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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
เพ่ือพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน และเพ่ือวิเคราะห์ระบบภูมิสารสนเทศ
ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เทคนิควิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เลือกพ้ืนวิจัยแบบเจาะจง  เก็บข้อมูลจากกลุ่มพระสงฆ์ ผู้น าชุมชนและตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เป็นกรณีศึกษา  และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 15 แห่งๆ ละ 3 รูป/คน และนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความช านาญเฉพาะ
ด้าน 3 คน ตัวแทนการจัดการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 2 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจะใช้เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา
ทั้งหมด โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-Depth Interview) รวม
จ านวนทั้งสิ้น 50 รูป/คน  เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า  1. ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เป็นระบบการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะการกระจายข้อมูล ไม่ได้รวมองค์ประกอบการบริการท่องเที่ยวที่ส าคัญไว้ 
2. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เป็นการจัดการกับระบบภูมิ
สารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านทั้งที่เป็นรูปภาพ แผนภาพและเส้นทางการเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวไว้ในระบบ 3. การใช้งานระบบภูมิ
สารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เป็นระบบที่ รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการด้านการบริการการท่องเที่ยว เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วตรงตามจุดประสงค์ของนักท่องเที่ยว 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research To study the geographic information system 

of tourist attractions in Nan Province, To develop the geographic information system 
of tourist attractions in Nan Province, And to analyze the geographic information 
system of tourist attractions in Nan Province, It is a qualitative research, using 
participatory action research techniques. Select a specific research area Data 
collected from monks Community leaders and representatives of organizations / 
agencies related to tourism management The case study tourists And 15 persons 
involved in tourism activities, each for 3 persons and 3 database developers with 
specialized expertise in Nan, 2 in tourism management representative in Nan, The 
researcher will use it as a contributor in all studies. By means of small group 
meetings and in-depth interviews Total of 50 images / person. Tools for collecting 
data were structured in-depth interviews. Data were collected by face to face 
interview. Data were analyzed using descriptive methods. 

 The results of the research are as follows: 1. Geographic information 
system of tourist attractions in Nan province. Is a system for accessing tourist 
destinations with information distribution Does not include important tourism service 
components. 2. Geographic information system development of tourist attractions in 
Nan Province Is the geographic information system of tourist attractions in Nan 
province, both in pictures Diagram and travel directions to tourist attractions 
Including tourism establishments in the system 3. Use of geographic information 
systems for tourist attractions in Nan Province Is a system that collects tourist 
attractions and tourism service establishments To facilitate the tourists to access 
information quickly and conveniently according to the purpose of the tourists. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ส าเร็จได้
ด้วยดีเนื่องจากผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ให้ความกรุณาใน                
การสนับสนุนงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการไว้ ณ โอกาสนี้ 
  กราบขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์                  
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อ านวยการส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย ที่กรุณาตรวจรูปแบบรายงาน
วิจัย รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน ที่ให้โอกาสกับผู้วิจัยสามารถท าวิจัยได้ส าเร็จ 
 กราบขอบพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่ านฯ              
เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ให้โอกาสกับผู้วิจัยในการให้การสนับสนุนการวิจัย 

 ขอขอบคุณผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยว ตลอด
จนถึงผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรมสถานที่พักในท้องถิ่น ที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยจน
ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี 
 ในการนี้ ความส าเร็จและคุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา                 
ผู้มีพระคุณและ คณาจารย์ทุกท่านที่ประสาทวิชา อบรมสั่งสอน หล่อหลอมขัดเกลา จนผู้วิจัยมี
พัฒนาการ มีความก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่
กล่าวมาท้ังหมดนี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบในการวางแผนนโยบาย การบริหารจัดการ โดยใช้ระบบ

สารสนเทศผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลที่มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
และถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือน าใช้ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในบรรดา
ระบบสารสนเทศที่หลายหน่วยงานได้น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างบังเกิดผล คือ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic  Information  System : GIS ) ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1960 โดยพัฒนาในการจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และการผลิต
แผนที่ให้มีความถูกต้อง แม่นย า และสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ เช่น ข้อมูลแหล่ง
ที่ตั้งขอสถานที่ส าคัญ ข้อมูลจ านวนประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการพยากรณ์หาพ้ืนที่ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยคาดการณ์ผ่านระบบแผนที่บนคอมพิวเตอร์ และยังสามารถ
ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา1 กล่าวโดยสรุป GIS คือการใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์
ในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) เพ่ืออธิบายสภาพต่างๆ เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ที่มีคุณค่าไปใช้ในการสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไป
องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Hardware) โปรแกรมส าเร็จรูป (Software) ขั้นตอนการท างาน (Methods/Procedure) ข้อมูล 
(Data) และบุคลากร (People) 
 ในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) เนื่องจากข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มีปริมาณมาก ฮาร์ดแวร์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการท างาน โดยฮาร์ดแวร์
ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่นDigitizer,Scanner,Plotter,Printer 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมี Server ขนาดใหญ่ในการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากเนื่องจากข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่จะแสดงในรูปแบบแผนที่ ข้อมูลจากดาวเทียม รูปถ่ายทางอากาศ 
ข้อมูลจากเครื่องก าหนดพิกัดจากดาวเทียม GPS ตลอดจนข้อมูลจากรายงานต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูล
ตัวเลข ตัวอักษร หรือตาราง นอกเหนือจากข้อมูลเชิงพ้ืนที่ข้างต้นแล้ว ยังต้องจัดเก็บข้อมูลเชิง
บรรยาย ที่จะช่วยขยายความด้านรายละเอียดของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร เป็นต้น ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวจะต้องจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล ถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญรองลงมาจากบุคลากร เนื่องจากจะต้องใช้เป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจของผู้ที่
สนใจในพ้ืนที่ส าคัญๆ2 
                                                           

1 พิภพ  อิศรางกูล ณ อยุธยา, ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ,(กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2540),หน้า 22. 

2 เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: GIS ,[ออนไลน์],แหล่งที่มา,Available from : 
http:// www.vcharkam.com ,[10 ตุลาคม 2562] 
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 ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว
หลากหลาย กระจายอยู่ในทุกจังหวัด และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
หลายแห่งมีความสวยงามติดระดับโลก มีเอกลักษณ์ต่างจากภูมิภาคอ่ืน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเชื่อมโยง และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะพัฒนาอีกจ านวนมาก เมื่อพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยกับประเทศ
ในทวีปเอเชีย โดยพิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนักท่องเที่ยวรู้จักกันดี3 

การท่องเที่ยวจัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เนื่องจากก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นจ านวนมาก ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐได้มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมหรือพัฒนาการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าจากวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ “ ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถสร้างรายได้และ
กระจายรายได้โดยค านึงถึงความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน”  โดยยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นเกิดจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยเน้นปริมาณนักท่องเที่ยว
หรือการแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยวในขณะที่การรองรับขยายไปไม่ทัน ท าให้แหล่งท่องเที่ยวของ
ไทยมีความเสื่อมโทรม ยุทธศาสตร์จึงให้ความส าคัญกับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัดและประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาคเอกชน และการปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่หน่วยงานระดับพ้ืนที่เช่น จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการ ภูมิทัศน์และการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนากลไก ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นแนวทางใน    
การบูรณาการการท างานร่วมกันการก าหนดภารกิจ ขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน ก าหนด
รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ครบวงจร4 ยุทธศาสตร์จึงให้ความส าคัญกับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดตั้งคณะกรรมการในระดับท้องถิ่นขึ้นเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้มีการบริหารเป็นรูปธรรม โดยมีภาครัฐเอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น
ของตนเอง 

ในปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยเป็นจ านวนหลักหลายล้าน
บาทในปี พ.ศ. 2557 มียอดรายได้ไม่ต่ ากว่า 300,000 ล้านบาท และมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เกิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี จากข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเที่ยว ปี 
พ.ศ. 2553 มีจ านวน 15.93 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 24.1 ล้านคน คิด
เป็นรายได้ 1.14 ล้านล้านบาท และเมื่อมีการเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอาเซียน
                                                           

3คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙, 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๐),หน้า ๑๔. 

4เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๙ - ๓๘. 
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ประมาณ 160 – 200 ล้านคน ท าให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาด้วนการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวในอนาคต5 
 หนึ่งในมาตรการเพ่ือรองรับผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวเมื่อประเทศไทยเข้าร่วมการเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ การหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดิน
ทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนอกเหนือจากแห่ลงท่องเที่ยวกระแสหลักของประเทศไทยที่มีอยู่แล้ ว 
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนมาใหม่  

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง  จากสถิติของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของจังหวัดน่านทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ปี 2558 มีจ านวน 521,036 คน และปี 2559 มีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 585,082 คน6 
ด้วยความที่จังหวัดน่านมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สูง อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติภายใจจังหวัดน่านก็
มีหลากหลาย ทั้งนี้ในจังหวัดน่านยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
วัดก๋ง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ผาหินศิลาแลง ศูนย์การเรียนรู้ชาวนาอินทรีย์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
หนองบัว  ชุมชนน้ าเกี๋ยน เป็นต้น  เมื่อกระแสการท่องเที่ ยวมาแรงชุมชนจึงมีส่วนส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนและดูแลแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นกระแสท่องเที่ยวของชุมชนจึงเป็นที่ถูกหยิบยกมาเป็น
ประเด็นที่ผ่านมา เพ่ือที่จะเสนอทางเลือกใหม่ส าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์ทางศีลปะและวัฒนธรรมเฉพาะตัวและมีความน่าสนใจ นอกจากนี้การท่องเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติวัฒนธรรมและชุมชนยังเป็นสิ่งดึงดูดรายได้ให้กับพ้ืนที่นั้นๆ ด้วย 

ถึงแม้นจังหวัดน่านอาจไม่มีชื่อเสียงเป็นอันดันต้น ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว แต่ความจริงแล้ว 
ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้ท่องเที่ยวมากมายไม่รู้จบ ทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
แหล่งอารยธรรมโบราณ โดยที่เพ่ิงค้นพบในเขตอ าเภอเมืองน่าน ส่วนโบราณสถานโดยเฉพาะวัด
เก่าแก่มีให้เห็นแทบทุกอ าเภอ ได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดด้าน วัด
ภูมินทร์ หอค า วัดหนองบัว วัดบุญยืน ซึ่งล้วนแต่มีอายุนับร้อย ๆ ปี มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม
ทั้งสิ้นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็มีความหลากหลาย เช่น เส้นทางชมธรรมชาติหมู่บ้านมณีพฤกษ์ 
ในอ าเภอทุ่งช้าง อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง และเสาดินที่อ าเภอนาน้อย บ่อเกลือโบราณในอ าเภอบ่อเกลือ หรือ
การล่องแก่งน้ าว้าที่มีทัศนียภาพสวยงามตลอดเส้นทาง เป็นต้น ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดน่าน สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วทุกอ าเภอ ด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว 
นอกจากนี้ยังมีงานบุญประเพณีที่ส าคัญ เช่น งานแข่งเรือ งานไหว้พระธาตุ ส่วนผู้ที่ชื่นชอบ
ศิลปะการแสดงก็สามารถชมการแสดงนาฏศิลป์ที่งดงาม รวมทั้งดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น จ๊อ
ยซอ ฟ้อนแง้น เป็นต้น 

แม้นว่าจังหวัดน่านจะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและมีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่าง
ยิ่งแต่ก็ยังมีปัญหาส าหรับการท่องเที่ยวในปัจจุบันพอสมควร นั่นก็คือการใช้ระบบภูมิสารสนเทศและ
                                                           

5 กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สถิตินักท่องเที่ยวปี 2557 ,[ออนไลน์],แหล่งที่มา,http://newdot2 
.samartmultimedia.com/home/listcontent/11/221/276, [28 สิงหาคม 2560] 

6 ส านักงานสถิติจังหวัดนา่น,ชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง,[ออนไลน]์,แหลง่ที่มา,http://nan.nso .go.th/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=308:4&catid=100&Itemid=579,[28 กุมภาพันธ์ 2562] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
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การเข้าถึงของนักท่องเที่ยว ด้วยปัจจุบันนี้ตัวระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด
น่านเป็นข้อมูลที่กระจัดกระจาย ด้วยต่างคนต่างท าข้อมูลเป็นของตนเองและไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบ
ของเส้นทาง และการเข้าถึงท าให้นักท่องเที่ยวต้องอาศัยการเข้าถึงแบบถามทางรวมถึงการที่จะ
วางแผนและก าหนดเวลาในการเดินทางและการเข้าถึงการบริการได้ล าบากพอสมควร เป็นผลท าให้
เกิดผลกระทบในเรื่องของการให้บริการข้อมูลก่อนตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของ
สถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่และสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดใหม่ของจังหวัดน่าน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดใหม่ของจังหวัดน่านทั้งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม อีกท้ังการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ส าคัญๆ การน าระบบสารสนเทศซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในหลายด้านรวมถึงการน ามาสร้าง
ฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเพ่ือรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งวิเคราะห์หา
เส้นทางท่องเที่ยวด้วยวิธีการโครงข่าย (Network  Analysis) เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวใน
การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

 1.2.2 เพ่ือพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
 1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
 

1.3 ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 1.3.1 ข้อมูลของระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน มีระบบเป็นอย่างไร 
 1.3.2 ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านที่สามารถตอบสนองในยุค
เทคโนโลยีก้าวหน้าง่ายต่อการสืบค้น 
 1.3.3 ต้องการวิเคราะห์ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการการท่องเที่ยวอย่างไร 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 

 1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1.ระบบภูมิสารสนเทศ  
ประกอบด้วยระบบ (Geographic  Information  System : GIS) เป็นระบบส าหรับการน าเข้า การเก็บ 
การเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial 
data) โดยใช้โปรแกรม QGIS เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ในการสร้าง แก้ไข จัดการ ข้อมูลเชิงเส้น 
แสดงผลข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง สืบค้น ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถแสดงผลแบบจ าลอง
ความสูงสามมิติ และน าเสนอข้อมูลในรูปแผนที่ได้อย่างสวยงาม เพ่ือน าข้อมูลวางลงในฐานข้อมูล 
Google map  2. การท่องเที่ยว 3. การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว     
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 1.4.2 ขอเขตประชากร 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการเจาะจง  (Purposive 
Sampling) ตามความส าคัญของประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ 
 กลุ่มพระสงฆ์ ผู้น าชุมชนและตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เป็นกรณีศึกษา โดยพบว่าในแต่แหล่งท่องเที่ยว และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 15 สถานที่ท่องเที่ยวโดยก าหนดแห่งละ 3 รูป/คน และนักพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 3 คน ตัวแทนการจัดการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 2 
คน ดังนั้น ผู้วิจัยจะใช้เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาทั้งหมด โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อยและการ
สัมภาษณ์ รวมจ านวนทั้งสิ้น 50 รูป/คน   
 1.4.3 ขอบเขตพื้นที่ 
 เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงก าหนดพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านใน
รูปแบบของพ้ืนที่กรณีศึกษาใน 4  อ าเภอ ดังนี้ 
 1.  อ าเภอเมืองน่าน  จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 7 แห่ง คือ  

