไปสู่สังคมที่แข็งแกร่งสังคมที่พ่ึงพาตนเองได้เครื่องถมเป็นที่รู้จักกันในฐานะศิลปหัตถกรรมชั้นสูงที่เก่าแก่
สีดำสนิทของน้ำยาถมที่ซึมแทรกอยู่บนร่องริ้วอันอ่อนช้อยงดงามของลวดลายไทยส่งผลให้ภาชนะหรือ
เครื่องประดับเนื้อเงินเนื้อทองดูโดดเด่นสูงค่าขึ้นช่างถมที่ถือกันว่าฝีมือดีที่สุดคือช่างถมเมื องนครศรีธรรมราช
เราจึงมักได้ยินชื่อเสียงของเครื่องถมในนามเครื่องถมนครกลุ่มเครื่องถมนครหัตถกรรมอำเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ของประดับ
ตกแต่งซึ่งสร้างสรรค์ผลงานได้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่งแต่เนื่องด้วยกระบวนการผลิตและรูปแบบที่มี
อยู่ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภาชนะหรือเครื่องประดับก็ตามทำให้ราคาของเครื่องถมค่อนข้างสูงและมี
กลุ่มลูกค้าเฉพาะไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายจากผลการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การดำเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษ์
เผยแพร่และเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสรุปผลได้ดังนี้ต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูงต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญและความประณีตในการผลิตชิ้นงานใช้ระยะเวลาในการผลิตนานมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มไม่สามารถขยาย
กลุ่มลูกค้าได้ขาดการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนั้นจากการศึกษาจนได้ทราบถึง
ปัญหาที่ได้ข้อมูลต่างๆ นำมาใช้ในการกำหนดแนวทางในการดำเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
ถมเงินนครจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษ์เผยแพร่และเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนี้ 

ด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ยังคงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) มีกรรมวิธีการผลิตที่ง่ายในเชิงช่าง 3) 
มีความสวยงามและความน่าสนใจในรูปแบบที่แปลกใหม่ 4) ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน 5) ราคาที่ซื้อได้โดย
การตัดสินใจเพียงเล็กน้อยด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องประดับถมเงินนครจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีดังนี้ 1) เนื้อหาสาระเรื่องราว 2) สื่อสารเข้าใจง่าย 3) เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) 
สร้างแรงบันดาลใจในการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงิน
นครจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือการอนุรักษ์เผยแพร่และเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์เกิดรูปแบบใหม่ที่แสดงคุณค่าและแสดงอัตลักษณ์ของเครื่องประดับถมเงินนครสอดคล้องกับรสนิยม
ของผู้บริโภคตามยุคสมัยส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตสามารถต่อยอดในกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานได้เองและขยายสู่เศรษฐกิจระดับประเทศเพิ่มขึ้นด้วย 

กลุ่มนครหัตถกรรมมีความต้องการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับถมเงินนครจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพ่ือการอนุรักษ์เผยแพร่และเพ่ิมมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการพัฒนาจำนวน 20 คน
นำมาสู่การผลิตต้นแบบเครื่องประดับถมนครจำนวน 2 ชุดเซ็ทมีกรรมวิธีการผลิตด้วยมือแบบเชิงช่างดั้งเดิมกับ
แบบหล่อเหวี่ยงรูปแบบที่ได้แปลกใหม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสามารถผลิตซ้ำได้ลดต้นทุนและ
เวลาในการผลิตแต่ยังคงรักษาความเป็นภูมิปัญญาของเครื่องถมนครไว้ได้ผลการประเมินผลงานการพัฒนา
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รูปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.57 ส่วนในด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นนั้นได้สร้างเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหนังสั้นเรื่องถมไทยเท่สามารถสื่อสารการถึงเทคนิค
กระบวนการผลิตเชิงช่างตลอดจนการสืบสานและสร้างสรรค์ผลงานให้ร่วมสมัยในยุคปัจจุบันผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.56 ผลงานต้นแบบได้นำไปผลิตซ้ำและนำไปจัดแสดงผลงานและทดสอบตลาดในงานแฟร์และผล
จากการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้นำไปเผยแพร่และทดสอบการใช้งาน 

พรรณี สวนเพลง และคณะ (2561) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม (สุ โขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร 
พระนครศรีอยุธยา) พบว่า เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้นำมาพัฒนาให้เป็น E-Routing ที่อยู่บนเว็บไซต์เส้นทาง
การท่องเที่ยว ดังนี้ 1) เส้นทางนาวาภูมิปัญญาขนมหวานในพระนครศรีอยุธยา เป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใช้ระยะเวลาตลอดโปรแกรมไม่เกิน 1 วัน 2) เส้นทางย้อนยุคโบราณอาหารภูมิ
ปัญญาลือเลื่องเมืองนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ดีมาก ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยว มีการสร้างจุดขายด้วยการให้คนนครชุมแต่งกายสวมใส่ชุดไทยโบราณ ตัวอาคาร
บ้านเรือนเป็นอาคารเก่ามีการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ส่งเสริมให้ตลาดนครชุมมีความโดดเด่น 3) เส้นทางอาหาร
พ้ืนบ้านวิถีไทยสไตล์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ชุมชนมีรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่ดี 

ภัทรา ศรีสุโข และคณะ (2561) การพัฒนาภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติจากพันธุ์พืชในท้องถิ่นสู่
เครื่องประดับ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติจากทรัพยากรในท้องถิ่น
โดยการลงพ้ืนที่สำรวจพืชทางบกและพืชทางชายทะเลโดยมีเกณฑ์ในการเลือกคือพืชที่มีปลูกอยู่มากหรือเป็น
พืชที่มีปลูกเฉพาะท้องถิ่นพืชมีจานวนมากขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้ง่ายและได้ทำการคัดเลือกจนเหลือ 19 
ชนิดเพ่ือมาทำการทดสอบย้อมผ้าโดยเลือกใช้ใบเป็นหลักและผลในพืชบางชนิดได้แก่ชนิดของพืชทางบกคือต้น
มะปี๊ดหรือส้มจี๊ดต้นยางนาต้นเงาะต้นชะมวงต้นมะมว่งหิมพานต์ชนิดของพืชทางชายทะเลคือต้นผักบุ้งทะเลต้น
โกงกางใบใหญ่ต๎นขลู่ต้นมะเขือคันต้นเหงือกปลาหมอต้นไก่เตี้ยต้นโปรงแดงต้นตะบูนต้นจากต้นประสักต้น
หวายลิงต้นแสมขาวต้นลำพูต้นลาแพน 

การพัฒนาเครื่องประดับจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดยแบ่งกลุ่มตลาดเครื่องประดับเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่ม
ตลาดระดับบนกลุ่มตลาดระดับกลางและกลุ่มตลาดระดับล่างหรือของที่ระลึกเพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าได้
หลากหลายมากขึ้นและเครื่องประดับที่ทำด้วยผ้าก็เป็นตลาดใหม่ที่มีความนำสนใจเพราะมีต้นทุนการผลิตไม่สูง
มากแต่ใช้การออกแบบและเทคนิคการผลิตเป็นการเพ่ิมมูลค่า 1)กลุ่มตลาดระดับบนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอายุ
ประมาณ 30 ปีขึ้นไปราคาขายเครื่องประดับโดยประมาณ 5,000 บาทชนิดของเครื่องประดับเช่นแหวนต่างหู
สร้อยข้อมือรูปแบบหรือลวดลายในการออกแบบเน้นการออกแบบที่ใช้ลวดลายจากอัตลักษณ์เน้นคุณค่าของ
วัสดุที่นำมาใช้แนวทางในการออกแบบเครื่องประดับที่นำอัตลักษณ์ของจันทบุรี ได้แก่เครื่องประดับที่ใส่ได้
ตลอดเวลามีสีของผ้าที่ดูหรูหราอัญมณีที่นำมาใช้ต้องมีราคาไม่สูงเทคนิคและกระบวนการสร้างเครื่องประดับ
งานปักโอกูตูร์ลูกปัด, งานผ้ามัดย้อม 2)กลุ่มตลาดระดับกลางลูกค้าอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไปราคาขาย
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เครื่องประดับโดยประมาณ 500-3,000 บาทชนิดของเครื่องประดับเช่นแหวนต่างหูสร้อยข้อมือสร้อยคออาจใส่
ความเชื่อเข้าไปด้วยแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับที่นำอัตลักษณ์ของจันทบุรีมาเป็นแนวคิด ได้แก่
เทคนิคและกระบวนการสร้างเครื่องประดับงานผ้ามัดย้อมงานเคลือบเรซิ่นที่ผิวผ้า 3)กลุ่มตลาดระดับล่างหรือ
ของที่ระลึกลูกค้าอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไปราคาขายเครื่องประดับโดยประมาณ  100 บาทขึ้นไปชนิดของ
เครื่องประดับเช่นพวงกุญแจถุงใส่พลอยเข็มกลัดการเผยแพร่และถ่ายทอดผลการวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับหรือธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องโดยจัดแสดงนิทรรศการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการในชื่องาน 
“Craft of Colors” ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติจากพันธุ์พืชในท้องถิ่นสู่เครื่องประดับณโรงแรมเคพีแกรนด์ 
จังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยกิจกรรมสัมมนาในหัวขอ้ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติจากพันธุ์พืชในท้องถิ่นสู่งาน
เครื่องประดับและอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวขอ้เครื่องประดับจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

ธันยชนก ปะวะละ และคณะ (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองเม็กอำเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทำให้ที่บ้านหนองเม็กหมู่ที่  1 และหมู่ที่ 12 
กลายเป็นหมู่บ้านที่มีหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนสะอาดปราศจากถังขยะชุมชนมีความเข้มแข็งโดยมีกิจกรรม
กลุ่มเกิดขึ้นทั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านร้านค้าชุมชนกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
เลี้ยงวัวกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อกลุ่มจักรสานกลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มอ่ืนๆอีกมากมายทำให้ชาวบ้านมีอาชีพมี
รายได้เพ่ิมขึ้นตลอดสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีความสุขจึงเป็นส่วนสำคัญที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ชุมชนที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการมีดังนี้  1) ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานถนนลำเรียงพืชผลทางการเกษตรไม่ดีพอโครงสร้างด้านชลประทานโดยเฉพาะคลองส่งน้ำ
ทางการเกษตรไม่ทั่วถึงขาดไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรทำให้มีความยากลำบากในการลำเรียงพืชผลทางการเกษตร
การเกษตรทำได้อย่างจำกัดเฉพาะพ้ืนที่อยู่ใกล้แหล่งชลประทาน 2) ด้านเศรษฐกิจประชาชนมีการว่างงานกัน
สูงรายได้เฉลี่ย/คน/ปีอยู่ในระดับต่ำผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ต่ำประชาชนยังไม่รู้จักระบบพึ่งตนเองเกิด
ปัญหาการย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองใหญ่ 3) ด้านสังคมการเมืองการปกครองปัญหายาเสพติดในชุมชนเกิดความคิดเห็น
ที่แตกต่างในสังคมเยาวชนแต่งงานก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดการยุ่งยากในการพัฒนาหมู่บ้านพ่อแม่ต้องแบก
ภาระ 4) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เยาวชนห่างเหินกับศาสนาและศาสนสถานรับวัฒนธรรม
ชาติตะวันตกและตะวันออกมากเกินไปสภาพจิตใจของประชาชนแปรปรวนง่ายวัฒนธรรมของไทยกำลังถูกลืม 
5) ด้านสาธารณะสุขรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดมีการระบาดของลูกน้ำยุงลายการเผลาขยะภายในชุมชน
เสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บเสี่ยงกับโรคเกิดมลพิษในบริเวณหมู่บ้านด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประชาชนไม่นิยมปลูกต้นไม้ขาดอากาศที่บริสุทธิ์ในบริเวณที่อยู่อาศัย 

รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ได้แก่ การดำเนิน
กิจกรรมโครงการโดยชุมชนร่วมกันดำเนินการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเองโดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่  1) โครงการปรับปรุงสภาพบริเวรโครงการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการบริหารน้ำประปาหมู่บ้านส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกและจำหน่ายผักปลอดสารพิษ
โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์สลายตอซังข้าวโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโครงการปรับปรุง
พัฒนาและเพ่ิมผลผลิตผ้าไหมมัดหมี่โครงการปรับปรุงพัฒนาและเพ่ิมผลผลิตกลุ่มจักสานโครงการปรับปรุง
พัฒนาและเพ่ิมผลผลิตข้าวนาปี 2) โครงการสนับสนุนกลุ่มการค้าชุมชนโครงการสนับสนุนการเลี้ยงกระบือ
โครงการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนโครงการเลี้ยงปลาเพ่ือเศรษฐกิจโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้โครงการขุดสระเพ่ือการเกษตรโครงการสนับสนุนการทำปุ๋ยชีวภาพโครงการ
ขุดสระน้ำตามไร่นาโครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรโครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุและคนด้อยโอกาสกฎระเบียบกติกาข้อปฏิบัติร่วมกันภายในหมู่บ้านโครงการจัดสถานที่ทิ้งขยะ
และขยะในชุมชนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการรณรงค์ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดโครงการทำความ
สะอาดถนนในหมู่บ้านโครงการปลูกจิตสำนึกในการส่วนร่วมของประชาชนโครงการสนับสนุนการออมในชุมชน
โครงการติดตามประเมินผลการประกอบอาชีพของครัวเรือนการกู้ยืม/การยืมโครงการบูรณาการกองทุนผล
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองเม็กโดยชาวบ้านได้ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาดู
งานเรื่องการปลูกผักสวนครัวการผลิตปุ๋ยชีวภาพการผลิตเตาชีวะมวลเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้กับชาวบ้านและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ทราบถึงเทคนิควิธีการปลูกผักสวนครัวในบ้านเลี้ยงกบเลี้ยงปลาไว้
เพ่ือบริโภคเพ่ือลดรายจ่ายในครัวเรือนรวมทั้งได้รับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานชุมชน
ต้นแบบและได้ทราบถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานของชุมชนคือผู้นำชุมชนต้องเข้มแข็งและลงมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชนเพ่ือบริหารจัดการทาง
การเงินของตนเองมุ่งหวังให้คนในชุมชนเข้าใจระบบบัญชรครัวเรือนและสามารถประยุกต์ใช้ได้มีระบบการ
จัดการด้านการเงินอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนนำความรู้บูรณา
การสู่ชุมชนวางแผนการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพ่ือส่งเสริมการบริหารทางการเงินให้แก่ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงระบบบัญชีครัวเรือนการบันทึกบัญชีครัวเรือนการสรุปรายรับ -รายจ่ายเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
รับทราบอีกว่าแต่ละวันมีรายได้เท่าไหร่แต่ละวันใช้จ่ายไปเท่าไหร่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคหรือไม่ตัวชี้วัด
อย่างเด่นชัดคือเงินออมหากผู้เข้าร่วมโครงการมีเงินเก็บมากข้ึนก็ถือได้ว่าบริหารการเงินที่ดีมากเท่านั้นยังวัดผล
ได้จากพฤติกรรมการจ่ายเงินโดยสังเกตได้จากการบันทึกบัญชีครัวเรือนในแต่ละวันสรุปยอดในแต่ละเดือนแล้ว
นำมาเปรียบเทียบกันก็จะทราบถึงพฤติกรรมในการใช้จ่ายอย่างรอบคอบหรือไม่นอกจากนี้สาขาวิชาบัญชีได้
แจกสมุดบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือเข้าใจวิธีการที่ตรงกันและตอบข้อสงสัยทุก
ข้อการให้ความรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชนได้แก่กลุ่มเลี้ยงกบเลี้ยงปลากลุ่มผลิตน้ำยาล้างจานกลุ่มผลิตสบู่กลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษวิสาหกิจชุมชนการประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้ง
ด้านการผลิตการค้าและการเงินและต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

ด้านเศรษฐกิจคือการสร้างรายได้และอาชีพด้านสังคมคือการยึดโยงร้อยรัดความเป็นครอบครัวและ
ชุมชนให้ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบแบ่งทุกข์แบ่งสุขซึ่งกันและกันโดยผ่านการประกอบกระบวนการของ
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ชุมชนซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1) ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการเองแต่อย่างไรก็ดีคนนอกอาจมีส่วนร่วมโดยอาจมีการถือ
หุ้นได้เพ่ือการมีส่วนร่วมร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่หุ้นใหญ่ทำให้มีอำนาจในการตัดสินใจ 2) ผลผลิต
มาจากกระบวนการในชุมชนซึ่งอาจจะนำวัตถุดิบบางส่วนมาจากภายนอกได้แต่เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ให้มากที่สุด 3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนซึ่งมีความรู้ภูมิ
ปัญญาหากมีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเกิดมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้โดยไม่
เอาแต่เลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสำเร็จ 4) มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากลฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานทุนที่สำคัญเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปรับประยุกต์ให้ทันสมัยผสมผสานกับ
ความรู้ภูมิปัญญาสากลหรือจากท่ีอ่ืน 5) มีการดำเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ
ไม่ใช่ทำแบบโครงการเดี่ยวคล้ายกับปลูกพืชเดี่ยวแต่เป็นการทำแบบวนเกษตรคือมีหลายๆกิจกรรมประสาน
ผนึกพลัง (synergy) และเกื้อกูลกัน (cluster) 6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจหลัก การเรียนรู้ คือ หัวใจของ
กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหากไม่มีการเรียนรู้ก็จะมีแต่การเลียนแบบการหาสูตรสำเร็จโดยไม่มี
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆหากไม่มีการเรียนรู้ก็จะไม่มีวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู้แต่บนฐานความรู้สึกความ
อยากความต้องการตามที่สื่อในสังคมกระตุ้นให้เกิดทำให้ความอยากกลายเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตไปหมด
วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยนำเอาเศรษฐศาสตร์ชุมชน
หรือเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบยกตัวอย่างเช่นในตำบลหนึ่งวิสาหกิจชุมชน 20-30 
อย่างและทำการผลิตเพ่ือบริโภคในท้องถิ่นลดการซื้อจากภายนอกลงได้ประมาณหนึ่งในสี่วิสาหกิจชุมชนที่
ตอบสนองความจำเป็นพ้ืนฐานและวงจรชีวิตของชุมชนจะทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนระบบที่พ่ึงพาตนเอง
ได้ชุมชนมีรายรับมากกว่ารายจ่ายผลิตอาหารและปัจจัยพ้ืนฐานได้เองถ้าไม่มีวิสาหกิจชุมชนไม่มีเศรษฐกิจ
ชุมชนชุมชนก็ได้แต่รอรับความช่วยเหลือจากรัฐหรือจากภายนอกต้องขึ้นอยู่กับคนอ่ืนพ่ึงตนเองไม่ได้กลายเป็น
ระบบอุปถัมภ์ที่ชุมชนต้องพ่ึงพาคนอ่ืนตลอดไปปัจจุบันมีการจัดระบบชุมชนใหม่โดยใช้ทุนของชุมชนให้มาก
ที่สุดทำให้เกิดระบบอาหารระบบของใช้ระบบทุนระบบการผลิตระบบการจัดการการผลิตและระบบตลาด
ขึ้นมาโดยระบบต่างๆเหล่านี้มีกิจกรรมต่างๆเช่นโรงงานยางการเลี้ยงไก่กบปลาการปลูกผักสมุนไพรยาสระผม
ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพทั้งนี้ยังไม่ได้รวมกับการท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมด้านสุขภาพต่างๆซึ่งตำบลไม้เรียงกำลัง
พัฒนาเริ่มต้นมาพร้อมๆกันเหล่านี้ถือว่าอยู่ในระบบและวิถีชุมชนที่พวกเขากำหนดเองและให้ชุมชนได้เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งนี้คณาจารย์ได้สอบถามข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

Cultural Tourism :  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัฒนธรรม (culture) คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

กำหนดขึ้น มิใช่สิ่งที่มนุษย์ทำตามสัญชาตญาณ เป็นระบบในสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น มิใช่ระบบที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติตามสัญชาตญาณ เป็นระบบสัญลักษณ์ในสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา แล้วจึงสอนให้คนรุ่นหลังๆ ได้
เรียนรู้หรือนำไปปฏิบัติ วัฒนธรรมจึงต้องมีการเรียนรู้และมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง หรือผลิตสร้างขึ้น เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีชีวิตของส่วนรวม วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตแห่งชีวิตของ
มนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ เรียนรู้กันได้ เอาอย่างกันได้ วัฒนธรรมเป็นผลผลิตของส่วนรวมที่มนุษย์ได้
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เรียนรู้มาจากคนรุ่นก่อน สืบต่อกันมา เป็นประเพณีกันมา เป็นมรดกทางสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไว้ให้
เจริญงอกงาม เป็นความรู้สึกนึกคิดซึ่งติดเป็นทายาทมาจากมรดกแห่งสังคม แล้วสืบต่อเป็นประเพณีกันมา มี
การแสดงออกทั้งที่มองเห็นได้ และมองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แต่ว่ามีพลังแห่งบุคลิกลักษณะของสังคม 
วัฒนธรรมเป็นผลรวมแห่งการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์และภูมิธรรม ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคม
นั้นๆ วัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ทั้งหมดของสังคม ตั้งแต่ภายในจิตใจของคน ค่านิยม คุณค่าทาง
จิตใจ คุณธรรม ลักษณะนิสัย แนวความคิด สติปัญญา ท่าที วิธีปฏิบัติของมนุษย์ต่อร่างกายและจิตใจของคน 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ ท่าทีการมองและการปฏิบัติของมนุษย์ต่อ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมเป็นการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ภูมิปัญญาทั้งหมดที่ช่วยให้
มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่รอด และเจริญสืบต่อกันมาได้ และเป็นอยู่อย่างท่ีเป็นในปัจจุบัน 

การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างมีความหมายและมีคุณค่าต่อชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ มีกลไกของการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนฐานรากที่สำคัญคือการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการ
นำเสนอวัฒนธรรมชุมชน และอัตลักษณ์ชุมชน ให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเพลิดเพลิน พิรมาลย์ บุญธรรม 
และคณะ (2560) ได้ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมของอารยธรรม
ล้านนา (พะเยาแพร่น่าน) และสุโขทัย (กำแพงเพชรสุโขทัย) พบว่า ศักยภาพเพ่ือการรองรับการท่องเที่ยวของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมของอารยธรรมล้านนาด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ ยวด้านคุณค่าและความสำคัญทาง
วัฒนธรรมด้านการต้อนรับของประชาชนในท้องถิ่นและด้านการบริหารจัดการเรียงลำดับจากค่าคะแนนจาก
มากไปน้อยได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัยกว๊านพะเยา/อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติรามคำแหงอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยและวัดภูมินทร์นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชรนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การอนุรักษ์เรียนรู้
ท้องถิ่นต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเพ่ิมมากข้ึนมีการรณรงค์และพัฒนาให้กลายเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวทั่วทั้งจังหวัดสอดคล้องกับการบริหารจัดการของภาคส่วนจังหวัดที่เน้นการประชาสัมพันธ์และ
แสวงหากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่จังหวัดมีอยู่เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภาค
การท่องเที่ยวให้ขยับตัวสูงขึ้นส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตน 

มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และคณะ (2560) ได้พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยการฟ้ืนสำนึกท้องถิ่นด้วย
กระบวนการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ย วเชิง
วัฒนธรรมณวัดท่าไชยศิริตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี พบว่า สามารถนำองค์ความรู้ทางด้าน
การใช้ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพ่ือพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและทุนมนุษย์เพ่ือความสุขอย่างยั่งยืนอันนาไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยได้เป็นที่ประจักษ์ 
 Nugroho และคณะ (2016) ได้ศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(ecotourism) พบว่า ปัญหาของการพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขได้โดยใช้กลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจของท้องถิ่นจากการเป็นภาคเกษตรกรไปเป็นการผลิตสินค้า
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และบริการ การเพ่ิมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวภายในประเทศ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการบูรณาการกับสถาบันทางการศึกษา การ
พัฒนาผู้ประกอบการทางด้านการให้บริการทางการท่องเที่ยว และการจัดการการท่องเที่ยว การสร้างภาวะ
ผู้นำและการมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาที่พักแบบโฮมสเตย์และแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ การสร้าง
มาตรฐานของสินค้าและบริการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น การสร้างมูลค่าให้กับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 Abahre และ Raddad (2016) ได้ศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางเมืองที่มีต่อการพัฒนาการท่อเที่ยว 
พบว่า ปัจจัยภายนอกมากมายมีอิทธิพลและเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวลด
จำนวนลง การตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว ปัญหาทางการเมืองมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนว
ทางแก้ไข ได้แก่ รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาในทุกระดับ ชุมชนและท้องถิ่นจะต้องปกป้อง
ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และทุนทางชาติพันธุ์  Mazidi (2017) ได้ศึกษาการพัฒนาและการจัดการการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและการท่องเที่ยวเพ่ือการบำบัดสุขภาพ พบว่า การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเป็นการ
ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวภายในประเทศได้ ปัจจัยที่สำคัญ คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการคมนาคมขนส่งทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้น พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจึงเป็นทุนทาง
ธรรมชาติมี่มีมูลค่าสูงของประเทศ ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศอย่างมหาศาล 

แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสามารถพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ประเทศในกลุ่มอาเซียน
มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สวยงาม ดังนั้น การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวในระดับอาเซียน ก็จะเป็นกลไกการพัฒนาที่เข้มแข็งของอาเซียน แม่ชีกฤษณา รักษา
โฉม และคณะ (2560) ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายชุมชนการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนพบว่า เครือข่ายชุมชนการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
ประชาคมอาเซียนมีรูปแบบและกระบวนพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่หลากหลายจุดอ่อนของเครือข่าย
ชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ประกอบการรายย่อยเป็นแรงงานในภาคบริการพ่ึงพาตนเองได้น้อยยังไม่มี
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือการสร้างรายได้การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งการอำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจุดแข็งของเครือข่ายชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวคือการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนามีวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สามารถพัฒนาให้
เป็นกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวได้ประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนเริ่มให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในระดับ
ชุมชนเพ่ิมมากขึ้นโดยให้มีคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนในระดับชาติระดับพ้ืนที่และในระดับชุมชนมีการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนด้านการท่องเที่ยวเป็นวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวมีการพัฒนา
ระบบและกลไกที่เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนและ
ผู้ประกอบการรายย่อยขึ้นเป็นผู้ประกอบการหลักในชุมชนมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในระดับชาติโดยมุ่งเน้นไปสู่การจัดการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานการสร้างรายได้ให้กับชุมชนการพัฒนาระบบ
สาธารณูปการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ 
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รูปแบบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนมีความเกี่ยวข้องการ
บริหารจัดการ ได้แก่ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่สัมพันธ์กับความเชื่อและวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่นรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่สัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนที่สัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืนความสัมพันธ์
ของเครือข่ายชุมชนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับทรัพยากรการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ในฐานะ
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ในฐานะเครือข่ายการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ในฐานะผู้ประกอบ
ธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนแนวทางการพัฒนานโยบายและศักยภาพการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายชุมชนการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนมีดังนี้การเสริมสร้างกลไกการตลาดและ
การบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนการเสริมสร้างความเข้มแข้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมการท่องเที่ยวการจัดองค์กรการท่องเที่ยวของชุมชนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการ
ท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาระบบเครือข่ายของชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับชุมชนของประชาคมอาเซียนยังมีแนวโน้มและการเติบโตและมีศักยภาพสูงมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีวิถีชีวิตวิถีชุมชนและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวหากมีการส่งเสริมจาก
ภาครัฐที่เหมาะสมจะทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการพัฒนาและเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวของประเทศและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง พบว่า ประเด็นที่ต้องการสำรวจไว้ล่วงหน้า ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ตำนาน เรื่อง
เล่า ความเชื่อ ร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี กิจกรรม วิถีประเพณี วัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับวัดพระธาตุจอมปิง 
แนวคิด ทัศนคติ และการรับรู้ ที่มีต่อวัดพระธาตุจอมปิง การสืบทอดเชิงวิถีวัฒนะรรมที่เกี่ยวข้องกับวัด 
ภาพรวมของสถานการณ์การท่องเที่ยวของวัดพระธาตุจอมปิง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน การพัฒนาวัดพระธาตุ
จอมปิงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน บริบทของวัดพระธาตุจอมปิง คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเชิงพุทธที่มีจุดเด่นทางด้านความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ สถานที่ มีคว ามงดงามของ
สถาปัตยกรรม วัตถุศิลป์ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของวัด คือ “บวร” 
บ้าน วัด และโรงเรียน การส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน ต้องอาศัยการพัฒนาดังนี้ การ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาการสื่อสารงานท่องเที่ยว ความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก การสร้างกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคคลในชุมชน การสร้างจิตสำนึกรักษ์ถิ่นฐาน การ
พัฒนาประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสร้าง
ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในการส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความรู้ในชุมชน พัฒนาเครือข่าย
ความสัมพันธ์กับภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมร่วมกับภาคเอกชน และภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและงานบริการ 
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 Sultana, Islam, และ Uddin (2017) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวทางศาสนา (religious tourism) พบว่า 
การท่องเที่ยวสามารถไปท่องเที่ยวได้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยไป แหล่ง
ท่องเที่ยวทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ 
การท่องเที่ยวทางศาสนาเป็นการไปศึกษา เรียนรู้ ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจเกี่ยวกับสถานที่ทางศาสนา 
เส้นทางของประวัติศาสตร์ทางศาสนา การศึกษาหลักธรรมคำสอน การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนา 
การท่องเที่ยวทางศาสนาจึงมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกท่องเที่ยวได้ตามความสนใจ 