1. วัดภูมินทร์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
2. วัดพระธาตุช้างค าวรวิหาร อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
3. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
4. วัดมิ่งเมือง  อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
5. ข่วงเมืองน่าน อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  
6. วัดสวนตาล  อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
7. วัดพระธาตุเขาน้อย อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

 2. อ าเภอภูเพียง จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง คือ 
1. วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 3. อ าเภอท่าวังผา จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 2 แห่ง คือ 
1. วัดหนองบัว อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
2. วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 4. อ าเภอปัว จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 5 แห่งคือ 
1. วัดภูเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
2. ศูนย์การแฟไทยลื้อ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
3. โรงเรียนชาวนา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
4. ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
5. น้ าตกศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การพัฒนา  หมายถึง   การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยมี

การพัฒนา คือ กระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดย        
การก าหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ 
บ้านเลขที่ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพ้ืนที่ (spatial data) เช่น ต าแหน่งบ้าน ถนน แม่น้ า 
เป็นต้น ในรูปของ ตารางข้อมูล และ ฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านทั้ง เส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยว การให้บริการ ร้านอาหาร ที่พักรวมถึงเรื่องรวมประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวใน
สถานที่นั้นๆ 

ระบบภูมิสารสนเทศ หมายถึง ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิกที่มีความสารถในการเก็บข้อมูล
ด้านแผนที่ หรือข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพต่างๆ เช่น ภาพดาวเทียม (Satellite  images) ภาพถ่าย
ทางอากาศ (Arial photographs) เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถน าข้อมูล แผนที่หรือ
ข้อมูลภาพต่างๆ ของพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งข้อมูลแต่ละด้านจะจัดเก็บไว้ด้วยโปรแกรมในลักษณะของ
ข้อมูลเฉพาะเรื่อง (Layer) หรือการซ้อนทับข้อมูล (Overlays) หรือชั้นข้อมูล (Coverages) แล้ว
สามารถน าเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน เพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่ต่างๆ 

แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง  พ้ืนที่ สิ่งของ กิจกรรม และ/หรือมิติอ่ืนใดที่สามารถให้คุณค่าเชิง
การท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
และการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ เป็นต้น แก่นักท่องเที่ยวในลักษณะของรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้
ด้วยการจับต้อง เช่น สิ่งก่อสร้าง ของที่ระลึก ถ้ า และน้ าตก เป็นต้น และในลักษณะของนามธรรมที่ไม่
สามารถสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยทางอ่ืน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ความ
เป็นชนเผ่า และการเล่นการแสดงพ้ืนบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่ท าการศึกษาจ านวน 15 แห่ง 
ดังนี้ วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค าวรวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน วัดมิ่งเมือง ข่วงเมืองน่าน 
วัดสวนตาล วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง วัดหนองบัว วัดศรีมงคล                  
วัดภูเก็ต ศูนย์กาแฟไทยลื้อ โรงเรียนชาวนา ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า น้ าตกศิลาเพชร   
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้  ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดท่ีส าคัญของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 

    หัวใจของการท่องเที่ยว 
 
 
                   สิ่งดึงดูด                     สิ่งอ านวยความสะดวก การเข้าถึง 
 
 
            สถานที่ท่องเที่ยว                 ที่พัก/ร้านอาหาร/ ร้านค้า                 ถนน/การเข้าถึง 
 
 
 

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภ ูมิศาสตร ์ 
ข้อมูลเช ิงพ ้ืนที่ (Spatial Data), ข้อมูลเช ิงบรรยาย (Attribute Data) 

 
 
                                                   เส้นทางการท่องเที่ยว 
 
 
                                               การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ได้รู้ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
1.7.2 ได้พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
1.7.3  นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านและเข้ามาท่องเที่ยวใน

จังหวัดน่านมากข้ึน 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํอเที่ยวในจังหวัดนํานผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง มาน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการทํองเที่ยว 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนด๎วยระบบภูมิสารสนเทศ 
2.4 แนวคิดเครือขําย 
2.5 ข๎อมูลสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนําน 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
2.1.1 วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว 
ค าวําการเดินทางในภาษาอังกฤษใช๎ค าวํา Travel ซึ่งมีที่มาจากค าในภาษาฝรั่งเศสวํา Travail 

หมายถึง การท างาน จากรากศัพท๑ดังกลําวสะท๎องให๎เห็นวํา การเดินทางในอดีตมีความหมายวําเป็นการ
ท างานหนัก ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตการเดินทางของมนุษย๑ต๎องไปโดยทางเท๎าเป็นส าคัญ1 ตํอมามนุษย๑เริ่ม
รู๎จักใช๎ลาและสัตว๑ อ่ืนๆ ในการเดินทาง จึงท าให๎การเดินทางได๎มีการพัฒนาไปใช๎วิธี อ่ืนๆ เชํน                     
การเดินทางโดยทางน้ า ทางทะเล และทางอากาศ เป็นต๎น ฉะนั้นจะเห็นได๎วําการเดินทางทํองเที่ยวใน
ยุคแรกๆ ยังมีขอบเขตจ ากัด เพราะความสะดวกสบายของการเดินทางมีน๎อยต๎อง เสียเวลา อีกทั้งยัง
เสี่ยงตํออันตรายมากมาย การเดินทางในอดีตจึงมีจุดมุํงหมายที่ส าคัญคือ การสนองความอยากรู๎อยาก
เห็นของมนุษย๑ การหาอาหาร หลบหลีกภยันตราย หรือเพ่ือการขยายอ านาจทางด๎านเศรษฐกิจและ
ทางด๎านการเมืองเป็นส าคัญ ซึ่งแตกตํางไปจากเหตุผลของการเดินทางในสมัยปั จจุบัน เพราะ
สภาพแวดล๎อมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก คนในยุคปัจจุบันสํวนใหญํมีการเดินทางด๎วยเหตุผลทางสังคม
เป็นหลัก ประกอบกับการด ารงชีวิตที่ก าลังเป็นอยูํทุกวันนี้เต็มไปด๎วยการแขํงขันในทุกๆ ด๎าน เต็มไป
ด๎วยความกดดันทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และด๎านอ่ืนๆ จึงท าให๎เหตุผลในการเดินทางยุคปัจจุบัน
แตกตํางไปจากในอดีตอยํางมาก 

ในยุคตํอมา โดยเฉพาะยุคโบราณตะวันตก การเดินทางสมัยนั้นเป็นการเดินทางไปเพ่ือ
จุดประสงค๑ด๎านการค๎า การเผยแพรํศาสนา และด๎านการศึกษา เป็นกลัก ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ซึ่งอยูํในชํวงปลายศตวรรษที่ 18 เป็นต๎นมา การทํองเที่ยวได๎ขยายตัวขึ้นเป็นล าดับเนื่องจากความส าเร็จ

                                                           
1 นิคม  จารุมณี, การท่องเท่ียวและการจัดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑การ

ศาสนา, 2535). 
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ในด๎านการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํง สํงผลให๎การเดินทางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
การที่ประชาชนในสังคมอุตสาหกรรมมีรายได๎สูงขึ้น ประกอบกับความต๎องการพักผํอนหลังจาก
เครํงเครียดกับการท างานทํามกลางความแออัดและสับสนวุํนวายในเมือง จากจุดนี้เองมโนทัศน๑ของการ
เดินทางทํองเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค๑ในการพักผํอนหยํอนใจตามแหลํงตํางๆ ได๎เดํนชัดขึ้น 

แตํเดิมการทํองเที่ยวเป็นกิจกรรมส าหรับชนชั้นสูงเทํานั้น เพราะการเดินทางต๎องเสียคําใช๎จําย
สูง ประกอบกับการเดินทางยังไมํสะดวกเทําทุกวันนี้ แตํในปัจจุบันการทํองเที่ยวได๎กลายเป็นกิจกรรมที่
แพรํหลายไปสูํบุคคลทั่วทุกระดับ (Mass Tourism) ซึ่งแทบจะไมํจ ากัดเพศ วัย และฐานะทางเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้สาเหตุที่มีสํวนส าคัญในการสนับสนุนให๎เกิดการทํองเที่ยวกันอยํางกว๎างขวางเพราะองค๑การตํางๆ 
ไมํวําจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนตํางให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวอยําง
จริงจัง ภาครัฐและเอกชนของประเทศตํางๆ จึงมีการกระตุ๎นให๎ประชาชนตื่นตัวในเรื่องการทํองเที่ยว 
เรื่องจากตระหนักดีวํา การทํองเที่ยวสามารถกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํประเทศชาตินานัปการ จนเกิดเป็น
แนวคิดวําอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวนั้นสํงเสริมให๎ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศมั่งคั่งขึ้น ทุกภาค
สํวนจึงได๎เรํงพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและมนุษย๑สร๎างขึ้น ตลอดจนเครื่องอ านวยความ
สะดวกตํางๆ อาทิ ที่พัก ร๎านอาหาร ระบบการสื่อสาร ระบบการคมนาคมขนสํง เป็นต๎น เพ่ือสอนงตอบ
อุปสงค๑ด๎านการทํองเที่ยวของคนในสังคม  

 
2.1.2 ความหมายการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว เป็นการเดินทางของบุคคลจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ ง ซึ่ งมี

วัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป บางคนอาจเดินทางไปเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ บางคนอาจเดินทางไปเพ่ือ
ประกอบธุรกิจ และมีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 ปรีชา แดงโรจน์17 ได๎อ๎างถึงการนิยามการทํองเที่ยวขององค๑การสหประชาชาติ ที่ได๎จัด
ประชุมวําด๎วยการเดินทางและทํองเที่ยว ณ กรุงโรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ไว๎วําหมายถึงกิจกรรมที่มี
เงื่อนไขเกี่ยวข๎องอยูํ ๓ ประการ คือ ๑)ต๎องมีการเดินทาง ๒) ต๎องมีสถานที่ปลายทางที่ประสงค๑จะไป
เยี่ยมเยือน และ ๓) ต๎องมีจุดมุํงหมายของการเดินทาง 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา18 กลําววํา การทํองเที่ยว เป็นเรื่องของการเดินทางที่เป็นการชั่วคราว
ด๎วยความสมัครใจ มิใชํถูกบังคับหรือเพ่ือสินจ๎างแตํเพ่ือวัตถุประสงค๑อ่ืนๆ เชํน เพ่ือการพักผํอนหยํอน
ใจความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษาศาสนากีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดตํอธุรกิจการ ประชุมสัมมนา 
เป็นต๎น มิฉะนั้นก็จะเป็นการเดินทางที่ไมํใชํการทํองเที่ยว 

                                                           
17ปรีชา แดงโรจน๑, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่๒๑, (กรุงเทพฯ: บริษัทไฟว๑แอนด๑โฟร๑พริ้นติ้ง จ ากัด, 

๒๕๔๔), หน๎า ๒๙ - ๓๐. 
18บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจที่ไม่มีวันตายของประเทศไทย, (กรุงเทพฯ:  ซี.พี.บุ๏ค 

สแตนดาร๑ด, ๒๕๔๘). 
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 วันทิกา หิรัญเทศ19 การทํองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนไหวของ
การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยูํอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว เพ่ือวัตถุประสงค๑ใด ๆ ที่ไมํใชํเพ่ือ
การหารายได๎ซึ่งกิจกรรมดังกลําว กํอให๎เกิดปรากฏการณ๑และความสัมพันธ๑ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ๑
ระหวํางบุคคลที่เดินทาง (นักทํองเที่ยวหรือผู๎มาเยือน) ธุรกิจในอุตสาหกรรมทํองเที่ยวที่ผลิตสินค๎าและ
บริการเพ่ือตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยว ภาครัฐบาลที่ดูแลการทํองเที่ยว และชุมชนใน
พ้ืนที่ทํองเที่ยว 
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย20 นิยามวํา การทํองเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปคือ 
“การทํองเที่ยวเป็นผลรวมของประสบการณ๑พิเศษกับสัมพันธภาพซึ่งเกิดจากการเดินทางและการพัก
แรมตํางถ่ินเป็นการชั่วคราวโดยมิได๎ประกอบอาชีพ” การทํองเที่ยวเป็นรูปแบบหนึ่งของการนันทนาการ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาวําง โดยผูกพันกับการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นแหลํ ง
ทํองเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือผํอนคลายรํางกายและจิตใจจากกิจกรรมตํางๆ เป็นการสนองความต๎องการเปลี่ยน
บรรยากาศของสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎อยูํในสังคมเมืองที่ยุํงยากซับซ๎อนตํอการหลีกหนีความ
วุํนวาย ไปสูํสภาพธรรมชาติไปแสวงหาสิ่งใหมํๆ มีการประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน กีฬา การพักผํอน
หยํอนใจ ทัศนศึกษา ตลอดการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจและงานอาชีพ 
 ส านักงานพัฒนาการทํองเที่ยว21 ค าวํา การทํองเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพ่ือผํอนคลาย
ความเครียด แสวงหาประสบการณ๑แปลกใหมํโดยมีเงื่อนไขวํา การเดินทางนั้นเป็นการเดินทาง
เพียงชั่วคราว ผู๎เดินทางจะต๎องไมํถูกบังคับให๎เดินทาง 
 สมบัติ  กาญจนกิจ22 ได๎แสดงทรรศนะวํา การทํองเที่ยว หมายถึง กระบวนการนันทนาการ 
(Recreation) รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นระหวํางเวลา (Leisure time) ที่มีการเดินทางเข๎ามาเกี่ยวข๎องโดย
เป็นการเดินทางจากที่หนึ่งซึ่งมักหมายถึงที่อยูํอาศัย ไปยังอีกที่หนึ่งที่ถือเป็นแหลํงทํองเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อม โดยมีแรงกระตุ๎นจากความต๎องการในด๎านกายภาพ ด๎วน
วัฒนธรรม ด๎านปฏิสัมพันธ๑และด๎านสาธารณะ 

จึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจะต้องมี ๑. ต้น
ทาง  ๒. มีการเดินทาง และ ๓. ปลายทาง ซึ่งการเดินทางนี้จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น เดินทาง
เพ่ือการพักผ่อน เดินทางเพ่ือแสวงหาความรู้ ซึ่งการเดินทางดังกล่าวมานี้จะเป็นแค่เป็นการชั่วคราว 
 

2.1.3 รูปแบบของการท่องเที่ยว 
ผู๎วิจัยได๎แบํงประเภทของการทํองเที่ยวตามประเภท ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหลักสากลของการ

จัดแบํงการทํองเที่ยวในปัจจุบันสามารถแบํงออกเป็น 4 ประเภท คือ 

                                                           
19วันทิกา หิรัญเทศ, “ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงนิเวศของนักทํองเที่ยวชาวไทยในแหลํง

ทํองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี”, รายงานวิจัย, (วิทยาลัยราชพฤกษ๑, ๒๕๕๖), หน๎า ๑๒. 
20 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย, โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ประเทศ,(กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย,2549),หน๎า 12. 
21 ส านักงานพัฒนาการทํองเที่ยว, การท่องเที่ยว,(กรุงเทพมหานคร : กองวิชาการทํองเที่ยว กรมการ

ทํองเที่ยว, 2554),หน๎า 7. 
22 สมบัติ  กาญจนกิจ, นันทนาการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ๑แหํง

จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,2544). 
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1) การทํองเที่ยวธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็นการทํองเที่ยวในแหลํงธรรมชาติเพ่ือการ
พักผํอนหยํอนใจ ความสนุกสนาน ความชื่นชมในแหลํงธรรมชาติเป็นหลัก 

2) การทํองเที่ยววัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นเสนอลักษณะ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ โบราณคดี และสถานที่ตํางๆ ที่มนุษย๑สร๎างขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยูํ
ของสังคม เป็นการทํองเที่ยวในเชิงการใช๎ความรู๎และความภาคภูมิใจ 

3) การทํองเที่ยวแบบบันเทิงและการกีฬา (Sport and Entertainment Tourism) เป็นการ
ทํองเที่ยวที่สนองความต๎องการของนักทํองเที่ยว และความพึงพอใจในการพักผํอนบันเทิงใจที่มุํงเน๎น
การได๎รับบริการที่เหมาะสม 

4) การทํองเที่ยวเพ่ือการประชุมสัมมนา (Business and Convention Tourism) เป็นการ
เดินทางที่มีวัตถุประสงค๑ เพื่อการประชุมสัมมนา การติดตํอธุรกิจ ซึ่งอาจมีหรือไมํมีการศึกษาดูงานและ
ทัศนะศึกษารวมอยูํด๎วยก็ได๎ ถูกจัดให๎เป็นการทํองเที่ยวประเภทหนึ่ง  

การทํองเที่ยวข๎างต๎นทั้ง 4 ประเภท อาจแบํงระดับการทํองเที่ยวได๎ 4 แบบที่ต๎องการการ
จัดการที่ตํางกันคือ 

1) การทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นการอนุรักษ๑รักษาทรัพยากรให๎คงไว๎นานที่สุด ครอบคลุมทรัพยากร
ทุกประเภท เชํน ธรรมชาติ ประวัติศาสตร๑ โบราณคดี วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของมนุษย๑การ
ทํองเที่ยวเหลํานี้ควรจัดเป็นการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ (Conservation Tourism) ซึ่งครอบคลุม 
Natural  Cultural Tourism และ Historical  Tourism ทั้งหมด 

2) การทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นการศึกษาในแหลํงธรรมชาติ เพ่ือการรักษาระบบนิเวศโดยค านึงถึง
การมีสํวนรํวมของท๎องถิ่นมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เป็นสํวนหนึ่งหรือบางสํวนของการทํองเที่ยวในแหลํงทอง
เทีย่วธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร๑ ที่มีความส าคัญตํอระบบนิเวศของพ้ืนที่นั้นๆ จัดเป็นการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco tourism) 

3) การทํองเที่ยวที่มุํงเน๎นการนันทนาการ การพักผํอนหยํอนใจ การทัศนศึกษาการประชุม 
สัมมานา การติดตํอธุรกิจ ที่ให๎ความส าคัญในการตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวเป็นหลัก
ยังคงเป็นการทํองเที่ยวแบบประเพณี (Convention Tourism) 

4) การทํองเที่ยวที่ขัดตํอศีลธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งยังคงมีแอบแฝง
อยูํในทุกสํวน หรือมีการพัฒนาอยํางถูกกฎหมายในบางพ้ืนที่ และเกมกีฬาบางประเภทเป็นการ
ทํองเที่ยวที่ขัดตํอศีลธรรม23 

 

 2.1.4 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
            กรอบแนวคิดในการวิเคราะห๑ความต๎องการของนักทํองเที่ยว เพ่ือพัฒนาองค๑ประกอบของ
การทํองเที่ยว ซึ่งแหลํงทํองเที่ยวต๎องมีการพัฒนาปัจจัย 6 ประการ (6As) ซึ่งประกอบด๎วย แหลํง

                                                           
23 การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, ท่องเที่ยวไทย 2541-2542, (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย : 

(ส าเนา),2541),หน๎า 8 
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ทํองเที่ยว (Attraction) การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) โปรแกรมการทํองเที่ยว (Available Packages) กิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) 
กิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) และบริการเสริม (Ancillary Services) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้24 
 1. แหลํงทํองเที่ยว (Attraction) เป็นองค๑ประกอบส าคัญในการพัฒนาการทํองเที่ยว เพราะ
แหลํงทํองเที่ยวต๎องมีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยวอยํางใดอยํางหนึ่งในให๎นักทํองเที่ยวเดินทาง
ไปเยี่ยมชม สิ่งดึงดูดใจด๎านการทํองเที่ยวแบํงได๎ 3 ประเภทได๎แกํ แหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติ แหลํง
ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ๑ และการให๎ความบันเทิง 
 1) แหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติทุกๆพ้ืนที่มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามนํา
ประทับใจ ซึ่งเกิดจากลักษณะของธรรมชาติเชํน เป็นอําว แหลม เกาะ หน๎าผา โขดหินฯลฯ ภูมิอากาศ
และความสวยงามตามธรรมชาติของพ้ืนที่นั้นๆสภาพธรรมชาติเหลํานี้เป็นสิ่งดึงดูดใจให๎มนุษย๑เดินทาง
ทํองเที่ยวไปยังสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆภายใต๎เงื่อนไขของความแตกตํางในเรื่องฉากของธรรมชาติ 
ภูมิอากาศและกิจกรรมที่จัดขึ้น สถานที่นําสนใจ เชํน อุทยานแหํงชาติตํางๆที่มีธรรมชาติที่สวยงาม 
เหตุการณ๑นําสนใจ เชํน ปรากฏการณ๑บั้งไฟพญานาค 
 2) แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม ได๎แกํวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆอาจเหมือนกันหรือ
แตกตํางกัน วัฒนธรรมอาจแสดงออกในรูปแบบของศาสนา สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร๑ วิถีชีวิต
ของประชาชน ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่คํอนข๎างหลากหลาย เพราะเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร๑
ยาวนาน มีทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ จารีต ประเพณีและวิถีชีวิตของแตํละชนเผํากํอให๎เกิดมรดกทาง
รูปธรรมและนามธรรม อันเป็นบํอเกิดของแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชํนประวัติศาสตร๑ของ
อาณาจักรล๎านนา เหตุผลอยํางหนึ่งในการเดินทางทํองเที่ยวของประชาชนก็เพ่ือต๎องการเยี่ยมเยียน
เพ่ือนและญาติมิตร คนมีความต๎องการที่จะกลับไปเยี่ยมเยียนแผํนดินเดิมของตนเอง หรือ สัมผัสวิถีชีวิต
ของชาติพันธ๑อ่ืนที่มีความแตกตํางจากตน ประเทศไทยมีความหลากหลายของชนเผําในภาคตํางๆ 
นับเป็นสิ่งดึงดูดใจนักทํองเที่ยวเชํนกัน 
 3) แหลํงบันเทิง นักทํองเที่ยวต๎องการเดินทางไปยังสถานที่ทํองเที่ยวก็เพราะมีแหลํงบันเทิง
ส าหรับพักผํอนหยํอนใจจัดไว๎ให๎ แหลํงบันเทิง มิใชํหมายถึง สถานเริงรมย๑ยามราตรีเพียงอยํางเดียว แตํ
อาจหมายถึง สวนสัตว๑ สวนสาธารณะ สนามกีฬา ฯลฯ แหลํงบันเทิงที่ดีควรให๎ประชาชนมีสํ วนรํวมใน
กิจกรรมที่จัดขึ้นด๎วย มิใชํเป็นฝุายนั่งชมเพียงอยํางเดียวเชํน ให๎รํวมกิจกรรมกับการแสดงของสัตว๑ ซึ่งจัด
ขึ้นในสวรสัตว๑ เมื่อพิจารณาแล๎ววําปลอดภัย  นอกจากนั้นภาพลักษณ๑และราคาคําเข๎าชมก็มีสํวนในการ
ดึงดูดใจนักทํองเที่ยวเข๎าไปเยี่ยมชมแหลํงทํองเที่ยวด๎วย  
 2. การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) เป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญอยํางหนึ่งของการ
พัฒนาการทํองเที่ยวที่ต๎องมีเส๎นทางหรือเครือขํายคมนาคมขนสํงที่สามารถเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวนั้น 
ตลอดจนสามารถติดตํอเชื่อมโยงกันระหวํางแหลํงทํองเที่ยวหนึ่งกับอีกแหลํงทํองเที่ยวหนึ่งที่อยูํบริเวณ
ใกล๎เคียง อีกทั้งต๎องมีที่จอดรถหรือสถานีรถไฟหรือทําเรือหรือทําอากาศยานเพ่ือให๎ธุรกิจการขนสํง
สามารถน านักทํองเที่ยวเข๎าไปทํองเที่ยวยังแหลํงทํองเที่ยวได๎อยํางสะดวกและปลอดภัย  
 3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญที่ต๎องมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกไง๎บริการนักทํองเที่ยวที่เข๎ามายังแหลํงทํองเที่ยวนั้นให๎ได๎รับความสะดวกสบายและความ
                                                           

24 น าชัย ทนุผล,การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,พิมพ์ครั้งที่ 2, (เชียงใหมํ : ส านักพิมพ๑มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
,2548),หน๎า 125. 
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ประทับใจ เกิดความรู๎สึกปลอดภัย ท าให๎นักทํองเที่ยวอยากจะอยูํทํองเที่ยวในระยะเวลาที่นานขึ้น เชํน 
ที่พัก ร๎านอาหาร ภัตตาคาร โทรศัพท๑ แผนที่ ร๎านขายของ เป็นต๎น  
 4. โปรแกรมการทํองเที่ยว (Available Packages) เป็นการจัดโปรแกรมการทํองเที่ยว
ส าเร็จรูปไว๎ส าหรับนักทํองเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย ซึ่งอาจเป็นการเตรียมการโดยเจ๎าของ
โรงแรมรีสอร๑ท หรือโดยหนํวยงานภาครัฐที่อาจจัดเป็นโปรโมชั่นสํงเสริมการทํองเที่ยวให๎มีความ
นําสนใจตํอการทํองเที่ยวก็ได๎  
 5. กิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) คือ กิจกรรมที่นักทํองเที่ยวสามารถกระท าได๎ในระหวําง
เดินทางทํองเที่ยว โดยมีอยูํหลายรูปแบบ นักทํองเที่ยวสามารถเลือกท าได๎ตามความถนัดและความ
สนใจ ไมํวําจะเป็นกิจกรรมบนบก กิจกรรมทางน ้า กิจกรรมทางอากาศ หรือแม๎แตํการด าดิ่งลงสูํใต๎ท๎อง
ทะเล เชํน กิจกรรมผจญภัย เป็นอีกกิจกรรมที่ได๎รับความนิยมในกลุํมนักทํองเที่ยวผู๎รักความท๎าทาย 
ต๎องการความแปลกใหมํ และทดสอบแรงใจของตนเอง ซึ่งกิจกรรมเหลํานี้จ าเป็นต๎องมีผู๎ทักษะความรู๎ใน
กิจกรรมนั้นๆ ดูแลและแนะน าในเบื้องต๎น เชํน การปีนหน๎าผาและการโรยตัวจากหน๎าผาสูง การ
กระโดดรํมดิ่งพสุธา การยิงปืนบีบีกัน การด าน ้าลึก การพายเรือคายัค ฯลฯ แตํถ๎าเป็นนักทํองเที่ยวที่รัก
สุขภาพกาย กิจกรรมที่เป็นที่นิยม คือ การท าสปา ขัดผิว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
สํองสัตว๑ ดูนก เดินปุา กิจกรรมทํองเที่ยวเชิงประเพณี และวัฒนธรรม นั่งเรือลํองแมํน ้าล าคลอง 
กิจกรรมในคํายทหาร และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

6. บริการเสริม (Ancillary Services) เป็นบริการที่นอกเหนือจากบริการขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
นักทํองเที่ยว เชํน ธนาคาร ไปรษณีย๑ โรงพยาบาล ร๎านอินเตอร๑เนต เป็นต๎น โดยปกติการบริการนี้ทาง
ภาครัฐจะเป็นผู๎จัดหาและพัฒนา เพ่ือบริการแกํประชาชนของตนเอง ซึ่งถือได๎วําเป็นผลพลอยได๎ในการ
ให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว 

สรุปได๎วํา องค๑ประกอบของการทํองเที่ยว คือ ความสามารถและศักยภาพในการจัดโปรแกรม
การทํองเที่ยวสิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม การเข๎าถึง สิ่งอ านวยความสะดวก ที่พักเส๎นทาง ที่เข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยวได๎งํายและสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 

 

2.1.5 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
การเดินทางจากแรงกระตุ๎นในการเดินทางที่แตกตํางกัน ท าให๎ผู๎มาทํองเที่ยวตัดสินใจเดินทาง

ทํองเที่ยว ด๎วยวัตถุประสงค๑ที่แตกตํางกัน25 ดังนี้ 
1) การทํองเที่ยวที่เกิดข้ึนจากความอยากรู๎อยากเห็นด๎านตํางๆ เป็นการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นเพ่ือ