อัตลักษณ์ของชุมชนสามารถนำมาเป็นทุนทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิม 
จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความโดดเด่นและเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดอัตลักษณ์ชุมชน การนำวัฒนธรรมชุมชน
และอัตลักษณ์ชุมชนมาเพ่ิมมูลค่าทางวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศแล้ว ยังเป็นการทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย การพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนจะต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากใน
แต่ละชุมชนมีบริบท วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น ยังต้องมีการวางแผน กำหนดกล
ยุทธ์ และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน วรรณา โชคบันดาลสุข, กุลยา อนุโลก และวรลักษณ์ ทองประยูร 
(2558) ได้พัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผ้าทอพ้ืนเมืองไทยทรงดำใน
จังหวัดราชบุรี พบว่า การทอผ้าพ้ืนเมืองมีปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้น คนสนใจทอผ้าลดลง ผ้ามี
คุณภาพไม่ค่อยได้มาตรฐาน มีการแปรรูปน้อย ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ขาดคนที่มีความรู้และฝีมือในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ขาดการประชาสัมพันธ์ การกระจายสินค้ามีน้อย ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตใหม่ๆ ที่
ผสมผสานกันเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน กลไกที่สำคัญ ได้แก่ ช่างทอรุ่นเก่าถ่ายทอดความรู้สู่ช่างทอรุ่นใหม่ที่สนใจ ใช้
นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการย้อมผ้า มีวัฒนธรรมผูกโยงกับผ้าไทยทรงดำในพิธีกรรมต่างๆ มีวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี และใช้กระบวนการกลุ่ม กลยุทธ์การแข่งขัน ได้แก่ สร้างคุณค่าของผ้าโดยเน้นว่าเป็นผ้าทอมือและ
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างช่างทอรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึก สืบสานอนุรักษ์ สร้างตราสินค้าในผลิตภัณฑ์ที่โดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ มุ่งเน้นขายตลาดเฉพาะ สร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด หน่วยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาช่วยส่งเสริมสนับสนุน 

 

Local Museum Development :  การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวม

ประวัติความเป็นมา ประเพณี โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญในชุมชน วิถีชีวิต โดยประเภทของแหล่งเรียนรู้
โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ 1) แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติคือ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ
ในทุกชุมชนและอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่งได้แก่ต้นไม้ ป่าไม้ ดินหินแร่แม่น้ำ ทะเล
ภูเขาสัตว์ 2) แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ โบราณวัตถุ โบราณสถานห้องสมุดประชาชนบ้านเรือน ที่อยู่
อาศัยสวนสมุนไพรวัดโบสถ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอาคารสถานที่ ที่ทำการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 3) บุคคลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดความรู้ความคิดความสามารถอันเป็นผลผลิตหรือ
ผลงานอันเกิดจากการกระทำของภูมิปัญญาบุคคลบุคคลถือเป็นส่วนสำคัญของชุมชน ชุมชนแต่ละชุมชน
ประกอบไปด้วยสมาชิกประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันทั้งเพศ วัย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อาชีพ 4) 
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ระเบียบแบบแผนประเพณี วัฒนธรรม การปกครอง การเมือง ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนภัทราวดี ศิริวรรณ และจิราภรณ์ เอ้ือศิริพรฤทธิ์ (2559) พบว่า 1) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีรูปแบบใน
การดำเนินงานและบริหารจัดการแตกต่างกัน 2) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งบริหารจัดการกันเอง ไม่ได้ขึ้น
ตรงกับหน่วยงานใดๆ 3) เจ้าหน้าที่และชุมชนมีการวางแผนงานและสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนให้ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง 4) มีการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ 5) การบริหารจัดการด้านบุคลากร ได้ใช้บุคคลที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน แต่มีปริมาณน้อย 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 6) การบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงและ
ครอบคลุม โดยเฉพาะประชาชนในชุมชน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรู้สึกร่วมว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมี
ขึ้นเพ่ือชุมชนอย่างแท้จริง Sae-Wang (2017) ได้ศึกษาการจัดการทุนทางวัฒนธรรม พบว่า การจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมได้เริ่มมีมาก่อนแล้วตั้งแต่ยุคอดีต และได้มีการพัฒนาต่อยอดในยุคปัจจุบันโดยองค์การนานาชาติ อาทิ 
UNESCO และองค์กรทางวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยมีการจัดการเริ่มจากทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
(tangible heritage) ไปสู่ทุนทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ ( intangible heritage) ในประเทศไทย 
ชุมชน ท้องถิ่น ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทุนทางวัฒนธรรม  
 การจัดการพิพิธภัณฑ์ในยุคปัจจุบันควรได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนำเสนอข้อมูล 
สารสนเทศ และองค์ความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินและน่าสนใจ สุธัญญา 
ด้วงอินทร์ และสัจจารีย์ ศิริชัย (2559) ศึกษาเพ่ือแปลงทรัพยากรสารสนเทศทางกายภาพให้ เป็นทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในพิพิธภัณฑ์และลงรายการเมทาดาทา ออกแบบ
และพัฒนารูปแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2.0 โดยจัดหาฟังก์ชันพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ ฟังก์ชันการแสดงผลและฟังก์ชันทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้ใช้ออนไลน์คนอ่ืนๆ ได้ ประเมินโดยการ
ทดสอบการใช้งานในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของรูปแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของ
พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2.0 ข้อเสนอแนะเพ่ือนำมาปรับปรุงส่วนติดต่อพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในชุมชนออนไลน์ เปรียบเทียบการใช้งานส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของพิพิธภัณฑ์
ดิจิทัล 2.0 กับพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลแบบทั่วไปในการตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ 
ผลการวิจัยพบว่าพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล 2.0 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการแสวงหาทรัพยากร
สารสนเทศได้มากกว่าพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลโดยทั่วไป ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความประทับใจในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้านความ
มีประโยชน์ สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่ายมากกว่า 

ชุมชนแต่ละชุมชนล้วนมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง ดังนั้น แต่ละชุมชนควรได้นำ
จุดเด่นของตนเองมาจัดการความรู้ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณิศิรา กายราศ (2560) ได้ศึกษา
รูปแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนมุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านยายม่อม อำเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราด พบว่า กลุ่มหลักในการขับเคลื่อนนิเวศพิพิธภัณฑ์ คือ กลุ่มสตรี และเยาวชน โดยได้
อาศัยทรัพยากรในชุมชน ทั้งทุนนิเวศสิ่งแวดล้อม นิเวศสังคม และนิเวศวัฒนธรรม ที่มาต่อยอดเป็นกิจกรรม
และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติแบบอิสลาม นิเวศพิพิธภัณฑ์เอ้ือต่อการ
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พัฒนาศักยภาพของชุมชน ในการต่อยอดใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรทางนิเวศของชุมชน และการ
แก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน อาทิ ปัญหาการเลื่อมลงของทรัพยากรนิเวศ ความยากลำบากทางเศรษฐกิจ นิเวศ
พิพิธภัณฑ์มีศักยภาพที่จะเกื้อหนุนให้เกิดการเพ่ิมบทบาทของสตรีและเยาวชน นิเวศพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน
ยายม่อมมีคุณลักษณะสำคัญบางประการที่แตกต่างจากตัวแบบนิเวศพิพิธภัณฑ์ในที่อ่ืนๆ แทนที่จะมุ่งเน้น
เป้าประสงค์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรเชิงนิเวศ หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในเชิงเศรษฐกิจ ชุมชน
ยายม่อมได้เลือกใช้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการแสดงหาสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ท้ังสอง
ด้าน โดยชุมชนได้ประยุกต์ใช้แนวคิดนิเวศพิพิธภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะความท้าทายเฉพาะที่ชุมชนเผชิญ
อยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการใช้นิเวศพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเชิงนิเวศ
ในลักษณะต่างๆ ภายใต้บริบททางสังคม ศาสนา ที่แตกต่างหลากหลาย  

การทำความเข้าใจสภาพปัญหาของชุมชนและกระบวนการสร้างความหมายต่อระบบนิเวศ ได้แก่ 1) 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลถูกคุกคามจากภัยธรรมชาติและเทคโนโลยีการ
ทำประมงสมัยใหม่ เช่น ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทำให้พืชท้องถิ่นถูกทำลายสูญหายไปเป็นจำนวนมาก 
ปัญหาการลักลอบทำประมงผิดกฎหมาย ทำให้สัตว์น้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์มีจำนวนลดลง ชุมชนได้แก้ปัญหาโดย
การอนุรักษ์วิธีการทำประมงพ้ืนบ้าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาทำกิจกรรมปลูก
ป่าชุมชน และดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มลักลอบประมงผิดกฎหมาย 2) ปัญหาสุขภาพอันเกิดจาก
ทรัพยากรนิเวศในท้องถิ่นถูกทำลาย เช่น คลื่นลมทะเลได้พัดเอาขยะจากที่อ่ืนเข้ามาในชุมชน ทำให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ การเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดจากกะลามะพร้าวที่เหลือทิ้งจากการทำขนมได้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนได้แก้ปัญหา คือ การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำเศษกะลาไปเผาถ่านสร้าง
อาชีพเสริมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 3) ปัญหาการเมืองกับภาครัฐที่ขยายอิทธิพลเข้ามาในพ้ืนที่ เช่น พื้นที่ทำกินและ
เขตชุมชนอาศัยบริเวณหาดทรายดำ หรือหัวสวน ได้กลายเป็นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ 4) ปัญหา
เศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในอำเภอแหลมงอบ ทำให้ประชาชนเปลี่ยนอาชีพจากการทำ
การเกษตรไปเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 5) ปัญหาทางวัฒนธรรม เช่น หัวหน้าครอบครัวต้องเดินทาง
ไปปฏิบัติภารกิจทางศาสนาในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ การเกิดความขัดแย้งกับการศึกษาในระบบโรงเรียน 
การต่อต้านการสวมผ้าคลุม ชุมชนได้แก้ไขปัญหา คือ การผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมการคลุมผ้า
ฮิญาบในระบบโรงเรียน 

กระบวนการพัฒนา การสะท้อนปัญหา และการสร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการพัฒนา
นิเวศพิพิธภัณฑ์มีขั้นตอนดังนี้ 1) การจัดตั้งคณะทำงาน ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการมัสยิดนูรุ้ลการีม กลุ่มสตรี
มุสลิมที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มกองทุนฟื้นฟูอาชีพเกษตร กลุ่มเรือประมง กลุ่มเยาวชน
จิตอาสา 2) การวางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ ได้กำหนดให้อาคารศูนย์ฮาลาล เป็นอาคารนิเวศพิพิธภัณฑ์
ศูนย์กลาง หรือ Core Museum ซึ่งจัดแสดงป้ายนิทรรศการเรื่องราวความเป็นมา และองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพในแต่ละฐานกิจกรรม เป็นพ้ืนที่สำหรับจัดประชุม การฝึกอบรม พ้ืนที่เชื่อมโยงในการจัด
กิจกรรม หรือ Sattlelite Museum แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 พ้ืนที่นิเวศควบคุมพิเศษ คือ พ้ืนที่บ่อ
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ทรายดำบำบัด เป็นที่เก็บรักษามรดกนิเวศหายาก และควบคุมปริมาณการนำออกมาใช้ โดยเฉพาะ “ทรายดำ” 
ที่เป็นมรดกนิเวศ มีคุณค่าทางความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนา ควรมีการควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมิ
ให้ลักลอบนำทรายดำออกนอกพ้ืนที่ การกำหนดการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวที่ต้องแต่งตัวสุภาพ เนื่องจากเคย
เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ ส่วนที่ 2 พื้นที่นิเวศวัฒนธรรม คือ บ้านของครูภูมิปัญญา เป็นพ้ืนที่ทำกิจกรรม
สืบสานนิเวศวัฒนธรรม มุ่งเน้นการนำทรัพยากรนิเวศในท้องถิ่นที่มีคุณค่าด้านการดูแลรักษาสุขภาพ มาจัด
แสดงผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น การพอกหน้าด้วยถ่านกะลา การทำโคลน
บำบัดสำมะงา การอบตัวในกระโจมอบสมุนไพร การทำเรือสปาวารีบำบัด การทำเฮนน่าบำบัด ส่วนที่ 3 พื้นที่
นิเวศประวัติศาสตร์ คือ บริเวณหินยานม่อม เป็นพ้ืนที่นิเวศประวัติศาสตร์ มีจุดชมวิว และการบรรยาย
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนแบบมุขปาฐะโดยครูภูมิปัญญา และเยาวชน ส่วนที่ 4 พ้ืนที่ธนาคารสี
เขียว คือ บ้านของคณะทำงานกลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร เป็นพ้ืนที่เก็บสะสมทรัพยากรนิเวศที่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ ส่วนที่ 5 พ้ืนที่นิเวศอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก 
คือ การสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนนอกพ้ืนที่ เพ่ือนำทรัพยากรนิเวศที่ขาดแคลนในพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ เช่น ดอกเกลือฮาลาลมาผลิตสครัปขัดผิว น้ำมันอโรมาจากไม้หอมกฤษณา พ้ืนที่สนามกีฬาสำหรับ
การเผาถ่านกะลา น้ำสกัดไผ่ฮาลาล 

3) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างพลังชุมชนให้มีศักยภาพ
สำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดเวทีเยาวชนสืบสานมรดกท้องถิ่น เพ่ือ
ฝึกให้เยาวชนเกิดความกระตือรือร้นในการสืบหาและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 ปู่ย่าพาทำ 
เพ่ือให้คนในชุมชนสำรวจฐานทรัพยากรธรรมชาติ ใน พ้ืนที่  และการถ่ายทอดภูมิปัญญาการนำ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพ่ือดูแลสุขภาพ กิจกรรมที่ 3 การอบรมหัตถเวทน้อย เพ่ือฝึกอบรมทักษะ
การนวดแผนไทยให้แก่กลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ กิจกรรมที่ 4 การอบรมการทำผลิตภัณฑ์สปา คือ การประดิษฐ์สบู่
ฟองฟู่สูตรทรายดำลาวา เป็นสินค้าสปาในการทำวารีบำบัด 

4) การออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมทรายบำบัด มีสิ่งประดิษฐ์ คือ บ่อทราย
ดำบำบัด สบู่ฟองฟู่สูตรทรายดำลาวา กิจกรรมพอกหน้าถ่านกะลา สิ่งประดิษฐ์ คือ ผ งถ่านกะลาหน้าเด้ง 
กิจกรรมอบตัวสมุนไพร สิ่งประดิษฐ์ คือ สุ่มอบสมุนไพรทรงมัสยิด กิจกรรมเรือสปาวารีบำบัด สิ่งประดิษฐ์ คือ 
เรือสปาวารีบำบัด จักรยานน้ำ สบู่ฟองฟู่ผสมฟีนูกรีก กิจกรรมเฮนน่าบำบัด สิ่งประดิษฐ์ คือ ศิลปะจากเฮนน่า 
กิจกรรมธนาคารสีเขียว สิ่งประดิษฐ์ คือ กิจกรรมธนาคารสีเขียว สิ่งประดิษฐ์ คือ เครือข่ายรับซื้อพันธุ์พืชและ
สัตว์น้ำ กิจกรรม CSR 

5) การกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของนิเวศพิพิธภัณฑ์
บ้านยายม่อม คือ กลุ่มมุสลิมในพ้ืนที่ กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างศาสนิก กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพด้วย
วิธีการธรรมชาติบำบัด และกลุ่มหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยว จึงได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว ดังนี้ การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การ
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ให้บริการรดเลดี้เล้งเจอร์เที่ยวชมตามจุดที่ชุมชนกำหนด เพ่ือช่วยลดมลพิษ การไม่นำสุรา ยาเสพติด สิ่ง
อบายมุขเข้ามาในพื้นที ่

พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิณรงค์รอน พิพิธภัณฑ์
ชุมชนกุฎีจีน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตบางขุนเทียน 
พิพิธภัณฑ์ชุมชนตรอกเข้าเม่า พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี 
พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี เป็นต้น การพัฒนารูปแบบการนำเสนอของ
พิพิธภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชนโดยรอบ 
การพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆ พิพิธภัณฑ์ และการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับท่องถิ่นที่สมบูรณ์ จึงเป็นสิ่งที่
หน่วยงานต่างๆ ควรได้ร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง นพพร จันทรนำชู และคณะ (2560) ได้ทำการ
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 
การศึกษาความต้องการการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น เพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ พบว่า ความต้องการการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) การเลือกกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา เช่น การเลือกแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา เช่น การวางแผนกับผู้เรียนในการเลือกแหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติและสร้างประสบการณ์ 2) การเลือกแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เชิ งสร้างสรรค์ 
ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง ประเภทของกิจกรรม ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 3) 
รูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมที่สร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน กิจกรรม
การเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ได้แก่ งบประมาณ สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ การเชื่อมโยงความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ บุคลากรทางการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างการเรียนรู้ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตามความสนใจของผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกาเรียนรู้ 

การประเมินแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ในจังหวัดกาญจนบุรี 
จำนวน 22 แหล่ง โดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ทำการประเมิน ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัด
หวายเหนียว พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหนองขาว โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศิลปะวิทยาการ ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ด้านศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
แหล่งท่องเที่ยว และด้านศักยภาพการบริหารจัดการ 

รูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) การเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ คือ การเรียนรู้ที่สร้างทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและบริบทแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ 2) การสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยว คือ การสร้าง
ภาพลักษณ์และการรับรู้ที่ทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม 3) การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวิถีชุมชน คือ การ
เชื่อมโยงอาคาร สถานที่ วัสดุจัดแสดงให้เข้ากับวิถีชุมชน 4) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว คือ การ
สนับสนุนการทำงานระหว่างพิพิธภัณฑ์ บุคคล ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 5) การ
เปิดพ้ืนที่กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ การนำกิจกรรมที่ เป็นรากฐานของชุมชนมาสร้างคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นพ้ืนที่ของกิจกรรมเรียนรู้ 6) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในชุมชน คือ การพัฒนาคนในชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนและเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
การฝึกอบรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นยุวมัคคุเทศก์ และผู้แสดงกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 7) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ คือ การเชื่อมโยงวิถีชีวิต ประเพณี และภูมิปัญญา ให้เป็นรูปธรรม การ
สร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ระลึก กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้การผลิต การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

กิจกรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ชุมชนปากแพรก ได้แก่ 1) การ
เรียนรู้พ้ืนที่ทางกายภาพ คือ กิจกรรมการเรียนรู้จากสถาปัตยกรรมของอาคารในพ้ืนที่ถนนปรากแพรก ได้แก่ 
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 3 ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ 
การเรียนรู้สถาปัตยกรรมจากอาคารสถานที่ การเรียนรู้ศิลปะจากจิตรกรรมฝาผนัง การเรียนรู้จากวัตถุจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์จำลอง การเรียนรู้จากิจกรรมการแสดง กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับ
ชุมชน 2) การเรียนรู้จากวิถีชุมชน คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ร่วมกัน 
ได้แก่ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากเรื่องเล่าของคนในชุมชน การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน การ
เรียนรู้กระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) การเรียนรู้จากพ้ืนที่การค้า คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่มาจาก
จุดเด่นของถนนปรากแพรกในฐานะเป็นย่านการค้าในอดีต ได้แก่ การเรียนรู้การประกอบอาชีพ การเรียนรู้
ประวัติ และวิถีการผลิตของสินค้าพ้ืนเมืองและสินค้าที่ระลึก การเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมจากกิจกรรมย้อน
ยุค การเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากการเป็นยุวมัคคุเทศก์ 4) การเรียนรู้จากกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม คือ กิจกรรม
การเรียนรู้ที่ใช้ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ การเรียนรู้จากการวาดรูปสถาปัตยกรรม การ
เรียนรู้จากการพัฒนาสินค้าที่ระลึกจากงานศิลปะ การเรียนรู้จากิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้จาก
กิจกรรมการแสดง การเรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของเยาวชน 

เส้นทางการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนปากแพรก มี 3 
เส้นทาง ได้แก่ 1) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ตอนต้น 2) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 3) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ เช่น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา
สังฆปรินายก นายบุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ชุมชนปากแพรก 
หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น มีดังนี้ 1) ควรจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาถนนปากแพรก ที่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี 2) ควรหาเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการท่องเที่ยวถนนปาก
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แพรกให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 3) ควรมีการประสานกับเทศบาลในการตั้งคณะกรรมการ ออกเป็นคำสั่ง
จังหวัด แล้วมอบภารกิจให้ทำงานเป็นข้อตกลง เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย 
4) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ถนนปากแพรกที่รับผิดชอบในการ
จัดการท่องเที่ยวถนนปากแพรกโดยตรง 5) ควรร่วมกันสร้างงานสร้างอาชีพ กระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
เข้าสู่ชุมชน ส่งเสริมบทบาทให้เยาวชนมีการเรียนรู้และสามารถตอบสนองนโยบายของการศึกษา ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลาเรียนรู้มากขึ้น 6) ควรพัฒนาการบริการการท่องเที่ยว ทั้งการพัฒนาผู้นำเที่ยว และชุมชนที่ทำให้
นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ และกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ 7) ควรบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นจาก
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

สถานศึกษา มีดังนี้ 1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในพ้ืนที่ ควรจัดทำเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์บรรจุเป็นกิจกรรม หลักสูตรโรงเรียน โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพ่ือให้ผู้เรียน
โดยเฉพาะผู้เรียนในพ้ืนที่มีความภาคภูมิใจกับท้องถิ่นของตนเอง ส่วนผู้เรียนและนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเห็นภาพ
ทางประวัติศาสตร์ที่เรียบเรียงจากหนังสือ ตำราเรียน เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ทางกายภาพให้ปรากฏเป็นรูปธรรม 2) 
หน่วยงานวิชาการ ควรร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์ชุมชน และให้การสนับสนุนทั้งด้านความรู้ การพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเป็นการเสริมความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน และร่วมกันเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชน 3) หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ควรร่วมกันจัดกิจกรรม
การส่งเสริมการตลาด เพ่ือนำอัตลักษณ์ของถนนปากแพรกมาเสนอแก่นักท่องเที่ยว และสร้างจุดขายทางการ
ท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในชุมชน มีดังนี้ 1) ควรสร้างเรื่องเล่าให้มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวถนน
ปากแพรก เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพัฒนาเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 2) ควรร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก ที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ของถนนปากแพรก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีเรื่องเล่าของ
สินค้าที่ระลึกที่ทำให้นักท่องเที่ยวตระหนักในความสำคัญของถนนปากแพรก ที่จะต้องมาเยือน มากิน มาชม 
และเป็นสิ่งดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เยาวชนและคนใน
ชุมชน 3) ควรมีการจัดทำสื่อเพ่ืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่
นักท่องเที่ยว 

พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ดังนั้น พิพิธภัณฑ์จึงควรมี
การออกแบบในลักษณะของอารยะสถาปัตย์  เพ่ือให้บุคคลทุกลุ่มทั้งคนปกติ ผู้สูงอายุ และคนพิการต่างๆ 
สามารถเดินทางมาเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ บุญชู บุญลิขิตศิริ และคณะ (2560) รูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสำหรับผู้พิการทางสายตา พบว่า การออกแบบรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม
สำหรับผู้พิการทางสายตา ประกอบด้วย การออกแบบ เนื้อหาที่จัดแสดง ป้ายข้อความ สื่อเชิงตอบโต้ และ
เส้นทางสัญจร เนื้อหาที่จัดแสดง มีดังนี้ 1) นิทรรศการควรจะต้องมีการนำเสนอเนื้อหาที่สามารถใช้ประสาท
สัมผัสได้มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การสัมผัส การฟัง การดมกลิ่น การชิมรส 2) ควรนำเสนอเนื้อหาเป็นลำดับ
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ขั้นตอน ควรออกแบบเส้นทางของโปรแกรมการชมนิทรรศการให้มีความชัดเจน เป็นลำดับ มีการทำคู่มือการ
เดินชมให้กับผู้พิการทางสายตา และคู่มือนั้นเป็นเครื่องมือช่วยให้การเดินชมนิทรรศการสะดวกยิ่งขึ้น วัตถุที่จัด
แสดง ดังนี้ 1) การจัดแสดงวัตถุ เช่น ผลงานศิลปะ โบราณวัตถุ วัตถุจัดแสดง สื่อมัลติมีเดียต่างๆ ต้องจัดให้
สามารถเห็นได้ชัดเจน 2) วัตถุในการจัดแสดงควรให้สามารถสัมผัสได้ หากไม่สามารถสัมผัสได้ ควรสร้าง
รูปแบบและแบบจำลองขึ้นมาเพ่ือให้สัมผัส หรือใช้การบรรยายทางเสียงให้สามารถเข้าใจในวัตถุนั้นๆ ได้ 3) 
วัตถุที่จัดแสดงที่สามารถรับรู้ด้วยการสัมผัสจะต้องเป็นวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งโดยบริบทและ
พ้ืนที่ เพ่ือที่จะให้ผู้คนเข้าถึงนิทรรศการได้อย่างแท้จริง 4) การจัดแสดงวัตถุที่สามารถสัมผัสได้ ทั้งของจริงหรือ
ของจำลอง ควรจัดแสดงไว้ที่เดียวกัน ไม่ต้องให้ผู้พิการทางสายตาแยกตัวออกไปจากกลุ่มเพ่ือน หรือครอบครัว
ที่เดินทางมาด้วยกัน ป้ายข้อความ มีดังนี้ 1) การออกแบบป้ายข้อความควรนำเสนอเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น
สำหรับนิทรรศการนั้นๆ ไม่ควรใช้ประโยคยาวๆ 2) ตัวอักษรที่ใช้ควรมีขนาดใหญ่และชัดเจน 3) ควรมีป้าย
ข้อความที่หลากหลายรูปแบบ เช่น อักษรเบรลล์ เสียงบรรยาย และตัวอักษรตัวใหญ่ 4) ตำแหน่งการติดตั้ง
ป้ายข้อความ ควรตั้งอยู่ใกล้พ้ืนที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และใช้งานง่าย เพ่ืออำนวยความสะดวกในการใช้กับผู้
เข้าชมงานที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

สื่อเชิงตอบโต้ มีดังนี้ 1) จะต้องทำการเสนอคำแนะนำการใช้งานทั้งในรูปแบบเสียงและข้อความอักษร
เบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา 2) จัดให้มีการอธิบายการควบคุมการทำงานของสื่อเชิงโต้ตอบ เช่น อักษร
เบรลล์อยู่ใต้ปุ่มหรือตัวควบคุม 3) การออกแบบสื่อเชิงตอบโต้ที่นำเสนอข้อมูลที่มีรูปและข้อความ ต้องมีการ
บรรยายเสียง 4) การออกแบบให้มีพ้ืนที่ที่ไวต่อการสัมผัสในตำแหน่งที่ระบุได้อย่างชัดเจน เส้นทางสัญจร มี
ดังนี้ 1) เส้นทางการเดินไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง 2) ควรมีพ้ืนที่ว่างเหนือศีรษะอย่างน้อย 203 เซนติเมตร หรือ
ประมาณ 80 นิ้ว 3) เส้นทางสัญจรต้องมีความชัดเจน มีแสงสว่างที่ดี และง่ายแก่การเดินตามทาง 4) เส้นทาง
สัญจรควรมีสิ่งที่คอยช่วยเหลือตลอดเส้นทาง เช่น สัญลักษณ์เบรลล์บ๊อก 5) เส้นทางสัญจรต้องมีความมั่นคง
และไม่ลื่น 6) ในระหว่างเส้นทางสัญจรควรจัดให้มีที่นั่งพักในแต่ละนิทรรศการ หรือนิทรรศการที่มีทางเดิน
ยาวๆ หรือทางเชื่อมต่อยาว 7) ที่นั่งควรมีความมั่นคง มีความสูงตั้งแต่ 43 – 51 เซนติเมตร หรือ 17 – 19 นิ้ว 
จากพ้ืน ที่นั่งควรมีที่วางแขนทั้งสองข้างและพนักพิง เพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวตอนลุกนั่ง 8) บริเวณติดตั้งที่นั่ง
ควรเป็นที่ปลอดภัย เช่น ไม่ใช่หน้าทางเข้าออก ไม่กีดขวางเส้นทาง หรือบริเวณประตูที่เปิด ปิด 