ได๎พบเห็นสิ่งแปลกใหมํ ได๎แกํ วัฒนธรรมประเพณีที่แตกตํางออกไป ทั้งทางด๎านการเมืองด๎ านสมาคม 
และบุคคล ด๎านลักษณะพิเศษของสภาพธรรมชาติ ปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติ กลําวคือการได๎รับรู๎
เรื่องราวที่แตกตํางไปจากที่ตนเองเคยได๎รับรู๎นั่นเอง 

2) การทํองเที่ยวที่เกิดขึ้น จากความต๎องการที่พักผํอนหยํอนใจ เพ่ือเป็นการผํอนคลาย
ความเครียดจากภารกิจประวัน ได๎แกํ การไปเลํนกีฬาประเภทตํางๆ การเดินทางทํองเที่ยวตามแหลํง
บริเวณท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ งานศีลปะ และการดนตรี หรือความบันเทิงอยํางอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึง
                                                           

25 นิคม จารุณี, การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร : แพรํพิทยา,2553),หน๎า 44. 
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การทํองเที่ยวตามสวนสนุก สวนสัตว๑ บาร๑ ผับ และการจับจํายซื้อของไว๎ด๎วย ทั้งนี้ก็เพ่ือการพักผํอน
หยํอนใจของผู๎ทํองเที่ยว 

3) เพ่ือการจาริกแสวงบุญ การนมัสการศาสนสถาน หรือเกจิอาจารย๑ที่มีชื่อเสียงที่ผู๎มาทํองเที่ยว
นับถือ รวมถึงการทํองเที่ยวตามสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร๑ หรือ ศาสนาและกิจกรรมทางศาสนา 

4) เพ่ืออาชีพและธุรกิจของผู๎ทํองเที่ยว ได๎แกํ การเดินทางเพ่ือส ารวจค๎นคว๎า การประชุมสัมมนา 
การดูงาน การศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทางทัศนศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎หรือเพ่ือเป็นเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของผู๎ทํองเที่ยวเอง 

5) เพ่ือเยี่ยมญาติพ่ีน๎องเพ่ือนฝูง ในตํางถิ่น มักเกิดขึ้นในชํวงวันหยุดสุดสัปดาห๑หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ๑และวันเทศกาลตํางๆ 

 

2.1.6 ความส าคัญของการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว (Tourism Industry) ประกอบด๎วยธุรกิจหลายประเภททั้งธุรกิจที่

เกี่ยวข๎องโดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวข๎องทางอ๎อมหรือสนับสนุนตํางๆ การซื้อบริการของนักทํองเที่ยว
ประเภทนี้ ถือได๎วําเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวที่มองไมํเห็นด๎วยสายตา (Invisible Export) เพราะ
เป็นการซื้อด๎วยเงินตราตํางประเทศ การผลิตสินค๎าคือบริการตํางๆ ที่นักทํองเที่ยวซื้อก็จะต๎องมีการ
ลงทุนซึ่งเป็นผลประโยชน๑จะตกอยูํในประเทศ และจะชํวยให๎เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนงเกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ด๎านสังคมการทํองเที่ยวเป็นการพักผํอนคลายความตึงเครียด
พร๎อมๆ กับการได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกตํางออกไป อีกทั้งอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวเป็นแหลํงที่มาของรายได๎ในรูปเงินตราตํางประเทศ ซึ่งจะมีสํวนชํวยสร๎างเสถียรภาพให๎กับดุล
ช าระเงินของตํางประเทศ รายได๎จากอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมีสํวนชํวยผํอนคลายความเสียเปรียบใน
เรื่องดุลการช าระเงินได๎เป็นอยํางมาก นอกจากนี้การทํองเที่ยวยังมีบทบาทชํวยกระตุ๎นให๎มีการน าเอา
ทรัพยากรของประเทศมาใช๎ประโยชน๑อยํางกว๎างขวาง เชํน เปลือกหอย หินสวยๆ ตามชายหาด ไม๎ไผํ 
ฯลฯ ที่ผู๎อยูํในท๎องถิ่นได๎เก็บมาประดิษฐ๑เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ๎านขายเป็นของที่ระลึกส าหรับนักทํองเที่ยว 
เป็นการน าเอาวัสดุที่เคยเห็นวําปราศจากคุณคํามาท าให๎เกิดประโยชน๑ และเพ่ิมรายได๎ ซึ่งแม๎จะเป็น
รายได๎เล็กๆ น๎อยๆ แตํเมื่อรวมกันเข๎าเป็นรายได๎ส าคัญอยํางหนึ่งเชํนกัน 

โดยสามารถสรุปบรรยายเป็นภาพรวมของความส าคัญของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวตํอ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองซึ่งอธิบายได๎ดังนี้26 

1) อุตสาหกรรมทํองเที่ยวกํอให๎เกิดรายได๎เป็นเงินตราตํางประเทศ นับตั้งแตํปี 2525 เป็นต๎น
มารายได๎จากการทํองเที่ยวได๎กลายเป็นรายได๎ล าดับต๎นๆ เมื่อเทียบกับรายได๎สินค๎าอ่ืนๆ 

2) รายได๎จากอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เป็นรายได๎ที่กระจายไปสูํประชากรอยํางกว๎างขวาง 
สร๎างงาน สร๎างอาชีพมากมาย และเป็นการเสริมอาชีพด๎วย อาชีพที่เกิดตํอเนื่องจากการทํองเที่ยว เชํน 

                                                           
26 เรื่องเดียวกัน,หน๎า 5. 
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การผลิตหัตถกรรมพ้ืนบ๎าน หรือการผลิตอาหารไปปูอนตามเมืองทํองเที่ยวตํางๆ ก็จะเป็นอาชีพเสริมที่
ท ารายได๎เป็นอยํางดี หรือในเมืองทํองเที่ยวก็อาจเป็นผู๎น าเที่ยวด๎วย 

3) อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมีบทบาทในการสร๎างงาน สร๎างอาชีพอยํางมากมายและ
กว๎างขวาง เนื่องจากอุตสาหกรรมบริการต๎องใช๎คนท าหน๎าที่บริการ โดยเฉพาะธุรกิจทางตรง เชํน 
โรงแรม ภัตตาคาร บริษัทน าเที่ยวฯลฯ สํวนในธุรกิจทางอ๎อมอาจเป็นอาชีพเสริม เชํน หัตถกรรม
พ้ืนบ๎าน การใช๎เวลาวํางมารับจ๎างกํอสร๎าง เป็นต๎น 

4) การทํองเที่ยวจะมีบทบาทในการกระตุ๎นให๎เกิดการผลิต และน าทรัพยากรของประเทศมาใช๎
ประโยชน๑อยํางสูงสุด เมื่อนักทํองเที่ยวเดินทางไปที่ใดก็จะต๎องใช๎จํายเป็นคําอาหาร ซื้อผลิตภัณฑ๑
พ้ืนเมือง และหากพักแรมก็จะต๎องใช๎เป็นคําที่พัก เงินที่จํายออกไปนี้จะไมํตกอยูํเฉพาะโรงแรม แตํจะ
กระจายไปสูํเกษตรกรรมรายยํอยตํางๆ เมื่อหัตถกรรมพ้ืนเมืองขายเป็นของที่ระลึกได๎ก็จะมีการน าเอา
วัสดุพื้นบ๎านมาประดิษฐ๑เป็นของที่ระลึก แม๎จะเป็นรายได๎เพียงเล็กๆ น๎อยๆๆ แตํเมื่อรวมกันเป็นปริมาณ
มากๆ ก็เป็นรายได๎ส าคัญ ซึ่งสํงผลตํอการกระตุ๎นการผลิต หรือที่เรียกวํา Multiplier Effect ทางการ
ทํองเที่ยวที่มีลักษณะที่สูงมากเทียบกับการผลิตสินค๎าหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

5) อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไมํมีขีดจ ากัดในการจ าหนําย อาจเรียกได๎วํา 
เป็น Limitless Industry เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จากสถิติที่ผํานมาจ านวนนักทํองเที่ยว
นานาชาติของโลกได๎มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว ด๎วยประชากรของโลกเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาในขณะที่
วิวัฒนาการในการขนสํงที่สมารถสํงผู๎โดยสารได๎เป็นจ านวนมาก ท าให๎คําใช๎จํายในการเดินทางถูกลงการ
เดินทางทํองเที่ยวจึงมิได๎จ ากัดอยูํเฉพาะในกลุํมผู๎มีรายได๎สูงเทํานั้นดังแตํกํอน การทํองเที่ยวถือได๎วําเป็น
เรื่องความพึงพอใจของแตํละบุคคล องค๑การสหประชาชาติประกาศวํา “การเดินทางทํองเที่ยวเป็นสิทธิ
มนุษย๑ชนอยํางหนึ่งที่รัฐต๎องสนับสนุน” 

6) อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวไมํมีข๎อจ ากัดในการผลิต เพราะไมํต๎องพ่ึงดินฟูาอากาศเหมือน
การเกษตร ผลผลิตของอุตสาหกรรมทํองเที่ยวที่เสนอขายให๎แกํนักทํองเที่ยวคือความสวยงามของ
ธรรมชาติ  หาดทราย ชายทะเล ปุาไม๎  ภู เขา สภาพอากาศ และสิ่ งที่ มนุษย๑สร๎างขึ้น เชํน 
พระบรมมหาราชวัง วัดวาอาราม โบราณสถาน อาคารในท๎องถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวิถี
ชีวิต ความเป็นอยูํของประชาชน เชํน ตลาดน้ า ประเพณีสงกรานต๑ ลอยกระทง เป็นต๎น ซึ่งสิ่งเหลํานี้
เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ไมํผันแปร หรือขึ้นอยูํกับสภาพฝนฟูาอากาศ เชํน การผลิตด๎านเกษตร 
หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไมํต๎องลงทุนและใช๎เทคโนโลยีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
จึงได๎รับการสนับสนุน และกระตุ๎นจากองค๑การทํองเที่ยวโลกอยํางจริงจัง เพ่ือที่จะให๎ประเทศที่ก าลัง
พัฒนาให๎ความสนใจ และหันมาใช๎อุตสาหกรรมนี้เป็นประโยชน๑เพิ่มเติมตํออาชีพ 

7) อุตสาหกรรมทํองเที่ยวชํวยสนับสนุนฟ้ืนฟู อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นสิ่งที่
ดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยว สังคมไทยเป็นสังคมของชาติเกําแกํสืบเนื่องมาเป็นพันปีจึงมี
วัฒนธรรม ระเบียบ ประเพณี นาฏศิลป์ การละเลํน ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ๑ของแตํละท๎องถิ่นเป็นมรดก
ตกทอดที่ควรแกํการน าออกเผยแพรํ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ๑ไว๎ 
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8) อุตสาหกรรมทํองเที่ยวจะมีบทบาทในการสร๎างสรรค๑ความเจริญไปสูํภูมิภาคตํางๆเมื่อเกิด
การเดินทางทํองเที่ยวจากภูมิภาคหนึ่งไปยังภูมิภาคหนึ่ง ไมํวําจะเป็นคนไทยหรือคนตํางประเทศก็ยํอม
หลีกเลี่ยงไมํพ๎นที่จะสร๎างสรรค๑ให๎เกิดสิ่งใหมํๆ ในท๎องที่นั้น เชํน โรงแรมภัตตาคาร สิ่งอ านวยความ
สะดวกตํางๆ ซึ่งจะต๎องมีผู๎ลงทุนในหลายๆ ลักษณะเป็นการสร๎างความเจริญให๎แกํท๎องถิ่นเหลํานั้น 

9) อุตสาหกรรมทํองเที่ยวมีมาตรการที่ชํวยเสริมความปลอดภัย และความมั่นคงในพ้ืนที่ที่
ได๎รับการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยว เพราะนักทํองเที่ยวจะเลือกเดินทางไปที่ใด จะต๎องมั่นใจวํามีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน ฉะนั้นแหลํงใดท่ีนักทํองเที่ยวเข๎าไป แหลํงนั้นจะต๎องมีความปลอดภัย 

10) อุตสาหกรรมทํองเที่ยวมีสํวนชํวยสร๎างสันติภาพสัมพันธไมตรี และความเข๎าใจอันดีด๎วย
การเข๎าใจซึ่งกันและกัน เมื่อประชากรในประเทศเดียวกันมีความเข๎าใจซึ่งกันและกันโดยการเดินทางไป
มาหาสูํกัน ผลก็คือความสามัคคีสมานฉันท๑ของคนในชาติ ในท านองเดียวกันการทํองเที่ยวระหวําง
ประเทศก็จะชํวยเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดี ที่จะน าไปสูํความเป็นเพ่ือนรํวมโลกที่จะชํวยรักษา
สัมพันธไมตรีให๎มั่นคง 

ดังนั้นจึงสรุปได๎วํา การทํองเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาประเทศชาติและเป็น
แหลํงสร๎างรายได๎ให๎กับประเทศชาติเป็นอันดับต๎นๆ การทํองเที่ยวเป็นต๎นตอของการสร๎างอาชีพ สร๎าง
รายได๎ให๎กับประเทศชาติ จังหวัด ชุมชน ท๎องถิ่นสามารถน าเอาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ๑ของท๎องถิ่นนั้นๆ เป็น
จุดขายสร๎างรายได๎ทั้งที่เป็นเชิงธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้น อีกทั้งยังท าให๎เกิดธุรกิจภาคการ
บริหารใหมํๆ เกิดกระบวนการสร๎างสรรค๑ชุมชนจัดการตนเองโดยการมีสํวนรํวมของคนในทุกภาคสํวน 

 

2.1.7 กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เนื่องจากกระบวนการพัฒนาการทํองเที่ยวเป็นหนึ่งในแนวทางที่ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรม

การทํองเที่ยวต๎องการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เกิดการเจริญเติบโตแล๎วและยัง สามารถธ ารงรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนได๎
อยํางยั่งยืน ซึ่งเก่ียวข๎องกับกระบวนการตํางๆ ดังนี้ 

1) การมุํงเน๎นในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ให๎เกิดความยั่งยืนด๎วยการอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี และต๎องให๎ความส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจระยะยาว นอกจากนี้ควรมีการลดการบริโภคที่มากเกินความจ าเป็นเพ่ือธ ารงรักษาทรัพยากรให๎
สามารถคงอยูํได๎นานขึ้น รวมทั้งสามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนได๎    