วรพจน์ ส่งเจริญ (2560) ได้ทำการพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้
และประสบการณ์ผู้ใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พบว่า การออกแบบที่เรียบง่าย สม่ำเสมอ มีเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน และมีความงามทางสุนทรีย์จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งานพิพิธภัณฑ์เสมือนได้มากขึ้น ดังนั้นใน
การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน สำหรับกลุ่มผู้ใช้ชาวดิจิทัล ควรมีองค์ประกอบดังนี้ สี รูปทรง มิติ และการ
เคลื่อนไหว ที่ส่งผลต่อการรับรู้ของสมองผู้ใช้โดยตรง เกิดความเข้าใจและเพลิดเพลินกับการใช้งาน มาเนื้อหา 
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน สั้น กระชับ มีเรื่องราวเฉพาะที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยง ไปสู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้
ในชีวิตประจำวัน จะทำให้เกิดความน่าสนใจ และจินตนาการในการใช้งานพิพิธภัณฑ์เสมือนเพ่ิมมากขึ้น 
พิพิธภัณฑ์เสมือนเป็นสื่อสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์จริงได้ และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ที่ยังไม่
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เคยไปชมพิพิธภัณฑ์จริง เพ่ือใช้วางแผนในการเข้าชม หรือการใช้งานหลังจากที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์จริงมาแล้ว 
เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม หรือชมในสิ่งที่พลาดชมจากพิพิธภัณฑ์จริง พิพิธภัณฑ์เสมือนเป็นเสมือนธนาคารข้อมูล ที่
บันทึกความทรงจำ เรื่องราวต่างๆ และยังเป็นเวทีที่ผู้ใช้สามารถจัดแสดง ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในระดับชุมชน และในระดับชาติด้วย 

อนุชา แพ่งเกสร และคณะ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิต อารยสถาปัตย์ เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ กรณีศึกษา ตำบลชี้น้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า 1) ปัจจัยส่วน
บุคคลของชุมชนชีน้ำราย ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 794 คน มีผู้พิการทุพพลภาพ 100 คน มี
จำนวนสมาชิกในบ้าน 2 – 5 คน ประกอบอาชีพชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนผัก ผลไม้ และไผ่สีสุก การศึกษา
ระดับประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ ชุมชนมีความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน (บ วร) 
ชุมชนมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลาก มีน้ำท่วมขังเกือบทุกปี 2) 
แนวทางการออกแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ให้สอดคล้องกับผู้สูงอายุและคนพิการตามบริบทและอัตลักษณ์ ด้วย
อารยสถาปัตย์ (universal design) คือ การออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่สามารถให้คนทุกกลุ่ม ทุกประเภท
เข้าใช้ได้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน แนวทางในการพัฒนามีดังนี้ การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน การพัฒนาภูมิทัศน์เพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ชุมชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่จัดประชุม การระดมสมอง โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตได้ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสังคม มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน อัตลักษณ์
ชุมชน ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กับชุมชน มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอน ภาควิชาออกแบบ
ภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

การบริหารจัดการและการนำเสนอความรู้ของพิพิธภัณฑ์ควรได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
ด้วย เพ่ือให้อำนวยความสะดวกและน่าสนใจกับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เทพชัย ทรัพย์นิธิ และคณะ 
(2561) ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบพิพิธภัณฑ์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นต้นแบบสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้ดำเนินการพัฒนาต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ (model) ในการสร้างพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ให้กับชุมชน การทำให้ชุมชนและเรียนรู้กระบวนการในการสร้าง
พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ การรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง การจัดทำเว็บไซต์โดยชุมชนเครือข่าย และนำข้อมูลที่ได้จากชุมชนไปนำเสนอผ่าน
แอปพลิเคชัน Museum Pool เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน พบว่า โมเดล
ต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจในวัฒนธรรมดิจิทัลและเห็นประโยชน์ในการ
นำไปใช้ประยุกต์กับแอปพลิเคชัน เพ่ือส่งผ่านความรู้สู่ผู้ใช้งาน เช่น นักศึกษา นักท่องเที่ยว บางชุมชนมีความ
ต้องการที่จะสร้างข้อมูลดิจิทัลด้วยตนเอง ต้องการนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นข้อมูลทางการท่องเที่ยว 
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงชุมชน สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาเก็บรวบรวมในเชิงอนุรักษ์ได้ ทำให้วัฒนธรรม
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ชุมชนได้ถูกถ่ายทอดสู่นักศึกษา นักท่องเที่ยว สร้างความตระหนัก และจิตสำนึกในการหวงแหนวัฒนธรรม
ต่อไป วัฒนธรรมดิจิทัลเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน เพ่ือทำให้วัฒนธรรมสามารถเข้าสู่ผู้ใช้งานได้ง่าย
ขึ้น จึงเป็นนวัตกรรมที่สำคัญท่ีนำไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

 

Local Learning Resource :  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้มี

หลากหลาย ดังนี้ 1) ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริงตามความสนใจ ความต้องการ และเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 2) ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง ทำให้เกิดทักษะและความสามารถท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่น 
และบุคคล 3) ผู้เรียนได้ซักถามผู้รู้ ปราชญ์ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถศึกษา เรียนรู้และค้นหา
คำตอบตามประเด็นที่ศึกษาได้ด้วยตนเอง 4) ชุมชน ท้องถิ่น ผู้เรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน ทำให้ชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียน เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาของตนเอง 5) เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน
ครูผู้สอน ชุมชน และท้องถิ่น 6) ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้เห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น 7) เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และแหล่งเรียนรู้ก็สามารถพัฒนาไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชนที่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมในขณะเดียวกัน 8) ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้เพราะได้เรียนรู้
จากสถานที่จริงและตามความสนใจ ความถนัด 9) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายตาม
สภาพความเป็นจริง ซึ่งในแต่ละชุมชนล้วนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ 
เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนได้มาเรียนรู้ ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจเพ่ือซึมซับและ
เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมไทย 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถรวบรวมและนำเสนอองค์ความรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น แล้วพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับท้องถิ่น
ได้ ประจักษ์ กึกก้อง และธัญรดี บุญปัน (2560) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่
อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า 1) ผลที่เกิดกับชุมชน คือ เกิดการรวมกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไข่ เกิดกลุ่มเกษตรกรรายย่อยขนาดเล็กในเครือญาติ และเพ่ือนบ้าน 
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ชุมชนมีหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เยาวชน
ตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่พันธุ์พ้ืนเมือง ชุมชนมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
และชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด ชุมชนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคม 2) องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ องค์ความรู้ระยะก่อนปลูก คือ การเตรียมแปลงปลูก 
เตรียมขุดหลุมปลูกให้เหมาะสม การคัดเลือกและการดูแลหน่อพันธุ์กล้วยไข่ การตัดหน่อและการปาดหน่อ
กล้วยไข่ ระยะปลูก คือ ความสะอาดของแปลงปลูก การให้น้ำและปุ๋ยอย่ างสม่ำเสมอ การกำจัดวัชพืชและ
แมลง การพรวนดิน ระยะเก็บผลผลิต คือ ความสะอาดของแปลงปลูก การกำจัดวัชพืชและต้นที่เป็นโรค การ
บำรุงดิน การคัดเลือกหน่อพันธุ์ ด้วยวิธีการตัดหน่อและปาดหน่อกล้วยไข่ 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลากหลายประเภท อาทิ หัตถกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม อาหาร สมุนไพร ทุก
ประเภทล้วนสามารถนำมาสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้ พนารัตน์ เดชกุลทอง 
(2560) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมบ้านนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมบ้านนาเสียวสรุปได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีการสาธิต
และวิธีปฏิบัติจริง การถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าทั้งสองวิธีดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดโดยตรงและใช้วิธีเดียวกัน
ในการถ่ายทอดให้ผู้เรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เทคนิคสำคัญของวิธีการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าที่ได้ผลดีที่สุด
ส่วนใหญ่จะสอนแบบตัวต่อตัว หรือสอนเป็นรายคน ซึ่งเป็นวิธีสอนแบบดั้งเดิม แนวทางการจัดการความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหม ได้แก่ การกำหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การ
จัดเก็บความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าส่วนใหญ่แม่จะเป็นผู้ถ่ายทอดให้แก่บุคคลใน
ครอบครัวที่เป็นผู้หญิงเช่นลูกสาวหลานสาวเป็นต้นการทอผ้าถือเป็นงานปกติในวิถีชีวิตประจำวันดังนั้นลูกสาว
จึงสังเกตเห็นแม่ทอผ้าทุกวันทั้งโดยตั้ งใจและไม่ตั้งใจจนเกิดความเคยชินและเกิดการซึมซับจดจำเรียนรู้
กระบวนการทอผ้าไปโดยไม่รู้ตัวแม่จะบอกสอนวิธีการทอผ้าโดยจะอธิบายทุกขั้นตอนพร้อมกับทำให้ดูเป็น
ตัวอย่างแล้วจึงให้ลูกสาวลงมือฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนสามารถทอผ้าได้ลักษณะการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงในการทอผ้าด้วยตนเองในระหว่างสอนการทอผ้าแม่ก็จะบอกสอนความรู้ความเชื่อความสำคัญ
และคุณค่าของการทอผ้าปัจจุบันวิธีการถ่ายทอดการทอผ้าของชุมชนบ้านนาเสียวยังคงเหมือนในอดีตแต่ผู้รับ
การจะมีการถ่ายทอดให้แก่คนอ่ืนๆที่สนใจเช่นสมาชิกกลุ่มทอผ้านักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจที่จะเรียนรู้ทั่วไป
การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมบ้านนาเสียวสรุปได้  2 วิธีดังนี้ 1) วิธีการสาธิตโดยผู้สอนหรือผู้
ถ่ายทอดจะสาธิตหรือลงมือทอผ้าให้ดูก่อนเพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้รับการถ่ายทอดสังเกตจนเกิดความเข้าใจและ
จดจำขั้นตอนต่างๆของการทอผ้าระหว่างการสาธิตก็จะอธิบายขั้นตอนและเทคนิควิธีการทอผ้าไปพร้อมจากนั้น
จึงให้ผู้เรียนหรือผู้รับการถ่ายทอดลงมือฝึกปฏิบัติการทอผ้าด้วยตนเองทุกข้ันตอนวิธีนี้ผู้เรียนต้องจดจำขั้นตอน
และการบวนการทอผ้าแต่ระหว่างการฝึกทอผ้าผู้สอนก็คอยบอกและแนะนำ 2) วิธีปฏิบัติจริงผู้เรียนจะต้องลง
มือปฏิบัติการทอผ้าและผู้สอนจะคอยบอกและแนะนำแก้ไขเมื่อผู้เรียนเกิดปัญหาในระหว่างฝึกปฏิบัติซึ่งการให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าแต่ก่อนจะลงมือปฏิบัติจริง
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะผ่านการสังเกตกระบวนการทอผ้าทุกข้ันตอนมาแล้วการถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าทั้งสอง
วิธีดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดโดยตรงและใช้วิธีเดียวกันในการถ่ายทอดให้ผู้เรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เทคนิคสำคัญ
ของวิธีการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าที่ได้ผลดีที่สุดส่วนใหญ่จะสอนแบบตัวต่อตัวหรือสอนเป็นรายคนซึ่งเป็นวิธี
สอนแบบดั้งเดิม 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมได้แก่การกำหนดความรู้การแสวงหาความรู้การ
แลกเปลี่ยนความรู้การจัดเก็บความรู้การถ่ายทอดความรู้และการนำความรู้ไปใช้ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. การกำหนดความรู้สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาเสียวจะมีการพบปะพูดคุยกันอย่างสม่ำ เสมอเพ่ือ
สำรวจและทบทวนความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งเป็นการกำหนดความรู้ที่สำคัญซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
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สภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมสำรวจการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าเป็นวิถี
ชีวิตปกติของชุมชนมีทั้งความรู้เดิมที่ได้รับการการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของช่างทอผ้าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจากหน่วยงานต่างๆเช่นทักษะต่างๆในการทอผ้าลาย
ผ้าโบราณความรู้ใหม่ที่มีการประยุกต์และนำมาใช้ในกระบวนการทอผ้าเช่นเทคนิคการสาวไหมเทคนิคการย้อม
สีธรรมชาติและการออกแบบลวดลายเป็นต้นซึ่งความรู้ที่กำหนดเกี่ยวการทอผ้าได้แก่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การสาวไหมอุปกรณ์สำหรับการทอผ้าวัตถุดิบและการย้อมสีธรรมชาติการมัดหมี่และการทอผ้า 

2. การแสวงหาความรู้นอกจากความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษแล้วยังมีการแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติมโดยการแสวงหาความรู้ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่มความรู้ภายในกลุ่มถือว่าเป็นแหล่งความรู้หลักที่
สำคัญเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในกระบวนผลิตผ้าไหมทุก
ขั้นตอนมาอย่างยาวนานสมาชิกจะมีการพูดคุยแนะนำและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ทุกคนได้ทราบถึงเทคนิคของ
แต่ละคนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเป็นไปโดยวิธีการธรรมชาติกล่าวคือสมาชิกจะพูดคุยกัน
อย่างสม่ำเสมอตามปกติในวิถีชีวิตของชุมชนการแสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้จากภายนอกจะเป็น
ความรู้ที่ได้รับการจากอบรมสัมมนาซึ่งหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเช่นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯชัยภูมิ
อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิรวมทั้งความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานนอกจากนี้ยัง
ได้รับความรู้จากประธานกลุ่มซึ่งไปรับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆแล้วนำมาถ่ายทอดแก่สมาชิกกลุ่มการ
แสวงหาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับลวดลายผ้าไหมมัดหมี่แบ่งได้ 3 ลักษณะคือ 1) ความรู้จาก
ลายโบราณดั้งเดิมของชุมชน 2) การแสวงหาความรู้โดยดูแบบจากลายผ้าจากภายนอกที่มีคนนำเข้ามาใช้ใน
ชุมชน 3) การแสวงหาความรู้ของลวดลายผ้าที่ได้จากการสังเกตธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์ที่พบเห็น
ในวิถีชีวิตประจำวันรวมทั้งสัตว์ในทางพุทธศาสนาที่นิยมมากเช่นลายนาคซึ่งจะพบมากกว่าสัตว์ชนิดอ่ืนๆ  4) 
การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับลายผ้าที่ได้จากการเข้ารับการอบรมสัมมนาดูงาน  5) การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
ลายผ้าที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างสมาชิกกลุ่มทอผ้าเพ่ือคิดค้นออกแบบรูปแบบและลายผ้า
จนได้ลายผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าและชุมชนบ้านนาเสียวได้แก่ลายเกลียวไหมซึ่งเป็นลาย
มัดหมี่ที่ได้จากแบบลวดลายโบราณนำมาผสมผสานกันออกแบบประยุกต์เป็นลวดลายใหม่ตั้งชื่อใหม่เป็นต้น 

3. การแลกเปลี่ยนความรู้สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านนาเสียวมีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทโดยทั่วไปจึงมีการ
ไปมาหาสู่และพบปะพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการทอผ้า
ของสมาชิกกลุ่มทอผ้านอกจากนี้ยังพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มโดยการศึกษาดูงานในแหล่งความรู้
ต่างๆเช่นกลุ่มทอผ้าที่ประสบความสำเร็จหรือการออกร้านจัดนิทรรศการเป็นต้นซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
อย่างไม่เป็นทางการนอกจากนี้ประธานกลุ่มทอผ้าจะนำความรู้และเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้า
ไหมที่ได้รับจากการอบรมประชุมสัมมนามาถ่ายทอดแก่สมาชิกอยู่เป็นประจำโดยการจัดประชุมกลุ่มทอผ้าซึ่ง
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการรวมทั้งการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทอผ้าที่
ส่วนราชการจัดขึ้น 
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4. การจัดเก็บความรู้การจัดเก็บความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าไหมจะเน้นการจัดเก็บความรู้ไว้ที่
ตัวบุคคลโดยใช้วิธีการจดจำความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าจะมีอยู่ในตัวของช่างทอผ้าทุกคนซึ่งมีประสบการณ์ทอผ้า
มาอย่างยาวนานความรู้เหล่านี้ไม่มีการเขียนบันทึกเป็นตำราแต่ที่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่จะเป็น
การเขียนลายกราฟบางลายแต่การเขียนลายกราฟก็ยังไม่เป็นระบบและไม่ครบทุกลายที่มีการทอผ้าในชุมชน 

5. การถ่ายทอดความรู้การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาเสียวจะ
เน้นการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากผู้ถ่ายทอดสู่ผู้รับการถ่ายทอดคือการสอนหรือถ่ายทอดเป็นรายบุคคลโดย
จะมีการผสมผสานกันทั้งวิธีการสาธิตและการให้ลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนหรือผู้รับการถ่ายทอดจะต้องสังเกต
และจดจำขั้นตอนต่างๆของการทอผ้าและลงมือฝึกปฏิบัติการทอผ้าด้วยตนเองทุกขั้นตอนการให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริงถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าเทคนิคสำคัญของวิธีการถ่ายทอดความรู้
การทอผ้าที่ได้ผลดีที่สุดส่วนใหญ่จะสอนแบบตัวต่อตัวหรือสอนเป็นรายคนซึ่งเป็นวิธีสอนแบบดั้งเดิม 

6. การนำความรู้ไปใช้สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาเสียวมีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมโดยได้นำความรู้
ภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการทอผ้าทุกขั้นตอนได้แก่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมการสาวไหมการ
ออกแบบลวดลายการมัดหมี่การย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้มาจากการกำหนด
ความรู้และการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้แก่ความรู้ภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษความรู้
จากประสบการณ์ที่ช่างทอผ้าได้ลงมือปฏิบัติมาอย่างยาวนานจนเกิดทักษะความรู้ที่ได้รับจากแหล่งความรู้ต่างๆ
เช่นได้รับจากการอบรมโดยวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคใหม่ๆความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งความรู้ที่สมาชิกกลุ่มทอผ้าได้ประยุกต์จากความรู้เดิมผสมผสานกับความรู้ใหม่
เป็นต้นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาเสียวมีการนำความรู้ไปใช้โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนทอผ้าของกลุ่มทอผ้านักเรียนนักศึกษานักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์เช่นการฝึกปฏิบัติการทอผ้าประกอบการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดทำรายงาน
กระบวนการทอผ้าเป็นต้น 

การรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น นอกจากจะทำให้องค์ความรู้นั้นสามารถสืบ
ทอดไปสู่รุ่นลูกหลายได้แล้ว ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน สามารถสร้างรายได้ และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมได้ด้วย พิรมาลย์ บุญธรรม และคณะ (2561) การสังเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นใน
กลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม (สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา) พบว่า องค์
ความรู้ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นในกลุ่มเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีคุณค่าในด้านประวัติความเป็นมา 
วัตถุดิบและประโยชน์ต่อผู้บริโภค วิธีการปรุง รูปแบบการบริโภคและการจัดเสิร์ฟ เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ และคณะ 
(2560) พบว่า เด็กมีการคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึนภายหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 Busljeta (2013) ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ พบว่า ในชีวิตประจำวันนักเรียนจะพบกับสื่อ
ต่างๆ ที่สามารถมองเห็นด้วยสายตา ได้ยิน และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สื่อที่สำคัญ คือ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต สื่อ
ต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน และเป็นสื่อที่ไม่สามารถตัดทิ้งออกจาก
ผู้เรียนได้ แหล่งเรียนรู้จะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีสิ่งดึงดูดใจและน่าสนใจแก่นักเรียน เป็นการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (active learning) การพัฒนาทักษะที่หลากหลายให้กับนักเรียน การพัฒนา 
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ส่งเสริมค่านิยมและเจตคติที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน การที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
เป้าหมาย ครูผู้สอนจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขและวิธีการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจนในกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ขั้นตอนของการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้จะนำไปสู่การบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ การกำหนดบทบาทและภาระงานในกระบวนการเรียนการสอน การสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ตจะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย อาทิ ทักษะการวิจัย ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
การนำเสนองาน และการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตมีแหล่งข้อมูลและปริมาณข้อมูลจำนวนมาก กระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์เพ่ือกำหนดขอบเขตเนื้อหา การศึกษาข้อมูลท้องถิ่น การสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูล การจัดประเภทข้อมูลสารสนเทศ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างแนวคิด
และข้อสรุปใหม่ การนำเสนอทางเลือกที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มา
กกมาย เป็นการเรียนที่ทันสมัย และมีประสิทธิผล วิธีการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ในกระบวนการเรียนการ
สอน ได้แก่ การคัดเลือกและการประเมินผลแหล่งเรียนรู้ การนำเสนอและการแปลความหมาย และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

Learning Integration :  การบูรณาการสู่การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีมากมายหลายประเภท 

ครูผู้สอนสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้สำหรับการไปทัศนศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ นอกจากนั้น ยังทำให้ผู้เรียนได้รู้จักท้องถิ่นของตนเอง การบูรณาการแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมสู่การจัดการเรียนการสอน สามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ และการศึกษา
นอกระบบ สถานศึกษาควรกำหนดเป็นทั้งเนื้อหาสาระของท้องถิ่น และหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือมุ่งหวังพัฒนาให้
ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่น และมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง สถานศึกษา และครูผู้สอนสามารถนำองค์ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
สร้างหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระท้องถิ่น และหลักสูตรท้องถิ่นได้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่า
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หน่วยงานทางการศึกษา และชุมชน ควรได้ร่วมมือกันในการจัดการความรู้เกี่ยวกับ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปสู่สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับ
ขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นกลุ่มเยาวชนไทยที่มีเป็นจำนวนมาก และเป็นการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เยาวชนไทย
ได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2558) ได้ทำการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริง สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษา ในเขตภาคกลางตอนล่าง การสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการด้านการจัดการความรู้
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า 1) ครูใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน และมีการนำ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณีมาใช้มากที่สุด 2) ครูมีปัญหาการจัดการความรู้โดยใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยภาพรวม ในระดับมาก โดยครูมีปัญหาด้านวัฒนธรรมการจัดการความรู้ และ 3) ครูมีความ
ต้องการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยภาพรวมในระดับมาก โดยครูต้องการทราบบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกของ
ชุมชน กิจกรรมของชุมชน ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสนับสนุน ปัจจัยการสร้างความรู้และการวัด
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และประเมินผล ขั้นตอนการจัดการความรู้ ได้แก่ การเตรียมการจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริง การจัดตั้ง
ชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริง การสร้างความรู้และจัดเก็บความรู้  การสร้างต้นแบบการปฏิบัติที่ดีและรับรอง
ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำต้นแบบการปฏิบัติที่ดีไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการสรุปและประเมินผล
การจัดการความรู้ 

การศึกษาผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  พบว่า 1) นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่ านชุมชนการเรียนรู้
เสมือนจริง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ครูประถมศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภาพรวมในระดับมาก โดยสมาชิกของชุมชนควรทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับเพ่ือนสมาชิก กิจกรรมของชุมชนใช้เป็นกิจกรรมที่ครูมีโอกาสพัฒนาวิธีการสอนของครูให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยนิทานพ้ืนบ้านเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำมาเป็นประเด็นในการจัดการความรู้โดยใช้ห้อง
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครู ทั้งนี้การสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกของชุมชน
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการวัดและประเมินผลควรให้ผลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงการดำเนินงาน ส่วนนักเรียนประถมศึกษาที่ใช้รูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมาก โดยนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนในระหว่างที่ครูนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในเนื้อหาที่เรียน 3) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยภาพรวมในระดับดี โดยด้านที่มีผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ การนำรูปแบบการจัดการความรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ปฏิบัติได้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้กับ
นักเรียนทุกระดับ ทั้ งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งนักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นได้ด้วย ประกอบกับการพัฒนา
ทักษะการวิจัย ทักษะการคิดระดับสูง อาทิ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
ธนพรรณ เพชรเศษ (2562) ได้ทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เด็ก
ปฐมวัยกลุ่มชาติพันธ์ลาวครั่งที่ได้รับการจัดกิจกรรมบูรณาการผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ โดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว และฆนา วีระเดชะ (2562) ได้ดำเนินการออกแบบหลักสูตรอบรมการจัด
กิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาทัศนศิลป์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) ความต้องการหลักสูตร
อบรมการจัดกิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาทัศนศิลป์ ของครูผู้สอนศิลปะ ระดับประถมศึกษา 
ได้แก่ เนื้อหาที่ต้องการ คือ วิธีการออกแบบกิจกรรมทางศิลปะที่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม
ประกอบการจัดอบรมที่ครูต้องการ คือ ทัศนศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกเนื้อหาภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาทัศนศิลป์ 
คือ ควรพิจารณาจากการเป็นจุดเด่นของพ้ืนที่นั้นๆ ว่ามีองค์ความรู้ที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน มีประวัติศาสตร์ที่สืบ
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ทอดมาหลายชั่วอายุคน เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในชุมชน 2) การออกแบบ
หลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมศิลปะที่ส่ งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาทัศนศิลป์ ให้กับครูประถมศึกษา 
ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรม โครงสร้างของหลักสูตรและหน่วยการ
ฝึกอบรม กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม เครื่องมือการวัดและการ
ประเมินผลการฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลักสูตรการฝึกอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 
100 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด 
 Anggraini และ Kusniarti (2017) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และคุณลักษณะของนักเรียนเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านอาชีวศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนรู้นี้สามารถพัฒนา
ความรู้และคุณลักษณะของนักเรียนได้ การเรียนรู้จากหนังสือจะทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นที่
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถระบุและนำเสนอเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนได้บรรลุตามเป้าหมาย องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถจัดทำเป็น
หนังสือเรียนได้และสามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนได้ รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถ
พัฒนาค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้ 
 Andambi และ Kariuki (2013) ได้ศึกษาผลของการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาและชาติพันธุ์ ระดับมัธยมศึกษา พบว่า แหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้มีหลากหลายประเภท 
อาทิ หนังสือเรียน วิทยุ แผนภาพ แผนที่  สื่อการเรียนการสอนที่ครูสร้างขึ้น หนังสือพิมพ์ หนังสือและ
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อการสอนที่ครูผู้สอนไม่ค่อยได้นำมาใช้จัดการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ ควรได้
มีการกำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนได้นำแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และควรมีการกำหนดขั้นตอนในการใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 Lomonosova และ Zollina (2018) ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ดิจิทั ล (digital learning resources) 
พบว่า แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ 1) วิธีการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านกฎหมายและ
การเงิน การสนับสนุนส่งเสริมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 2) การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3) การปกป้องสิทธิของผู้เรียน 4) การแก้ไขปัญหาทางสังคม 5) การประเมินผลที่เน้น
ความรู้ความเข้าใจผ่านแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล การจัดการเรียนการสอนด้วยแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล จะส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน สมรรถนะของครูด้านแหล่งเรียนรู้
ดิจิทัล ได้แก่ การรับรู้ แนวคิด และกลยุทธ์เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตร การวัดผลและประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการสอน การ
บริหารจัดการการศึกษาและสถานศึกษา การพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

Public Relation :  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมให้คงอยู่