2) การมุํงเน๎นการวางแผนและการจัดการอยํางยั่งยืนเพ่ือรักษาและสํงเสริมความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม พร๎อมทั้งการประยุกต๑การทํองเที่ยวเข๎ากับกรอบการวางแผนใน
ระดับประเทศ และระดับท๎องถิ่น รวมทั้งด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นจาก
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 

3) การไมํละเลยชุมชนท๎องถิ่น การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนต๎องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจท๎องถิ่น 
ไมํวําจะเป็นการซื้อสินค๎าที่ระลึกที่ผลิตในท๎องถิ่น และใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่น ซึ่งจะสํงผลตํอการกระจาย
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รายได๎หมุนเวียนในท๎องถิ่น ซึ่งการจะด าเนินการเชํนนั้นได๎ต๎องอาศัยหลักการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในท๎องถิ่น ซึ่งการที่เน๎นการให๎ความส าคัญกับชุมชนท๎องถิ่น เนื่องจากเกี่ยวข๎องกับคุณภาพด๎านการ
ทํองเที่ยว และเป็นการสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ให๎กับชุมชนท๎องถิ่นด๎วย ซึ่งแนวคิดนี้ยังรวมไปถึงผู๎ที่
เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในพื้นที่หรือในแหลํงทํองเที่ยวที่ต๎องท างานไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือแสวงหาจุดรํวมและลดข๎อขัดแย๎งที่จะเป็นอุปสรรคในการท าลายความยั่งยืนของการทํองเที่ยว 
ดังนั้นจึงต๎องมีการพัฒนาทุนมนุษย๑ด๎วยการสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอ
บุคลากรในท๎องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะชํวยยกระดับการบริการการทํองเที่ยวได๎    

4) ให๎ความส าคัญกับการตลาดและการสร๎างความพึงพอใจให๎กับนักทํองเที่ยวโดยค านึงถึง
หลักการตลาดที่มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงการตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยว ใน
ขณะเดียวกันผู๎ประกอบการก็จะต๎องท าการตลาดให๎ลูกค๎าทราบถึงจริยธรรมของบริษัท ความรับผิดชอบ
ด๎านการตลาดนี้ผู๎ประกอบการจะต๎องสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจและการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทํองเที่ยวให๎กับนักทํองเที่ยว   

5) มุํงเน๎นความยั่งยืนของการทํองเที่ยวทางด๎านทรัพยากร วิถีชีวิตชุมชน สังคมและวัฒนธรรม
มากกวําการให๎ความส าคัญกับจ านวนนักทํองเที่ยวหรือรายได๎จากการทํองเที่ยว  โดยมุํงเน๎นการสร๎าง
การเรียนรู๎และเก็บเกี่ยวประสบการณ๑จากการทํองเที่ยว   

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได๎วํากระบวนการที่จะพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เกิดความยั่งยืนนั้น
จ าเป็นต๎องอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมให๎เกิดความยั่งยืน
ด๎วยการอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี และต๎องให๎ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจระยะยาว 
มุํงเน๎นการวางแผนและการจัดการอยํางยั่งยืนเพ่ือรักษาและสํงเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ 
สังคม และวัฒนธรรม พร๎อมทั้งการประยุกต๑การทํองเที่ยวเข๎ากับกรอบการวางแผนในระดับประเทศ 
และระดับท๎องถิ่นให๎ชุมชนมีบทบาทตํอการขับเคลื่อนการทํองเที่ยว รวมถึงการสร๎างโอกาสการเข๎าถึง
ของชุมชน เกิดการระเบิดจากภายในคือความต๎องการของท๎องถิ่นนั้นๆ เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

 2.2.1. ประวัติความเป็นมาของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ (Geographic  Information  System) ได๎รับการพัฒนาขึ้นในปี 
พ.ศ. 2503 จากการที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑มีบทบาทเพ่ิมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือชํวยปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข๎อมูลในลักษณะแผนที่ให๎ความถูกต๎อง แมํนย า และสามารถสอบถามข๎อมูล 
ตอบค าถามตํางๆ รวมถึงสามารถวิเคราะห๑หาพื้นท่ี จากการคาดการณ๑ผํานระบบแผนที่บนคอมพิวเตอร๑ 
และยังมีสํวนชํวยในการพัฒนาระบบข๎อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ โดยการรวบรวม จัดเก็บ 
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วิเคราะห๑ เรียกค๎นข๎อมูล และการแสดงผลข๎อมูล ซึ่งอ านวยความสะดวกในการค๎นหาข๎อมูล และ              
การประมวลผลข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น27 
 ส าหรับประเทศไทยได๎ เริ่มต๎นน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑มาใช๎ ในการวางแผนจัด                   
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายใต๎แนวคิดเชิงภูมิศาสตร๑ เชํน การจัดชั้นคุณภาพลุํมน้ า การใช๎
ที่ดิน (Land Use) เป็นต๎น แตํระบบยังมีการพัฒนาคํอนข๎างลําช๎า ซึ่งในเวลาตํอมาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ เริ่มได๎รับความสนในจากผู๎ ใช๎งานในหนํวยงานตํางๆ มากขึ้น โดยมีจุดเริ่มต๎นจากที่
กระทรวงวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม ได๎จัดตั้งโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑แหํงชาติขึ้น 
ด๎วยความตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน๑ของเทคโนโลยีดังกลําวระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ ทั้งนี้ใน
ปี พ.ศ. 2537 คระรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบให๎จัดตั้งกรรมการประสานงานและสํงเสริม  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร๑ โดยมอบหมายให๎ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร๑ฯ ในขณะนั้นเป็นประธาน เพ่ือท า
หน๎าที่เป็นหนํวยงานประสานงานกลางด๎านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ของประเทศไทย28 
 

 2.2.2 ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 สรรค์ใจ  กลิ่นดาว29  ให๎ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑วํา ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ (Geographic  Information  System : GIS) ประกอบด๎วย 2 ค า คือ ระบบสารสนเทศ 
(Information  System) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห๑ข๎อมูลอยํางเป็น
ขั้นตอน สามารถค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการภายในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถน าผลการวิเคราะห๑ไปใช๎
ประกอบการตัดสินใจของผู๎บริหาร สํวนค าวํา ภูมิศาสตร๑ (Geographic) มาจากรากศัพท๑ วํา geo 
หมายถึง โลก และ graphy หมายถึง การเขียน ดังนั้นภูมิศาสตร๑  จึงหมายถึงการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
โลก หรือมํุงเน๎นไปที่ความสัมพันธ๑ของมนุษย๑กับพ้ืนที่ (Spatial  Relationship)  
 เศรษฐพงศ์  มะลิสุวรรณ30  ให๎ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ หมายถึง 
กระบวนการท างานด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑ฮาร๑ดแวร๑ (Hardware) ซอฟต๑แวร๑ (Software) ข๎อมูลทาง
ภูมิศาสตร๑ (Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel  Design) ในการเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพของการจัดเก็บข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial  Data) การปรับปรุงข๎อมูล การค านวณ และการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล ให๎แสดงผลในรูปของข๎อมูลที่สามารถอ๎างอิงได๎ในทางภูมิศาสตร๑ 

                                                           
27 William,Jonathan,Geographic Information from Space.(New York : Praxis  Publshing.1955),       

p 125. 
28 แก๎ว  นวลฉวี,ความส าคัญของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ๑อัมรินทร๑,2558), 

หน๎า 85. 
29 สรรค๑ใจ  กลิ่นดาว, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : หลักการเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 2,(กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑,2542),หน๎า 25. 
30 เศรษฐพงค๑  มะลิสุวรรณ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS ,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ๑อัมรินทร๑

,2558),หน๎า 36. 
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 พิภพ  อิศรางกูร ณ อยุธยา31  ให๎ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ หมายถึง 
ซอฟต๑แวร๑ทางด๎านกราฟฟิกท่ีมีความสารถในการเก็บข๎อมูลด๎านแผนที่ หรือข๎อมูลในลักษณะที่เป็นภาพ
ตํางๆ เชํน ภาพดาวเทียม (Satellite  images) ภาพถํายทางอากาศ (Arial  photographs) เป็นต๎น 
ซึ่งซอฟต๑แวร๑ดังกลําวสามารถน าข๎อมูล แผนที่หรือข๎อมูลภาพตํางๆ ของพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งข๎อมูลแตํ
ละด๎านจะจัดเก็บไว๎ด๎วยโปรแกรมในลักษณะของข๎อมูลเฉพาะเรื่อง (Layer) หรือการซ๎อนทับข๎อมูล 
(Overlays) หรือชั้นข๎อมูล (Coverages) แล๎วสามารถน าเอาข๎อมูลเหลํานี้มาวิเคราะห๑ประมวลผล
รํวมกัน เพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับข๎อมูลในพ้ืนที่ตํางๆ  
 สุเพชร  จิรขจรกุล32 ให๎ค านิยามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ไว๎วํา เป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial  Data) จะน ามาจัดให๎อยูํในรูปแบบที่มีความสัมพันธ๑เชื่อมโยงกันและ
กัน โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร๑ เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางข๎อมูลตํางๆ ขึ้นอยูํกับชนิด
และรายละเอียดของข๎อมูลนั้นๆ 
 สุวรรณี  อัศวกุลชัย33 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ คือ ระบบส าหรับการน าเข๎า การเก็บ การ
เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห๑ และการแสดงผลข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑หรือข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) 
โดยที่ข๎อมูลเหลํานี้แสดงในลักษณะของจุด เส๎น และพ้ืนที่รูปปิด ที่ควบคูํไปกับข๎อมูลเชิงเฉพาะ 
(attribute) ซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะตัวของข๎อมูลแตํละรูแบบ ตัวอยํางเชํน จุด สามารถใช๎แทนต าแหนํง
บริเวณที่เก็บของอันตรายและข๎อมูลองค๑ประกอบ ได๎แกํ ชนิดของสารเคมีผู๎เป็นเจ๎าของ เป็นต๎น สํวน
เส๎นใช๎แทนถนน แมํน้ า ในขณะพ้ืนที่รูปปิดสามารถใช๎แทนข๎อมูลที่เป็นลักษณะพื้นที่ เชํน ชนิดพืชพรรณ 
การใช๎ประโยชน๑ที่ดินเป็นต๎น 
 สรุปได๎วําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ คือระบบสารสนเทศ (Information  System) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการเพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห๑ข๎อมูลอยํางเป็นขั้นตอน สามารถค๎นหาข๎อมูลที่
ต๎องการภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยกระบวนการท างานด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑ฮาร๑ดแวร๑ (Hardware) 
ซอฟต๑แวร๑ (Software) ข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ (Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel  
Design) ในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพของการจัดเก็บข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial  Data) แล๎วสามารถ
น าเอาข๎อมูลเหลํานี้มาวิเคราะห๑ประมวลผลรํวมกัน เพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับข๎อมูลในพ้ืนที่ตํางๆ 
 
 
 
 

                                                           
31 พิภพ อิศรางกุล ณ อยุธยา, ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ๑ธรรมศาสตร๑.2540),หน๎า 33. 
32 สุเพชร  จิรขจรกุล, เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย PC ARCview,(อุบลราชธานี : โรงพิมพ๑ศิริ

ธรรมออฟเซ็ท.2544),หน๎า 85. 
33 สุวรรณี  อัศวกุลชัย, การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการขับเคลื่อนระบบขนส่ง

ไทย,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย.2551),หน๎า 34. 
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 2.2.3 องค์ประกอบของระบบ GIS 
 องค๑ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑ประกอบด๎วย 3 สํวน34 
 1) ฮาร๑ดแวร๑ (Hardware) คือ เครื่องคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑ตํอพํวงตํางๆ ได๎แกํอุปกรณ๑น้ า
เข๎าข๎อมูล เชํน Digitizer , Scanner อุปกรณ๑เก็บรักษาข๎อมูล เชํน ฮาร๑ดดิสก๑ แฟทไดท๑ เพาเวอร๑แบ็งค๑ 
อุปกรณ๑แสดงผล เชํน พล็อตเตอร๑ เครื่องพิมพ๑ จอภาพ เป็นต๎น 
 2) ซอฟต๑แวร๑ (Software) คือ โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง ที่สั่งให๎คอมพิวเตอร๑ท างานตามที่เรา
ต๎องการ ประกอบด๎วยชุดค าสั่งที่ส าคัญ คือ 
 - การโต๎ตอบกับผู๎ใช๎ (Graphic User Interface : GUI) ประกอบด๎วยค าสั่งเกี่ยวกับการสื่อสาร
กับคอมพิวเตอร๑ในลักษณะตํางๆ เชํน วิธีการเข๎า – ออกโปรแกรม วิธีการปูอนค าสั่ง ตลอดจนการเลือก
รายการค าสั่งหรือเมนู เป็นต๎น 
 - การจัดการและการวิเคราะห๑ข๎อมูล (Data Manipulation and Analysis) ได๎แกํ ค าสั่ง
เกี่ยวกับการจ าแนกชํวงชั้นข๎อมูล หรือการแบํงกลุํมข๎อมูล ค าสั่ งค านวณตํางๆ ค าสั่งค๎นคืนข๎อมูล ค า
สังการปฏิบัติการเผยที่แบบตํางๆ เชํน การซ๎อนทับ (Overlay) การปฏิบัติการเชิงพีชคณิตแผนที่การ
ปฏิบัติการยํานข๎างเคียง เป็นต๎น 
 - การแสดงผลและรายงานผล (Display and Product Creation) ประกอบด๎วยค าสั่งเกี่ยวกับ
การแสดงผลในลักษณะตํางๆ ซึ่ง GIS สามารถแสดงผลลัพธ๑ในลักษณะของแผนที่ กราฟแจกแจงความถี่ 
ตารางสถิติ ตลอดจนไฟล๑ข๎อมูลตัวเลข 
 3) บุคลากร (Peopleware) บุคลากรในงาน GIS ประกอบด๎วยบุคลากรที่เกี่ยวข๎องหลายสํวนได๎แกํ  
 - ผู๎จัดการ หรือผู๎อ านวยการ มีหน๎าที่ทางด๎านการบริหารงานประสานงานกับผู๎ใช๎ตลอดจนหา
แหลํงทุนสนับสนุน 
 - นักแผนที่ หรือนักภูมิศาสตร๑ มีความรู๎ในเรื่องข๎อมูลแผนที่ ระบบพิกัดการท าแผนที่ตํางๆ 
ตลอดจนสามารถวิเคราะห๑พื้นที่ด๎วยวิธีการเชิงปริมาณ 
 - นักคอมพิวเตอร๑ มีความรู๎คอมพิวเตอร๑ทั้งทางด๎านฮาร๑ดแวร๑และซอฟต๑แวร๑ 
 - ผู๎ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ คือนักวางแผน หรือผู๎เชี่ยวชาญในแตํละสาขาหรือผู๎มีอ านาจตัดสินใจ 
(Decision - Maker) เป็นผู๎ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศส าหรับงานวางแผน เชํนด๎านการเกษตร ปุาไม๎ ทางด๎าน
การจัดการสิ่งแวดล๎อม ธรณีวิทยา การจัดการพ้ืนที่ลุํมน้ า การวางผังเมือง ตลอดจนการออกแบบ
วิศวกรรม และการวางระบบสาธารณูปโภค เป็นต๎น 
 