อย่างมีคุณค่ากับคนไทยในทุกยุคทุกสมัย กลไกที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้รับรู้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทักสมัย และหลากหลาย จะทำให้บุคคลที่จะมีท่องเที่ยวและเรียนรู้ได้รับ
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รู้ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการตัดสินใจว่าจะมาท่องเที่ยวและเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ใด เนื่องจากพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมี
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
จะต้องมีการกำหนดนโยบาย วางแผน และดำเนินการที่มีการจัดการที่ดี  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ควรมีการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์และเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนและกลุ่ม
นักท่องเที่ยว การโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว ได้รับรู้ข้อมูลที่หลากหลาย จะทำให้บุคคลทุกกลุ่มได้มีโอกาสเรียนรู้และวางแผนที่จะมาเรียนรู้ที่
แหล่งเรียนรู้ตามโอกาสและศักยภาพ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทางการศึกษา ควรได้มีการจัดสรร
งบประมาณและดำเนินการจัดทำแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้รับรู้ว่ามีแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้าง 
อย่างไร ประกอบกับควรได้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน และแหล่งเรียนรู้ น้ำฝน ราชสมบัติ (2560) ได้ศึกษาแนวทางในการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายของแผ่นดินเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานภาครัฐ พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ
รัฐถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นและสำคัญที่ทำให้ภาคประชาชนและภาคเอกชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถ
เข้าถึงข้อมูลการบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
เสนอแนะและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบการดำเนินงานของรัฐบาลอย่าง
ถูกต้องโดยทั่วกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการอ่ืนๆ ที่อาจ
กระทบด้านต่างๆ และอยู่ในความสนใจของประชาชน ทำให้ภาครัฐต้องทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากเพ่ือการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มีความโปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการทุจริต และถูก
นำไปใช้เพ่ือการโฆษณาตัวบุคคลมากกว่าภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ  การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐโดยไม่มีมาตรการควบคุมตรวจสอบที่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาการทุจริตในวง
ราชการเป็นช่องทางให้รัฐใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้ไปเพ่ือการแทรกแซงการทำงานของสื่อโดยปรากฏว่า
สื่อมวลชนทั้งสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์และวิทยุหลายแห่งต่างพ่ึงพารายได้จากงบประมาณส่วนนี้มากถึงร้อยละ 
12 ของรายได้จากการขายพ้ืนที่โฆษณาโดยรวม จากกรณีดังกล่าวทำให้สื่อมวลไม่สามารถทำหน้าที่ในการ
นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแท้จริงสู่สังคมโดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานรวมถึงนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเกรงว่าอาจจะกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทสื่อได้ ทำให้ประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้องและแท้จริง ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนใน
การดำเนินกิจกรรมของรัฐ ดังนั้น ในการบริหารราชการแผ่นดินเมื่อขาดการมีส่วนร่วมและขาดการตรวจสอบ
จากภาคประชาชนแล้ว อาจก่อให้เกิดการทุจริตในด้านอ่ืนๆ ตามมา ประกอบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ภาครัฐไม่ได้ถูกใช้ไปเพ่ือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการของรัฐ หรือการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่กลับถูกนำไปใช้ในการโฆษณาตัวบุคคล เช่น ข้าราชการระดับสูงใน
หน่วยงาน นักการเมือง พรรคการเมือง มากกว่าการนำเสนอภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ เป็นการอาศัยโอกาสที่
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ตนเองมีตำแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอาจเข้าข่ายของ
การขัดกันแห่งประโยชน์ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้น จึงควรต้องแก้ไขระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กล่าวคือโดยการเพ่ิมส่วนความรับผิดเพ่ือการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐต้องมีการกำหนดลักษณะคำจำกัดความของคำว่า  “โฆษณา” หรือ 
“ประชาสัมพันธ์” ของภาครัฐให้มีความชัดเจน รวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่ง
ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการว่าควรมีเพ่ือวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง เพ่ือป้องกันการนำเงิน
งบประมาณไปใช้จ่ายโดยผิดวัตถุประสงค์  และกำหนดให้มีการรายงานรายละเอียดของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเกี่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการโดยรัฐต่อสำนักงานงานตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญภายในเวลาที่กำหนด และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบด้วย หากมีการฝ่าฝืน
ควรกำหนดให้มาตรการลงโทษเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีกระบวนการ
ใช้จ่ายที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท เอ็กเซเลนเซีย จำกัด 
(2560) ได้ดำเนินการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
พบว่า ประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์ คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แรงงาน
ต่างด้าว ร้อยละ 70.00 ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ร้อยละ 77.00 
ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ร้อยละ 72.80 การนำข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 69.00 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ร้อยละ 55.60 เมื่อพิจารณาเกณฑ์เป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ตาม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการประชาสัมพันธ์ใน  3 ด้าน คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ร้อยละ 70.00 ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แรงงาน
ต่างด้าว ร้อยละ 68.00 และความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ร้อยละ 
66.00 เมื่อนำผลการประเมินที่ได้ในแต่ละด้านมาทำการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าร้อยละเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ โดยผลการประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวเท่ากับเกณฑ์
ที่กำหนดผล การประเมินความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวสูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 9.00 และผลการประเมินความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวสูง
กว่าเกณฑ ์ร้อยละ 6.80 
 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ควรได้มีวิธีการสื่อสารด้วยสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ธิติ สิงห์คง (2560) ได้ศึกษาการเปิดรับสื่อความต้องการข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ภายในและความผูกพันที่มีต่อองค์การของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า บุคลากร
มหาวิทยาลัยเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเปิดรับจากหลายช่องทางไม่ว่า
จะเป็นสื่อออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ แต่เปิดรับผ่านทางสื่อออนไลน์มากที่สุด การเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์มีความแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากร ได้แก ่เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
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ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำงาน ความต้องการข้อมูลข่าวสารประชาสันพันธ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์ต่างๆ โดย
แตกต่างตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลา
ในการทำงาน บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก โดยไม่มีความแตกต่างตามลักษณะทาง
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำงาน และการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายใน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การของบุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทางการศึกษา ควรได้มีการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการ
บริหารจัดการการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่ดี นำไปสู่การให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เกรียงไกร สุพรรณ (2561) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ใน
สถานศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์มี ดังนี้ 1) 
การศึกษาหาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ การศึกษาสภาพบริบททั่วไปของสถานศึกษา การศึกษาสภาพ
ปัญหาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ การ
ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา 2) การวางแผนการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การกำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ปฏิทินการดำเนินงานเป็นรายปี การกำหนดวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การกำหนดระยะเวลา
ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ และ 3) การดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา ได้แก่ การดำเนินการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามกำหนดเวลาในแผนปฏิบัติ
การ การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ การจัดเผยแพร่ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเครือข่ายการทำงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม การติดตาม ดูแล ปรับปรุง 
แก้ไขระหว่างการดำเนินการเป็นระยะๆ รูปแบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ที่ พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 รูปแบการการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีหลากหลาย
รูปแบบ มีสื่อต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและยุคสมัย วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ (2561) 
ได้ทำการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่า รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ได้แก่ การดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ดำเนินการโดยประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม โดยไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางที่มีอยู่ของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก  การประชาสัมพันธ์ด้วย
กิจกรรมการตลาดโดยการแสดงสินค้าชุมชนและการสาธิต กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวทั่วไปจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืนๆ นักท่องเที่ยวทั่วไปและกลุ่ม
ทัวร์จากต่างประเทศ กลุ่มครอบครัว กลุ่มบุคคล องค์กรและนิสิต นักศึกษา เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ ได้แก่
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของโฮมสเตย์ เรื่องราวของโฮมสเตย์และชุมชน คุณค่าของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ความประทับใจและคำชมเชยของนักท่องเที่ยว กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมสันทนาการที่
น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและ
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ช่องทางของหน่วยงานภาครัฐ การเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางของโฮมสเตย์ การเผยแพร่ผ่านสื่อบุคคล การ
เผยแพร่ผ่านทางรายการโทรทัศน์ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยใช้กิจกรรม 

รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมีดังนี้ 1) การดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ควรมีผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์  2) การศึกษาทำความเข้าใจนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 3) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
และช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงง่าย โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ 4) การสร้างและนำเสนอจุดเด่นหรือ 
อัตลักษณ์ของโฮมสเตย์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ 5) กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ คือ ควร
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเฉพาะกลุ่ม และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เห็นคุณค่าการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิต
ชาวบ้าน หรือชื่นชอบเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยและกลุ่ม
องค์กรและนิสิต นักศึกษา 6) เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ คือ ควรเป็นเนื้อหาที่เน้นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ 
อัตลักษณ์ที่เป็นจุดขายของโฮมสเตย์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบอ่ืน เรื่องราวที่สะท้อนประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 7) การเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 8) ข้อมูล กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวสันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชุมชน 9) ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของโฮมสเตย์ 
10) เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ คือ ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายแบบผสมผสานเพ่ือให้มีช่องทางให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวก เครื่องมือที่มีค่าใช้จ่ายไม่มาก สื่อสังคมออนไลน์ สื่อหรือช่องทางที่ทำให้
เกิดการรีวิวหรือการบอกต่อโดยนักท่องเที่ยว สื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
และช่องทางของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว การทำกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์พ้ืนฐาน 
 แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ถือว่ามีวิธีการประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีการที่สำคัญ ได้แก่ วิธีการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดทำแผ่นพับ การจัดทำเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ ผ่านรายการโทรทัศน์ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media เช่น Facebook, Youtube แต่ก็ควร
ได้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เช่น การจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว อย่างสม่ำเสมอ โดยหมุนเวียนตามแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ศิริรัตน์ ชุติชูเดช และคณะ (2562) ได้ศึกษาและทำการพัฒนา
ช่องทางประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ พบว่า พฤติกรรมและลักษณะการท่องเที่ยว ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยว 
คือ เพ่ือการศึกษาดูงาน/ทำกิจกรรมร่วมกับที่ทำงาน การทัศนศึกษาร่วมกับสถาบันการท่องเที่ยว การเข้ารับ
การอบรมและการมาเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยได้มีโอกาสท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนด้วย ช่องทางการรับ
ข่าวสาร คือ บุคคลที่รู้จักแนะนำ ร้อยละ 38.94 สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 33.92 สื่ออินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ ร้อยละ 
30.9 Facebook ร้อยละ 19.85 การใช้บริการส่วนต่างๆ ดังนี้ การใช้บริการห้องอาหารสำหรับอาหารกลางวัน
ร้อยละ 54.04 การท่องเที่ยวภายในศูนย์โดยตนเองมากที่สุด ร้อยละ 73.72 ขนาดกลุ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมี
ขนาดกลุ่มเล็ก คือ จำนวนผู้ร่วมเดินทางไม่เกิน 10 คน ร้อยละ 39.32 ตัดสินใจเลือกมาสถานนี้ด้วยตนเอง  
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ร้อยละ 34.80 จะแนะนำและบอกต่อสถานที่แห่งนี้ ร้อยละ 94.80 ความโดดเด่นของศูนย์ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ 54.20 ความเป็นธรรมชาติสูง ร้อยละ 48.58 ความสวยงามของสถานที่  ร้อยละ 36.95 มีสถานที่
ถ่ายรูปหลายมุมและความสะอาด มีระเบียบ ร้อยละ 20.16 มีความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 17.57 มี
สถานที่ครบวงจร ร้อยละ 12.66 และชื่อเสียงที่มียาวนาน ร้อยละ 11.63 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 59.00 อายุระหว่าง 21-35 ปี ร้อยละ 45.00 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 46.00 นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 85.00 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 47.00 มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร 
และสมุทรปราการ ร้อยละ 21.00 ร้อยละ 11.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ มีระดับการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ร้อยละ 43.00 และร้อยละ 39.00 ตามลำดับ อาชีพ คือ นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/ทหาร ตำรวจ ร้อยละ 37.00 และร้อยละ 22.00 ตามลำดับ กิจกรรมยามว่าง คือ การเล่นกีฬา การ
ออกกำลังกาย และการเที่ยวต่างจังหวัด ร้อยละ 34.00 

ประเภทของข่าวสารท่องเที่ยวที่สนใจ คือ สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 49.63 ประเพณี
วัฒนธรรม ร้อยละ 41.28 กิจกรรม/เทศกาล ร้อยละ 37.59 เส้นทาง ร้อยละ 36.36 วิถีชุมชน/ผู้คน ร้อยละ 
35.63 อาหาร ร้อยละ 34.15 และโรงแรม/ที่พัก ร้อยละ 32.19 สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่สนใจ
ในระดับมากที่สุดของผู้ให้ข้อมูลทุกช่วงอายุ ยกเว้นผู้ให้ข้อมูลช่วงอายุ 26 - 30 ปี และ 36 - 41 ปี กิจกรรม/
เทศกาลและโรงแรม/ที่พักมีกลุ่มผู้สนใจน้อยที่สุด คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปี และช่วงอายุ 41 - 
45 ปี ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ พบว่า ประเภทของสื่อที่มีความถี่ในการรับข้อมูลจากสื่อสูง
ที่สุด (ระดับความถี่ = 5) คือ รายการโทรทัศน์ ร้อยละ 35.38 จากการแนะนำโดยบุคคลที่รู้จัก ร้อยละ 29.98 
สื่ออินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ ร้อยละ 43.24 เฟสบุ๊ค ร้อยละ 46.19 และไลน์ ร้อยละ 29.73 ประเภทของสื่อที่มี
ความถี่ในการรับข้อมูลจากสื่อปานกลาง (ระดับความถี่ = 3) คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร หนังสือ/
คู่มือท่องเที่ยว ใบงาน/นิทรรศการท่องเที่ยว ป้ายโปสเตอร์ข่าวการส่งเสริมการขาย แผ่นพับ/โบชัวร์ อีเมล และ
บล๊อกการท่องเที่ยว สื่อประเภทวิทยุและเอกสาร/จดหมายถึงบ้าน เป็นสื่อที่ใช้น้อยที่สุด (ระดับความถี่ = 1) 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสื่อและช่วงอายุ พบว่า สื่อที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มช่วงอายุ คือ รายการ
โทรทัศน์ การบอกต่อจากบุคคลที่รู้จัก สื่ออินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค สื่อประเภทไลน์ ก็สามารถเข้าถึง
หลากหลายกลุ่มช่วงอายุ ยกเว้นช่วงอายุมากกว่า 51 ปี สื่ออีเมล เป็นสื่อที่กลุ่มอายุ 31 - 35 ปี และ 41 - 45 
ปี กลุ่มช่วงอายุที่หลากหลายเสพสื่อสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์และหนังสือ/คู่มือท่องเที่ยว ใบงาน/
นิทรรศการ และป้ายโปสเตอร์ สื่อประเภทข่าวส่งเสริมการขาย และเอกสาร/จดหมายส่งถึง มีกลุ่มช่วงอายุ
น้อยกว่า 15 ปี และช่วงอายุ 36 - 40 ปี นิตยสาร/วารสาร ไม่มีกลุ่มช่วงอายุใดเลือกรับข้อมูลที่มีระดับความถี่
มาก หรือมากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวด้านบุคลากร พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อสมรรถนะส่วนตัว
ของบุคลากรในทุกด้าน ดังนี้ ความเข้าใจสถานที่อย่างชัดเจน ร้อยละ 53.09 ความสุภาพให้เกียรตินักท่องเที่ยว
อย่างทั่วถึง ร้อยละ 51.16 ความเป็นกันเองเต็มใจให้บริการ ร้อยละ 49.36 บุคลิกภาพและการแต่งกายดี  
ร้อยละ 47.68 ความเป็นมืออาชีพ ร้อยละ 45.36 จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 
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42.23 และการดูแลความปลอดภัยในภาพรวมด้วยจำนวนบุคลากรที่พอเพียงเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 41.09 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้าน
สภาพแวดล้อมที่มีสถานที่ให้ถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม ร้อยละ 46.29 สภาพอากาศในแหล่งท่องเที่ยวบริสุทธิ์ 
สดชื่นเย็นสบาย ร้อยละ 56.74 และสภาพของสถานที่ท่องเที่ยวโดยรวมแสดงถึงมีการบำรุงรักษาอย่างดี  
ร้อยละ 53.94 ความสะอาดของห้องน้ำ ร้อยละ 41.25 ห้องน้ำแยกชาย-หญิงที่เพียงพอ ร้อยละ 41.09 ห้องน้ำ
สำหรับผู้พิการ/สูงอายุเพียงพอ ร้อยละ 38.02 ที่จอดรถสะดวก ร้อยละ 41.94 จำนวนถังขยะที่จัดให้บริการมี
เพียงพอ ร้อยละ 45.27 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สามารถค้นหา
ข้อมูลการติดต่อจองเกี่ยวกับการมาที่นี่ได้ง่าย ร้อยละ 39.85 การให้ข้อมูลแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ใกล้ๆ ที่น่าสนใจ ร้อยละ 40.62 มีป้ายบอกทางที่มีความชัดเจน เพียงพอ และวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
จนถึงแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 41.39 ถนนของสถานที่มีสภาพที่แสดงถึงมีการบำรุงรักษาอย่างดี ร้อยละ 41.28 
ช่วงเวลาเปิดปิดให้บริการมีความเหมาะสม ร้อยละ 42.05 ป้ายของสถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพที่ดี ร้อยละ 40.51 
สภาพถนนในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวดีและเหมาะสม ร้อยละ 42.05 

กระบวนการในการให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เส้นทางภายในแหล่งท่องเที่ยวมี
สภาพดีปลอดภัย ร้อยละ 49.23 และการให้บริการพาหนะ/รถรางและอย่างเพียงพอ ร้อยละ 43.15 มีระดับ
ความพึงพอใจดีต่อการให้บริการด้านการมีระบบป้องกันความปลอดภัยระหว่างท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  
ร้อยละ 41.33 การมีสัญญาณโทรศัพท์ที่ชัดเจน ร้อยละ 42.31 การมีร้านอาหาร/ซุ้มอาหารให้บริการเพียงพอ 
ร้อยละ 36.92 การใช้เวลาเยี่ยมชม/กิจกรรมในฐานอย่างเหมาะสม ร้อยละ 42.64 การจัดที่นั่งพักผ่อนบริการ
มากเพียงพอ ร้อยละ 40.10 การมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในจำนวนที่เพียงพอในแต่ละจุด ร้อยละ 40.87 
การมีระบบการให้บริการอย่างเป็นขั้นตอนและอำนวยความสะดวกกับผู้มาเยือน ร้อยละ 42.01 ผลิตภัณฑ์ใน
การท่องเที่ยว พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ดังนี้ การได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากการเยี่ยมชม 
ร้อยละ 50.64 การที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง  ร้อยละ 43.96 และแหล่งท่องเที่ยวได้
ดำเนินการเกษตรในรูปแบบการเกษตรแบบยั่งยืน ร้อยละ 51.79 มีระดับความพึงพอใจดีต่อผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรหลายชนิดในการนำเสนอแก่นักท่องเที่ยว ร้อยละ 44.85 ลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ท่องเที่ยวมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ร้อยละ 42.46 และร้านขายของที่ระลึกมีสภาพที่ดี ร้อยละ 44.22 
นักเรียน/นักศึกษา และข้าราชการ/ทหาร ตำรวจ เป็นกลุ่มที่มากท่ีสุด ร้อยละ 37.00 และ 22.00 โดยมาดูงาน
และทัศนศึกษาท่ีจัดเป็นหมู่คณะ กลุ่มไม่เกินกว่า 10 คน มีจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 39.00 

พฤติกรรมและลักษณะการรับรู้ข่าวสาร ช่องทางการรับข่าวสารมีดังนี้ บุคคลที่รู้จักแนะนำ ร้อยละ 
38.94 สื่อโทรทัศน์  ร้อยละ 33.92 สื่ออินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ ร้อยละ 30.90 Facebook ร้อยละ 19.85 
นิตยสาร/วารสาร ร้อยละ 8.54 หนังสือ/คู่มือท่องเที่ยว ร้อยละ 8.29 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 7.79 ป้ายโปสเตอร์ 
ร้อยละ 6.78 บล็อกท่องเที่ยว ร้อยละ 5.53 แผ่นพับ/โบชัวร์ ร้อยละ 4.02 และวิทยุ ร้อยละ 3.02 ช่องทางที่
สนับสนุนให้คนเดินทางมา คือ การบอกกล่าวปากต่อปากถึงชื่อเสียงของศูนย์สูงที่สุด ช่องทางการรับข่าวสาร
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ Facebook และบล็อกท่องเที่ยว ก็เป็นทางเลือกที่สำคัญของผู้รับข่าวสาร ช่อง
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ทางการรับข่าวสารผ่านสื่อพ้ืนฐานที่นิยม เช่น สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ อาทิ นิตยสาร/วารสาร หนังสือ/คู่มือ
ท่องเที่ยว หนังสือพิมพ์ ผู้รับข่าวสาร ร้อยละ 10.00 ที่ยังคงรับข่าวสารผ่านช่องทางนี้ การรับข่าวสารผ่านสื่อ
วิทยุมีผู้นิยมน้อยที่สุด ประเภทของข่าวสารท่องเที่ยวที่สนใจ พบว่า สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 
49.63 ประเพณีวัฒนธรรม ร้อยละ 41.28 กิจกรรม/เทศกาล ร้อยละ 37.59 เส้นทาง ร้อยละ 36.36 วิถีชุมชน/
ผู้คน ร้อยละ 35.63 อาหาร ร้อยละ 34.15 และโรงแรม/ที่พัก ร้อยละ 32.19 ความถี่ในการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ พบว่า รายการโทรทัศน์ ร้อยละ 35.38 การแนะนำโดยบุคคลที่รู้จัก ร้อยละ 29.98 สื่อ
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ ร้อยละ 43.24 เฟสบุ๊ค ร้อยละ 46.19 และไลน์ ร้อยละ 29.73 ประเภทของสื่อที่ พบว่า 
ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลมีความถี่ในการรับข้อมูลจากสื่อปานกลาง คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร 
หนังสือ/คู่มือท่องเที่ยว ใบงาน/นิทรรศการท่องเที่ยว ป้ายโปสเตอร์ข่าวการส่งเสริมการขาย แผ่นพับ/โบชัวร์ 
อีเมล และบล็อกการท่องเที่ยว ส่วนสื่อประเภทวิทยุและเอกสาร/จดหมายถึงบ้าน เป็นสื่อที่ใช้น้อยที่สุด 
 การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบมือถือ เป็นรูปแบบการสื่อสารมี่ได้รับความนิยมทั่วโลก 
เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว Deborah, Rhoda, และ 
Williams. (2017) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ ยวผ่านมือถือระบบ 
Android Application ด้วยภาษาท้องถิ่น พบว่า วิธีการสื่อสารที่ง่ายที่สุด คือ การสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลือและได้รับข้อมูลในช่องทางที่ง่ายและสะดวก ผลการทดสอบพบว่าการ
สื่อสารมีความชัดเจน ร้อยละ 88.50 การสื่อสารมีความเป็นธรรมชาติ ร้อยละ 80.00 ระบบการสื่อสารด้วย
ภาษาท้องถิ่นผ่านระบบมือถือเป็นระบบที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ วัด วัง ตลาดน้ำ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ชุมชน ควรได้ร่วมมือกันอนุรักษ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวต่างๆ ให้คงอยู่อย่างมีความหมายตลอดไป ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศได้ 
 2. พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีเป็นพื้นที่ที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของพ้ืนที่ฝั่งพระนคร ซึ่งทั้ง
สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาล้วนมีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สวยงามและมี
ชื่อเสียงในระดับประเทศและต่างประเทศมากมาย ประกอบกับพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีลำคลองมากมาย ประชาชน
ยังคงมีการคมนาคมทางน้ำ วิถีชีวิตริมฝั่งคลอง สถาปัตยกรรมไทย สวนผัก สวนผลไม้ ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างดียิ่ง ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานเขตในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ชุมชน ควรได้ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพของน้ำ การกำจัดขยะ 
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การบำบัดน้ำเสียของครัวเรือนและการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีเป็น
เมืองที่น่าอยู่ สะอาด และมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี และอัตลักษณ์ที่มีความ
เฉพาะและโดดเด่น ปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากล นอกจากนั้น 
ห้างสรรพสินค้ายังนำเสนอวัฒนธรรมไทย อาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและเลือก
ซื้อ เอกชนก็ได้มีการปรับปรุงชุมชนเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ในอนาคตก็มีการ
ร่วมมือกันหลายฝ่ายเพ่ือสร้างหอชมเมืองและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา เดินทางมีท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กระทรวง
การท่ องเที่ ยวและกีฬ า กระทรวงพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงวัฒนธรรม 
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ชุมชน ควรได้กำหนดนโยบาย วางแผน ระดมเงินทุน สร้าง
การมีส่วนร่วม และดำเนินการพัฒนาให้พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ เมืองต้นแบบ เมืองน่าอยู่ และ
เมืองประชาธิปไตย เพ่ือเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเมืองในยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ยุค
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสากล และยุคสังคมสูงวัย 
 4. ผลการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ได้แก่ ขนาดของ
สถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษา ที่ตั้งของสถานศึกษา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แหล่งเรียนรู้และปัญหาการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา ที่ตั้ง 
เครือข่ายสถานศึกษาตำแหน่งบริหาร จึงเห็นได้ว่าสถานศึกษาในชุมชนมีบทบาทสำคัญในการใช้ประโยชน์
แหล่งเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ดังนั้น สถานศึกษา ชุมชน สำนักงานเขตในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ ควรได้มีการ
ร่วมมือกันอนุรักษ์ ศึกษา เรียนรู้ ใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 
 5. ผลการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวมีดังนี้ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ บุคคลที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬา กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และชุมชน ควรได้มี
การวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนและนักท่องเที่ยว เพ่ือนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและนักท่องเที่ยว 

6. ผลการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลและมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการมา
ท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพศ สถานภาพสมรส อายุ รายได้  ระดับการศึกษา 
วัตถุประสงค์หลักการท่องเที่ยว วิธีการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านกระบวนการของนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่
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ส่งผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ำในอนาคต ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว การรับรู้
ของนักท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ข้อได้ เปรียบทางการแข่งขันในเรื่อง
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันในเรื่องทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และชุมชน ควรได้มีการ
วิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนและนักท่องเที่ยว มีการพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและนักท่องเที่ยว 
 7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของครูผู้สอนมีผลต่อการจัดการแหล่งเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ เขตพ้ืนที่ ขนาดของสถานการศึกษา ประเภทของสถานศึกษา สังกัดของ
สถานศึกษา ระดับชั้นที่สอน ปัจจัยเกี่ยวกับการมีนโยบายและแผน ปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริม 
และปัจจัยเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล สามารถร่วมกันทำนายการใช้ประโยชน์ แหล่งเรียนรู้ สำนัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สถานศึกษา ควรได้มีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และงบประมาณในการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกรักษ์
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ 
 8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีที่นักท่องเที่ยวนิยม
ไปท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม มากที่สุด รองลงมา คือ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตลาด
น้ำตลิ่งชัน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน พระราชวังเดิม 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตลาดน้ำวัดสะพาน พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเรือพระราชพิธี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา 
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต ชุมชน ควรร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การเดินทาง รถโดยสาร
สาธารณะ ความปลอดภัยในพ้ืนที่ อัธยาศัยไมตรี และสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาและดูแลรักษาให้พ้ืนที่ฝั่งธนบุรี
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าตลอดไป 

9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมื่อ

พิจารณารวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.87 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านก็มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับปานกลาง มีค่า �̅� = 3.82 –3.92 โดยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ด้านการเดินทางและ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการเรียนรู้และ
กิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกตามลำดับกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต ชุมชน แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ เอกชน ควรมีการวางแผน กำหนดแนวทาง และดำเนินการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การตลาด
ท่องเที่ยว การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มี
ข้อมูลสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและนักท่องเที่ยว พ้ืนที่สะอาด ร่มรื่น ไม่มีขยะ ของเสีย 

http://bangkoknoitour.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html
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และน้ำเน่าเสีย นอกจากนั้น ควรได้มีการพัฒนาและนำเสนอสินค้าและการบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและนักท่องเที่ยว 
 10. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวส่งผลต่อความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ระดับการศึกษา อายุรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 
พาหนะในการเดินทางของครอบครัว จำนวนครั้งของการท่องเที่ยวของสมาชิกในครอบครัว แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน ผู้ประกอบการ ควรได้วิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนและนักท่องเที่ยว เพ่ือจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โปรแกรมการท่องเที่ยว นำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยด้านการเดินทางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านร้านอาหาร
และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้าน
การเรียนรู้และกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถทำนายแรงจูงใจในการมา
ท่องเที่ยวได้ร้อยละ 70.90กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานเขต ชุมชน แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ควรมีการกำหนดนโยบาย วางแผน 
ดำเนินการพัฒนา ติดตามและประเมินผล เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เมืองน่าอยู่ การจัดทำระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยทุกกระบวนการ
ควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ตลาดน้ำในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี อาทิเช่น ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม 
ตลาดน้ำวัดสะพาน ในอดีตเป็นพ้ืนที่สวน แต่ได้มีการพัฒนามาเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า และแหล่งท่องเที่ยว 
จึงเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในทุกระดับ 
จึงควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวตลาดน้ำเพื่อความคุ้ม
ทุนของนักท่องเที่ยวและความหลากหลายของโปรแกรมการท่องเที่ยว 
 2. แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี ได้รับความนิยมจากผู้เรียนและ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก อาทิเช่น พระราชวังเดิมสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดระฆังโฆสิตา
รามวรมหาวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ชุมชนบ้านบุ ชุมชนบ้านช่างหล่อ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำวัด
สะพาน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว การเดินทาง รถโดยสารสารธารณะ และ
โปรแกรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคุ้มค่ากับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

-658- 
 

 3. พ้ืนที่ฝั่งธนบุรีมีลำคลองมากมาย อาทิเช่น คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนศรี คลอง
บางพรหม คลองบางระมาด คลองบางเชือกหนัง ในปัจจุบันยังคงมีการสัญจรทางน้ำ มีวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง สวน
ผัก สวนผลไม้ และบ้านเรือนสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงาม ทำให้โปรแกรมการท่องเที่ยวล่องเรือเที่ยวชมลำ
คลองต่างๆ ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงควรมีการศึกษาและพัฒนา
เส้นทางการล่องเรือเพ่ือเรียนรู้และท่องเที่ยววิถีชีวิตริมฝั่งคลองของพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีให้เป็นเวนิสตะวันออก
ผสมผสานกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชุมชน และวัฒนธรรมไทย 
 
 