 
 
 
 

                                                           
34 กาญจนา  อนุวณิชรุทธเวช และอารยา เซ็นเชาวนิช, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (Geographic  Information  System : GIS), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑.2550),
หน๎า 77. 
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2.2.4 ประเภทของข้อมูลใน GIS 
 ข๎อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ สามารถแบํงออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของ
โครงสร๎างข๎อมูล ได๎แกํ35 
 1. ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) เป็นข๎อมูลที่สามารถอ๎างอิงกับต าแหนํงทางภูมิศาสตร๑ 
(Geo-referenced) ทางภาคพ้ืนดิน ซึ่งแตกตํางกับระบบ MIS (Management Information 
System) หรือระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เป็นระบบงานคอมพิวเตอร๑ซึ่งผสมผสานกับการท างาน
ด๎วยมือ เพื่อจัดท าขําวสารข๎อมูลหรือสารสนเทศส าหรับผู๎บริหารในการตัดสินใจ จะเห็นได๎วําระบบ MIS 
นั้นไมํจ าเป็นต๎องอ๎างอิงกับต าแหนํงภูมิศาสตร๑ 
 2. ข๎อมูลลักษณะประจ า (Attribute data) เป็นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับลักษณะตํางๆในพ้ืนที่
นั้นๆ ได๎แกํ ข๎อมูลการถือครองที่ดิน ข๎อมูลปริมาณธาตุอาหารในดิน และข๎อมูลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต๎น 

 

2.2.5 ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) 
 ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่แบํงเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะโครงสร๎างของข๎อมูล ได๎แกํ โครงสร๎างแบบ
เวคเตอร๑ (Vector) และข๎อมูลโครงสร๎างแบบราสเตอร๑ (Raster)36 
 1) โครงสร๎างแบบเวคเตอร๑ (Vector) จะแสดงข๎อมูลใน 3 ลักษณะ คือ จุด (Point) เส๎น 
(Line) และพ้ืนที่รูปปิด (Polygon)  
 ก. จุด (Point) เป็นลักษณะของจุดในต าแหนํงใดๆ ซึ่งจะสังเกตได๎จากขนาดของจุดนั้นๆ โดย
จะอธิบายถึงต าแหนํงที่ตั้งของข๎อมูล เชํน ที่ตั้งของจังหวัดเป็นต๎น 
 ข. เส๎น (Line) ประกอบไปด๎วยลักษณะของเส๎นตรง เส๎นหักมุม และเส๎นโค๎งซึ่งรูปรํางของเส๎น
เหลํานี้จะอธิบายถึงลักษณะตํางๆ โดยอาศัยขนาดทั้งความกว๎างและความยาว เชํนถนน หรือ แมํน้ า 
เป็นต๎น และในทางการท าแผนที่รวมทั้งระบบ GIS นั้น รูปแบบของเส๎น หมายถึง เส๎นหักมุมที่มีความ
กว๎างเฉพาะในความยาวที่ก าหนด 
 ค. พ้ืนที่รูปปิด (Polygon) ซึ่งจะประกอบด๎วยลักษณะแบบตํางๆ คือ Convex,concave,Area 
with a Hole ลักษณะเหลํานี้จะใช๎อธิบายขอบเขตของข๎อมูลตํางๆ เชํน ขอบเขตการปกครอง ขอบเขต
ของพ้ืนที่ปุาไม๎ เป็นต๎น 
 2) โครงสร๎างแบบราสเตอร๑ (Raster) ระบบสารสนเทศที่จัดเก็บข๎อมูลในลักษณะตารางกริดนี้
จะแบํงพ้ืนที่ออกเป็นตารางกริดที่มีรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ จ านวนมาก โดยในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เล็กๆ เหลํานี้มีศัพท๑เรียกเฉพาะวํา หนํวยภาพยํอย (Picture Element) หรือนิยมเรียกยํอๆ วํา Pixel 
โดยที่แตํละ Pixel จะเป็นหนํวยที่เล็กที่สุดของข๎อมูล ถ๎าข๎อมูลที่มีความละเอียดสูง ขนาดของ Pixel ก็

                                                           
35 อ๎างแล๎วใน กาญจนา  อนุวณิชรุทธเวช และอารยา เซ็นเชาวนิช, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์, หน๎า 79. 
36

 อ๎างแล๎วใน เศรษฐพงค๑  มะลิสุวรรณ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : GIS ,หน๎า 87. 
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จะมีขนาดเล็ก แตํถ๎าข๎อมูลที่ใช๎ในงานสารสนเทศคํอนข๎างหยาบขนาดของ Pixel จะมีขนาดใหญํ ข๎อดี
ของระบบข๎อมูลแบบ Raster นี้ก็คือ ภายหลังจากการจัดเก็บแล๎ว สามารถแก๎ไขข๎อมูลได๎งําย สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แตํข๎อเสียของข๎อมูลระบบนี้ก็คือ ต๎องการแฟูมข๎อมูลขนาดใหญํ เพ่ือการ
จัดเก็บ หนํวยภาพยํอย ทั้งหมดในพ้ืนที่ ตัวอยํางของข๎อมูลในระบบ Raster ได๎แกํ ข๎อมูลจากภาพถําย
ดาวเทียม และตัวอยํางของ GIS ที่ ใช๎ระบบนี้ ในการจัดเก็บข๎อมูล ได๎แกํ  โปรแกรม 
SPANS,INTERGRAPH,ENVI,ERDAS เป็นต๎น 
  

 2.2.6 ลักษณะข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) 
 ลักษณะข๎อมูลลักษณะประจ า หมายถึง ลักษณะประจ าตัวหรือ ลักษณะที่มีความแปรผันในการชี้วัด
ปรากฏการณ๑ตํางๆ ตามธรรมชาติ โดยจะระบุถึงสถานที่ที่ท าการศึกษา ในชํวงระยะเวลาหนึ่งๆ ลักษณะข๎อมูล
ประจ า (Attribute) อาจมีลักษณะที่ตํอเนื่องกัน เชํน เส๎น ชั้นระดับความสูง (Terrain Elevation) หรือเป็น
ลักษณะที่ไมํตํอเนื่องกัน เชํน จ านวนพลเมือง (Number of Inhabitants) และชนิดของสิ่งปกคลุมดิน 
(Land Cover Tpyes) เป็นต๎น คําความแปรผันของลักษณะข๎อมูลเชิงเฉพาะนี้ จะท าการชี้วัดออกมาก
ในรูปของตัวเลข (Numeric) โดยก าหนดเกณฑ๑การวัดออกเป็น 3 ระดับคือ 
 ก. Nominal Level เป็นระดับที่มีการวัดข๎อมูลอยํางหยาบๆ โดยจะก าหนดตัวเลขหรือ
สัญลักษณ๑ เพื่อจ าแนกลักษณะของสิ่งตํางๆ เทํานั้น เชํน การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในพ้ืนหนึ่งจ าแนกได๎เป็น 
ปุาไม๎ แหลํงน้ า ทุํงหญ๎าฯลฯ เป็นต๎น ลักษณะเหลํานี้อาจจะแทนคําโดยตัวเลขเชํน 1 = ปุาไม๎ 2 = ทุํง
หญ๎า 3 = แหลํงน้ า เป็นต๎น 
 ข. Ordinal Level หรือ Ranking Level เป็นการเปรียบเทียบลักษณะในแตํละปัจจัยวํามี
ขนาดเล็กกวํา เทํากัน หรือ ใหญํกวํา เชํน พ้ืนที่ปุาไม๎มีขนาดใหญํกวําพ้ืนที่ทุํงหญ๎าหรือ 1 > 2 เป็นต๎น 
 ค. Interval – Ratio Level เป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ๑ในระหวํางแตํละปัจจัยของ Ordinal 
Level วํามีความแตกตํางกันมากน๎อยเพียงใด เชํน พ้ืนที่ปุาไม๎มีขนาดใหญํกวําพ้ืนที่ทุํงหญ๎า 2 เทํา 
 

 2.2.7 ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  2.2.7.1 ประเภทโครงสร้างของฐานข้อมูล 
  ข๎อมูลในฐานข๎อมูลโดยทั่วไปจะถูกสร๎างให๎มีโครงสร๎างที่งํายตํอความเข๎าใจและการใช๎
งานของผู๎ใช๎ โดยทั่วไปแล๎วฐานข๎อมูลที่มีใช๎อยูํในปัจจุบันจะมีโครงสร๎าง 3 แบบด๎วยกัน คือ ฐานข๎อมูล
แบบล าดับขั้น (Hierarchical Database) ฐานข๎อมูลแบบเครือขําย (Network Database) และ
ฐานข๎อมูลแบบเชิงสัมพันธ๑ (Relational Database)37 
 1) ฐานข๎อมูลแบบล าดับขั้น (Hierarchical Database) 

                                                           
37 วรเดช  จันทรศร และสมบัติ  อยูํ เมือง, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารภาครัฐ ,

(กรุงเทพมหานคร : ศูนย๑วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย,2545),
หน๎า 89. 
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เป็นลักษณะของฐานข๎อมูลที่มีความสัมพันธ๑ของข๎อมูลเป็นแบบหนึ่งตํอหนึ่ง หรือแบบหนึ่งตํอ
กลุํม แตํจะไมํมีความสัมพันธ๑แบบกลุํมตํอกลุํมในฐานข๎อมูลแบบนี้ ลักษณะโครงสร๎างของฐานข๎อมูล
แบบล าดับขั้นนี้ จะมีลักษณะคล๎ายต๎นไม๎ที่คว่ าหัวลง จึงอาจเรียกโครงสร๎างฐานข๎อมูลแบบนี้ได๎อีกแบบ
วําเป็น โครงสร๎างแบบต๎นไม๎ (Tree Structure) โดยจะมีระเบียนที่อยูํแถวบนซึ่งจะเรียกวําเป็น ระเบียน
พํอแมํ (Parent  record) ระเบียนในแถวถัดลงมาจะเรียกวํา ระเบียนลูก (Child record) ซึ่งระเบียน
พํอแมํจะสามารถมีระเบียนลูกได๎มากกวําหนึ่งระเบียน แตํระเบียนลูกแตํละระเบียนสามารถมีระเบียน
พํอแมํได๎เพียงหนึ่งระเบียนเทํานั้น 
 2) ฐานข๎อมูลแบบเครือขําย (Network Database) 
 ข๎อมูลภายในฐานข๎อมูลแบบนี้สามารถมีความสัมพันธ๑กันแบบใดก็ได๎ เชํน อาจเป็นแบบหนึ่งตํอ
หนึ่ง หนึ่งตํอกลุํม และไมํจ าเป็นต๎องมีล าดับชั้นที่สุงกวํา ซึ่งจะท าให๎การค๎นคืนข๎อมูลเป็นไปได๎โดยงําย
ขึ้นกวําแบบล าดับขั้น 
 3) ฐานข๎อมูลเชิงสัมพันธ๑ (Relational Database) 
 ฐานข๎อมูลเชิงสัมพันธ๑เป็นฐานข๎อมูลที่มีความนิยมใช๎กันมากในปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช๎งานได๎กับ
เครื่องคอมพิวเตอร๑ทุกระดับตั้งแตํไมโครคอมพิวเตอร๑ จนกระทั่งถึงเมนเฟรมคอมพิวเตอร๑ ฐานข๎อมูลแบบนี้
จะมีโครงสร๎างข๎อมูลตํางจากฐานข๎อมูลสองแบบแรก กลําวคือ ข๎อมูลจะถูกเก็บอยูํในรูปแบบของ ตาราง 
(Table) ซึ่งภายในตารางก็จะแบํงออกเป็น แถว (Row) และ คอลัมน๑ (Column) แตํละตารางจะมีจ านวน
แถวได๎หลายแถวและจ านวนคอลัมน๑ได๎หลายคอลัมน๑ แตํละแถวสามารถเรียกได๎อีกอยํางวํา ระเบียนหรือ
เรคคอร๑ด (Record) คอลัมน๑ในแตํละคอลัมน๑สามารถเรียกได๎วํา เขตข๎อมูลหรือฟิลด๑ (Field) 
 ฐานข๎อมูลเชิงสัมพันธ๑สามารถค๎นคืนรายละเอียดด๎วยการเชื่อมตารางตํางๆ ตั้งแตํ 2 ตารางขึ้นไป 
โดยการใช๎ลักษณะของ Field ที่เหมือนกันที่อยูํในทุกๆ ตาราง ซึ่งขั้นตอนหรือการเชื่อมความสัมพันธ๑
ระหวํางตารางนี้เรียก “การปฏิบัติการเชื่อมความสัมพันธ๑” (Join Operation) และจะได๎ตารางใหมํที่
ท าการเชื่อมข๎อมูลแล๎ว ซึ่งท าให๎ได๎ข๎อมูลที่ต๎องการได๎ ซึ่งการค๎นคืนในฐานข๎อมูลเชิงสัมพันธ๑นี้จะมี
ประสิทธิภาพอยํางมากเพราะชํวยให๎เกิดความหลากหลายในการประยุกต๑ใช๎งานมากขึ้น การปฏิบัติการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางตารางจะจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลที่มีความเกี่ยวข๎องกันให๎อยูํตารางเดียวกัน 
ซ่ึงมีข๎อดี คือ ท าให๎สามารถค๎นคืนข๎อมูลได๎ในเวลาอันรวดเร็วกวําการจัดเก็บไว๎ในหลายๆ ตาราง แตํมี
ข๎อเสีย คือ การที่น าข๎อมูลตํางๆ ที่สัมพันธ๑กันมาไว๎ในตารางเดียวกันก็จะท าให๎ปริมาณข๎อมูลที่จัดเก็บใน
ตารางก็เพ่ิมข้ึนด๎วย 
  

2.2.7.2 การพัฒนาฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ในองค๑กรที่มีการใช๎งานฐานข๎อมูลโดยทั่วไป การจะใช๎งานฐานข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

และตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎นั้น ยํอมจะต๎องมาจากการออกแบบฐานข๎อมูลที่มีการวางแผนมาเป็น
อยํางดี โดยจะต๎องมีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลตามขั้นตอนที่ถูกต๎อง ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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เป็นกระบวนการจัดการข๎อมูลดิบให๎เป็นสารสนเทศซึ่งอยูํในรูปแบบที่น ามาใช๎ประโยชน๑ได๎สะดวก โดยมี
กระบวนการดังตํอไปนี้ 

1) ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล 
ในการพัฒนาฐานข๎อมูลเพื่อสร๎างระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปนั้นจะมีวงจรในการพัฒนา ซึ่งเป็น

ขั้นตอนที่มีการท างานเป็นล าดับตั้งแตํต๎นจนกระทั่งสามารถสร๎างระบบสารสนเทศออกมาได๎ และเป็น
ขั้นตอนที่ผู๎พัฒนาระบบซึ่งอาจประกอบด๎วยผู๎จัดการโครงการ นักวิเคราะห๑ระบบ (System Analyst) 
และผู๎ออกแบบฐานข๎อมูล (DBA) จะต๎องรํวมกันศึกษาและท าความเข๎าใจในแตํละขั้นตอน ซึ่งโดยทั่วไป
แล๎วขั้นตอนในการพัฒนาระบบจะมีอยูํด๎วยกัน 3 ขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

ก. การวิเคราะห๑ปัญหา (Problem  Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห๑ปัญหาของระบบงาน
เดิม เมื่อผู๎บริหารขององค๑กรมีความต๎องการที่จะสร๎างระบบสารสนเทศขึ้น เนื่องจากความล๎าหลังของ
ระบบงานเดิม หรือการไมํมีประสิทธิภาพเพียงพอของระบบงานเดิมที่จะตอบสนองความต๎องการใน
ปัจจุบันได๎ ตัวอยํางเชํน ระบบงานเดิมไมํสามารถให๎ข๎อมูลขําวสารวํา สินค๎าใดของบริษัทใดที่มียอดขาย
สูงที่สุด หรือการจัดกลุํมลูกค๎า เพ่ือดูสถิติวําสินค๎าชนิดหนึ่งเป็นที่สนใจในลูกค๎ากลุํมใด เพ่ือน า
สารสนเทศที่ได๎มาใช๎ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ข. การศึกษาความเป็นไปได๎ (Feasibility Study) หลังจากที่ทราบปัญหาของระบบงานเดิม
แล๎ว ขั้นตอนตํอไป คือ การศึกษาความเป็นไปได๎วํา การสร๎างระบบสารสนเทศ หรือการแก๎ไขระบบ
สารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได๎หรือไมํ ซึ่งจะมีการศึกษาความเป็นไปได๎ในด๎านตํางๆ ดังนี้ 

1. ความเป็นไปได๎ของเทคโนโลยี (Technological Feasibility)  
การศึกษาระบบงานเดิมมีอุปกรณ๑ทางด๎านฮาร๑ดแวร๑และซอฟท๑แวร๑เพียงพอที่จะรองรับสารสนเทศ

ที่จะเกิดขึ้นได๎หรือไมํ ถ๎าไมํเพียงพอหรือยังไมํมีก็ต๎องวิเคราะห๑ได๎วํา ควรจะมีการจัดซื้อฮาร๑ดแวร๑และ
ซอฟต๑แวร๑ประเภทใดเพ่ิมเติม หรือถ๎ามีอยูํแล๎วก็จะต๎องวิเคราะห๑ถึงความสามารถของฮาร๑ดแวร๑และ
ซอฟต๑แวร๑ดังกลําว วํามีความสามารถอยูํในระดับใด เพียงพอที่จะใช๎สร๎างระบบสารสนเทศได๎หรือไมํ เป็นต๎น 

2. ความเป็นไปได๎ทางด๎านการปฏิบัติการ (Operation Feasibility)  
เป็นการวิเคราะห๑วําระบบงานเดิมมีบุคลากรที่มีความสามารถหรือมีประสบการณ๑ในการพัฒนา

และติดตั้งระบบหรือไมํ ถ๎าไมํมีจะหาได๎หรือไมํ นอกจากนี้ ยังต๎องพิจารณาด๎วยวํา ผู๎ใช๎ระบบมี ความ
คิดเห็นอยํางไรกับการเปลี่ยนแปลงของระบบที่จะเกิดขึ้น 

3. ความเป็นไปได๎ทางเศรษฐศาสตร๑ (Economic Feasibility) 
เป็นการศึกษาคําใช๎จํายตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นตั้งแตํเริ่มต๎นพัฒนาระบบจนกระทั่งมีการติดตั้งและ

ใช๎งานระบบจริง รวมไปถึงคําใช๎จํายประจ าวันที่จะเกิดขึ้นด๎วย นอกจากนี้ ยังต๎องท าการคาดการณ๑ถึง
ผลประโยชน๑ที่จะได๎รับ รวมทั้งเวลาที่จะต๎องใช๎ในการพัฒนาระบบ เพ่ือจะน าข๎อมูลที่ได๎มาสรุปวํา 
คุ๎มคําหรือไมํ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเกิดขึ้น ซึ่งในการนี้ ผู๎บริหารจะเป็นผู๎ตัดสินใจเองวํา สมควร
จะให๎ด าเนินการพัฒนาตํอไปหรือจะยกเลิกโครงการพัฒนาดังกลําว 
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ค. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑ หลังจากศึกษาความเป็นไปได๎ของระบบ และ
ผู๎บริหารเห็นสมควรที่จะให๎ด าเนินการพัฒนาตํอ ขั้นตอนตํอไป คือ การวิเคราะห๑ความต๎องการของผู๎ใช๎ 
(User System) เพ่ือให๎เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑ของหนํวยงาน โดยมี
กระบวนการดังกลําวมีข้ันตอนส าคัญดังนี้ 

1. ขอบเขตของฐานข๎อมูลที่จะสร๎าง 
จากการวิเคราะห๑ความต๎องการของข๎อมูลสารสนเทศขององค๑กร ผู๎ออกแบบต๎องทราบวํา 

ระบบฐานข๎อมูลที่สร๎างขึ้นนั้น จะน ามาใช๎ชํวยงานทางด๎านใดขององค๑กร และมีความสามารถที่จะ
ท างานเกี่ยวกับอะไรบ๎าง ฐานข๎อมูลนั้นจะเป็นแบบฐานข๎อมูลรวม (Centralized Database) หรือเป็น
ฐานข๎อมูลแบบกระจาย (Distributed Database) 

2. ความสามารถของโปรแกรมประยุกต๑ท่ีจะสร๎างขึ้น 
ความสามารถในการท างานของโปรแกรมประยุกต๑ท างานด๎านใดบ๎าง เชํน 
 - การน าเสนอรูปแบบของผลลัพธ๑ 
 - รูปแบบการค านวณ หรือประมวลผลข๎อมูลมีขั้นตอนวิธีการอยํางไร 
 - กฎเกณฑ๑ข๎อบังคับตํางๆ 
 - การควบคุมความคงสภาพของข๎อมูล 
 - อุปกรณ๑ทางด๎านฮาร๑ดแวร๑และซอฟท๑แวร๑ที่จะมีการใช๎ 
 - การวางแผนระยะเวลาในการท างาน 
3. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลังจากนั้นก็น ามาพัฒนาระบบสารสนเทศโดยอาศัย

แนวทางดังนี้ 
1) ก าหนดวัตถุประสงค๑ และกลุํมผู๎ใช๎ (Objective Formulation and Users Identification)  
2) การศึกษาเบื้องต๎น (Preliminary Requirement) และการศึกษาสถานภาพของระบบ

สารสนเทศที่มีใช๎อยูํในปัจจุบัน (Existing System) 
3) การวิเคราะห๑ระบบ (System Analysis) เป็นการวิเคราะห๑เพ่ือที่จะหาข๎อสรุปเกี่ยวกับ

โครงสร๎างของระบบสารสนเทศท่ีจะต๎องพัฒนาขึ้น 
4) การออกแบบระบบ (System Design) เป็นขั้นตอนด าเนินงานเพ่ือให๎ได๎ระบบสารสนเทศ

ตามโครงสร๎างที่ก าหนด 
5) การพัฒนาระบบ (Construction) เป็นการด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่ได๎

ออกแบบระบบไว๎ ซึ่งประกอบด๎วย การจัดการโปรแกรม การทดสอบ และการปรับปรุงโปรแกรม และ
จัดท าคูํมือใช๎งาน 

การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑ของหนํวยงาน จะต๎องท าการศึกษา
และเข๎าใจถึงภารกิจหลักขององค๑กร เพ่ือให๎ออกแบบระบบให๎สอดคล๎องกับการด าเนินงาน เพ่ือให๎เกิด
การน าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑ไปใช๎ให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินงานตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



25 
 
 

ดังนั้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑ที่ได๎พัฒนาขึ้นมาจะสามารถเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูลที่
แสดงลักษณะตํางๆ ในรูปแบบแผนที่และค าอธิบายในลักษณะการประยุกต๑ใช๎งานกับการจัดการ
ฐานข๎อมูลจริงในปัจจุบัน ส าหรับหนํวยงานที่ไมํใหญํมากนักเราสามารถจัดเตรียมฐานข๎อมูลอยํางงํายๆ 
ด๎วยโปรแกรมที่เรามีอยูํแล๎วจึงจะเรียนรู๎ในกระบวนการที่จะน าเข๎าไปสัมพันธ๑กับ GIS เชํน เราสามารถ
ใช๎โปรแกรม Microsoft Excel หรือ Microsoft Access เพ่ือใช๎ในการเก็บข๎อมูลของหนํวยงานของเรา 
ซึ่งเราสามารถที่จะน ามาใช๎ประโยชน๑ได๎ตํอไปในอนาคต ความยากของการจัดการฐานข๎อมูล คือ การ
ออกแบบโครงสร๎างฐานข๎อมูลวํา จะจัดเก็บอยูํในลักษณะใด เชํน รูปแบบตาราง เป็นต๎น และนอกจากนี้ 
จะต๎องมีคูํมือประกอบแฟูมข๎อมูลนั้นๆ ด๎วยเพ่ือประโยชน๑ในการค๎นหาข๎อมูลในอดีตได๎งํ ายขึ้น หากเรา
จัดท าได๎สมบูรณ๑ตํอไปเราก็สามารถที่จะเรียกใช๎ประโยชน๑จากข๎อมูลเหลํานั้นได๎ 

 

2.2.8 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑อยํางมากในปัจจุบันเป็นผลจากการพัฒนาวิชาการหลาย

ด๎านรํวมกัน ทั้งทางด๎านแผนที่ คอมพิวเตอร๑ การจัดการฐานข๎อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ใน
ปัจจุบันมีความสามารถทั้งในเชิงกราฟฟิกและในเชิงค านวณ เชํน สามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงภาพ 
สามารถเปลี่ยนสี เปลี่ยนมาตราสํวน การแสดงภาพ 3 มิติ และสามารถบูรณาการเข๎ากับการวิเคราะห๑
ภาพดาวเทียม นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ยังสามารถวิเคราะห๑ทางคณิตศาสตร๑และสถิติได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ การประยุกต๑ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ในปัจจุบันมีการประยุกต๑หลายด๎าน 
พอจะกลําวโดยสังเขป ดังนี้38 

1) ด๎านผังเมือง ได๎มีการใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ในงานวางผังเมือง ได๎แกํ การวางผังการ
ใช๎ประโยชน๑ที่ดิน (Land Use Plan) การวางผังถนนและทางหลวง (Street and Highway Plan) การ
วางผับบริการสาธารณะและสาธารณูปการ (Public Service and Facility Plan) ชั้นข๎อมูลใน
ฐานข๎อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ส าหรับการวางผังการใช๎ที่ดิน เชํน เขตผังเมืองรวม พ้ืนที่อนุรักษ๑ 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยตํอน้ าทํวม กรรมสิทธิ์ที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน พ้ืนที่แผํนดินทรุด การใช๎ประโยชน๑และ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในอนาคต ที่ตั้งก าเนิดทางด๎านการวิเคราะห๑พื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต๎น 

2) ด๎านการเกษตร มีการจัดท าบานข๎อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ เพ่ือประโยชน๑ตํอการ
วิเคราะห๑ทางการเกษตร เชํน ฐานข๎อมูลดิน ฐานข๎อมูลการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน ฐานข๎อมูลเส๎นชั้นความสูง 
นอกจากนี้ ได๎มีการจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยตํออุทกภัยและแผํนดินถลํมมาตราสํวน 1 : 50,000 ราย
จังหวัด และภาพรวมระดับประเทศ มาตราสํวน 1 : 2,000,000 โดยกรมพัฒนาที่ดิน 

3) ด๎านธรณีวิทยา มีโครงการศึกษาและพัฒนาระบบข๎อมูลวิชาการธรณีวิทยาโดยการ
ประยุกต๑ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ ในการจัดท าฐานข๎อมูล โดยประกอบด๎วยชั้นข๎อมูลที่ส าคัญคือ 
ฐานข๎อมูลหนํวยล าดับชั้นหิน เชํน ข๎อมูลชนิดหิน หนํวยหิน กลุํมหิน และอายุหินเป็นต๎น ฐานข๎อมูล
                                                           

38 อรญา  อ านาจเจริญพร, Cloud Computing การประยุกต์ใช้ในการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,2554),หน๎า 78. 
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ธรณีวิทยาเฉพาะเรื่อง เชํน ข๎อมูลธรณีวิทยาโครงสร๎าง ข๎อมูลต าแหนํงทางธรณีวิทยา หลุมเจาะส ารวจ 
ซากดึกด าบรรพ๑ แหลํงน้ าพุร๎อน การกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง ข๎อมูลหลุมยุบ ทรัพยากรหินคาร๑บอเนต 
ทรัพยากรหินอัคนี เป็นต๎น 

4) ด๎านปุาไม๎ มีการจัดท าฐานข๎อมูลลุํมน้ า และชั้นคุณภาพลุํมน้ า ตลอดจนฐานข๎อมูลพ้ืนที่ปุา
ไม๎ และสภาพการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน 

5) ด๎านสิ่งแวดล๎อม หนํวยงานสิ่งแวดล๎อมหลายหนํวยงานได๎ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ ใน
การศึกษาแหลํงและการกระจายของมลพิษ ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า การศึกษาเกี่ยวกับ
ตะกอน และการพังทลายของดิน การศึกษาพ้ืนที่เสี่ยงภัย เชํน พ้ืนที่เสี่ยงตํออุทกภัย หรือพ้ืนที่เสี่ยงตํอ
ภัยแผํนดินไหว นอกจากนี้ ในปัจจุบันได๎มีการประยุกต๑ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ ทางด๎านการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 

6) ด๎านการทํองเที่ยว ปัจจุบันมีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑มาใช๎ในด๎านนี้ ได๎แกํ              
การประเมินศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ๑ การวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยว และ             
การสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต 

 

2.2.9 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
จากลักษณะและความสามารถในการวิเคราะห๑ข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร๑จึงพอจะสรุปถึงประโยชน๑ของระบบดังกลําวได๎ดังนี้ 
1) ชํวยลดการท างานที่ซ้ าซ๎อนจากการท างานด๎วยมือแบบเดิม 
2) แก๎ปัญหาความความลําช๎าของข๎อมูล โดยสามารถแก๎ไขข๎อมูลให๎ทันสมัยอยูํเสมอและ

สามารถเรียกข๎อมูลกลับมาใช๎ใหมํได๎ ในเวลาที่ตํางกันและจากสภาพที่ผันแปรไป 
3) สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย๎งของข๎อมูลได๎ในระดับหนึ่ง 
4) สามารถใช๎ข๎อมูลรํวมกันได๎และยังท าให๎เกิดความเป็นอิสระของข๎อมูล 
5) สามารถความคุมความเป็นมาตรฐานได๎ 
6) สามารถจัดหาระบบความปลอดภัยที่รัดกุมได๎ 
7) สามารถความคุมความคงสภาพของข๎อมูลได ๎
การจัดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑นั้นเป็นการลงทุนเพ่ือประโยชน๑ระยะยาวเพ่ือให๎มีข๎อมูล

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร๑ในปัจจุบันมีแนวโน๎มถูกลงท าให๎หนํวยงาน
ตํางๆ สามารถหามาใช๎ได๎มากข้ึน 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืนด้วยระบบภูมิสารสนเทศ 
 2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
 ศรชัย  ไทรชมภูม และคณะ กลําววําการทํองเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นการบริหารจัดการด๎าน
ทรัพยากรทางการทํองเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและสุนทรียภาพ โดยใช๎
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอันมีคุณคําอยํางรอบคอบและชาญฉลาดสามารถรักษาเอกลักษณ๑ดั้งเดิมได๎ใน
ระยะยาวนานที่สุด เกิดปัญหาผลกระทบน๎อยที่สุด ขณะเดียวกันคุณภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
จะต๎องดีขึ้น แม๎วํามีนักทํองเที่ยวเพิ่มข้ึนก็ตาม39 
 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา กลําววํา การทํองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การทํองเที่ยวกลุํมใหญํและ
กลุํมเล็กที่มีการจัดการอยํางดีเยี่ยมเพ่ือสามารถด ารงไว๎ซึ่งทรัพยากรการทํองเที่ยวให๎มีความดึงดูดใจ
อยํางไมํเสื่อมคลาย ธุรกิจทํองเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพให๎มีผลก าไรอยํางเป็นธรรม ชุมชนท๎องถิ่นมี
สํวนรํวมได๎รับประโยชน๑ตอบแทนอยํางเหมาะสม โดยมีนักทํองเที่ยวเข๎ามาเยี่ยมเยือนสม่ าเสมออยําง
เพียงพอแตํมีผลกระทบทางลบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุดหรือไมํมีเลยอยํางยืนยาว40 
 ส านักพัฒนาแหล่งทองเที่ยว กลําวถึงความหมายของการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนกับการสร๎างความ
สมดุลของการพัฒนานั้น เป็นการก าหนดแนวทางการใช๎ประโยชน๑ และการพัฒนาการทํองเที่ยว รวมทั้ง
ปัจจัยแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และสุนทรียภาพแกํสมาชิกของสังคมอยํางเสมอภาคกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยใช๎ทรัพยากรที่
เกี่ยวข๎องอยํางชาญฉลาด ซึ่งจะต๎องตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวและผู๎เป็นเจ๎าของท๎องถิ่น
ภายใต๎ขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรับได๎ และตระหนักถึงการมีสํวนรํวมของประชาชน 
ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีให๎สามารถรักษาเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรม ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล๎อม
ของท๎องถิ่นนั้นไว๎ให๎นานที่สุดเกิดผลกระทบน๎อยที่สุดและใช๎ประโยชน๑ตลอดไป41 
 Shirley  Eber (แชร์เลย์  อีเบอร์) ได๎อธิบาย ถึงหลักการพ้ืนฐาน (Principles) ของการ
ทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 10 ประการ ดังนี้42 
 1) การใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน (Using Resource Sustainable) เป็นการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมอยํางพอดีเทําที่จ าเป็นและประหยัด เพ่ืออนุรักษ๑ทรัพยากรให๎มีการใช๎ยาวนานขึ้น 
 2) การลดการบริโภคของเสียที่เกินความจ าเป็น (Reducing  over Consumption and 
Waste) เป็นการลดการบริโภคที่มากเกินความจ าเป็นและการลดของเสียเพ่ือชํวยลดคําใช๎จํายในการ
ท านุบ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อมที่ถูกท าลายในระยะยาว และเพ่ิมคุณภาพของการทํองเที่ยวด๎วย 
 3) การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) เป็นการรักษาความหลากหลายของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญตํอการทํองเที่ยวในระยะยาว และชํวยขยายฐานการ
ทํองเที่ยวด๎วย 
                                                           

39 ศรชัย  ไทรชมพู และคณะ, การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยและมอญ
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,2548), หน๎า 25. 

40 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน,(กรุงเทพมหานคร : เพรส แอนด๑ดีไซน๑
,2548),หน๎า 34. 

41 ส านักพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว, รูปแบบที่พักแบบพ านักระยะยาวที่เหมาะส าหรับประเทศไทย ,
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา,2550),หน๎า 45. 

42 Shirley Eber, Beyond the Green Harizon, Principles for Sustainable Tourism,(Surrey : 
Word Wide Fund for Nature.1992),p 152. 
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 4) การรวมการพัฒนาการทํองเที่ยวเข๎าอยูํในการวางแผน ( Integrating Tourism into 
Planning) เป็นการรวมการพัฒนาการทํองเที่ยวเข๎ากับแผนพัฒนาแหํงชาติและแผนพัฒนาท๎องถิ่น อีก
ทั้งมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (Environmental Impact Assessment - EIA) ซึ่งการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม หมายถึง การใช๎หลักวิชาการในการคาดการณ๑เกี่ยวกับผลกระทบ ทั้ง
ทางด๎านบวกและด๎านลบของการด าเนินโครงการพัฒนาการทํองเที่ยวที่จะมีตํอสิ่งแวดล๎อมทุกด๎านทั้ง 
ด๎านทรัพยากรทํองเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือหาทางปูองกันผลกระทบด๎านลบที่อาจเกิดขึ้น ใช๎
เกิดข้ึน น๎อยที่สุด อันจะชํวยขยายศักยภาพการทํองเที่ยวในระยะยาว 
 5) การสนับสนุนเศรษฐกิจท๎องถิ่น (Supporting Local Economics) เป็นการรองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของท๎องถิ่น โดยพิจารณาควบคูํไปกับด๎านราคาและคุณคําของสิ่งแวดล๎อม ซึ่งไมํเพียงแตํ
จะชํวยให๎เกิดการประหยัด แตํยังปูองกันการท าลายสิ่งแวดล๎อมด๎วย 
 6) การมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น ( Involving Local Communities) เป็นการให๎ชุมชน
ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมทางการทํองเที่ยวอยํางเต็มที่ ซึ่งไมํเพียงแตํสร๎างผลประโยชน๑ตอบแทนให๎แกํ
ประชาชนในท๎องถิ่น และสิ่งแวดล๎อมโดยรวม แตํยังชํวยยกระดับคุณภาพการจัดการทํองเที่ยวด๎วย 
 7) การปรึกษาดันระหวํางผู๎เชี่ยวชาญและสาธารณชน (Consulting Stakeholders and the 
Public) เป็นการปรึกษาหารือกันอยํางสม่ าเสมอระหวํางรัฐบาลผู๎ประกอบการ ประชาชน ท๎องถิ่น 
องค๑กรและสถาบันที่เก่ียวข๎องเพ่ือเข๎ารํวมกันในทิศทางเดียวกันรวมทั้ง รํวมแก๎ปัญหา และลดข๎อขัดแย๎ง
ในผลประโยชน๑ 
 8) การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรท๎องถิ่นทุกประเภททุก
ระดับให๎มีความรู๎เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งจะชํวยยกระดับของการ
บริการการทํองเที่ยว 
 9) การตอบสนองการตลาดทํองเที่ยว (Marketing Tourism Responsibly) เป็นการ
จัดเตรียมข๎อมูลขําวสารการทํองเที่ยวอยํางพร๎อมมูลเพ่ือเผยแพรํไปยังนักทํองเที่ยวให๎เข๎าใจ และเคารพ
ในสิ่งแวดล๎อม ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแหลํงทํองเที่ยว อีกทั้ง ชํวยยกระดับความพอใจของ
นักทํองเที่ยวด๎วย 

10) การวิจัยอยํางมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) เป็นการวิจัยและติดตาม
ตรวจสอบอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือชํวยในการแก๎ไขปัญหา และเพ่ิมผลประโยชน๑ให๎กับแหลํงท๎องเที่ยว 
นักทํองเที่ยว รวมถึงนักลงทุน 
  อุษาวดี  พูลพิพัฒน์43 กลําวถึง การทํองเที่ยวแบบยั่งยืน มีหลักการดังนี้ 
 1) การอนุรักษ๑และการใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี (Using Resource Sustainable) ทั้งในสํวนที่
เป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมเป็นสิ่งส าคัญและเน๎นการท าธุรกิจในระยะยาว 

                                                           
43 อุษาวดี  พูลพิพัฒน๑, “การทํองเที่ยวแบบยั่งยืน :  กรณีศึกษาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนในประเทศ

ไทย”, จุลสารการท่องเท่ียว, (ตุลาคม – ธันวาคม 2545),หน๎า 38-48. 
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 2) การลดการบริโภคที่เกินความจ าเป็นและการลดของเสีย (Reducing Overconsumption 
and Waste) จะชํวยลดคําใช๎จํายในการท านุบ ารุงสิ่งแวดล๎อมท่ีถูกท าลายในระยะยาว และเป็นการเพ่ิม
คุณภาพของการทํองเที่ยวด๎วย 
 3) การรักษาและสํงเสริมความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ (Maintaining Diversity) 
สังคม และวัฒนธรรม จะชํวยขยายฐานของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในอนาคต 
 4) การประสานการพัฒนาการทํองเที่ยว (Integrating Tourism into Planning) เข๎ากับ
กรอบแผนกลยุทธ๑การพัฒนาแหํงชาติ การพัฒนาท๎องถิ่น และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม จะ
ชํวยขยายศักยภาพการทํองเที่ยว 
 5) การทํองเที่ยวที่รองรับกิจกรรมในท๎องถิ่น (Supporting Local Economic) โดยค านึงถึง
ราคาและพัฒนาคุณคําของสิ่งแวดล๎อมไว๎ ไมํเพียงแตํท าให๎เกิดการประหยัด แตํยังปูองกันสิ่งแวดล๎อม
ไมํให๎ถูกท าลายอีกด๎วย 
 6) เน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น ( Involving Local Communities) ในด๎านการ
จัดการผลตอบแทนของประชาชน และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือชํวยยกระดับคุณภาพชีวิตและการจัดการ
ทํองเที่ยว 
 7) การประสานความรํวมมือระหวํางผู๎ประกอบการ ประชาชนท๎องถิ่น องค๑กรและสถาบันที่
เกี่ยวข๎อง (Consulting Stakeholders and the Public) เพ่ือลดข๎อขัดแย๎งและรํวมแก๎ปัญหา 
 8) เป็นการฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการ
พัฒนาแบบยั่งยืนแกํบุคลากรท๎องถิ่นทุกๆระดับ เพ่ือยกระดับการบริหารทํองเที่ยว 
 9) ข๎อมูลขําวสารที่สื่อให๎กับนักทํองเที่ยว โดยมุํงสร๎างความเข๎าใจในการเคารพตํอธรรมชาติ 
สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นแหลํงทํองเที่ยว (Marketing Tourism Responsibly) อีกทั้งเป็นการชํวย
ยกระดับความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวอีกทางหนึ่ง 
 10) การวิจัยและติดตามผล (Undertaking Research) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งปัญญาและอุปสรรคตํางๆ เพ่ือน าไปสูํแนวทางการแก๎ไขที่เป็นประโยชน๑ตํอ
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย 
 ดังนั้นการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน สามารถสรุปได๎โดยการพิจารณาจากองค๑ประกอบ
หลัก 4 ประการดังนี้ 
 1) การด าเนินกิจกรรมในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชุมชนตํอกิจกรรมการทํองเที่ยว 
 2) การตระหนักในกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีผลตํอชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชุมชน 
 3) การมีสํวนรํวมของประชาชนในกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีผลกระทบตํอระบบนิเวศชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีตํอการทํองเที่ยว 
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 4) การประสานเข๎าด๎วยกันของความต๎องการทางเศรษฐกิจ การคงอยูํของสังคมและการ
อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
  

 2.3.2 กรอบแนวทางการปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 จากหลักการพ้ืนฐาน ของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน สามารถน าไปสร๎างกรอบแนวทางปฏิบัติ
ของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนได๎ 10 ประการ44 
 1) มุํงพัฒนาการทํองเที่ยวภายในประเทศอยํางจริงจังกํอน แล๎วจึงพัฒนาการทํองเที่ยวระหวําง
ประเทศอยํางคํอยเป็นคํอยไปภายหลัง เพ่ือให๎เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับเป็นส าคัญ 
 2) มุํงให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการตัดสินใจโครงการทํองเที่ยวตํางๆ ที่จะมี
ผลกระทบตํอวิถีชีวิตของคนสํวนใหญํในพื้นท่ี  
 3) มุํงพิจารณาอยํางรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยค านึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับทุกๆด๎าน เพ่ือผลักดันให๎การพัฒนาการทํองเที่ยวเข๎าไปเป็นสํวนหนึ่งของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้นๆ 
 4) มุํงให๎ข๎อมูลการทํองเที่ยวอยํางเพียบพร๎อมแกํนักทํองเที่ยว เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวเข๎าใจและ
หํวงใยในสิ่งแวดล๎อม พร๎อมทั้ง ชํวยยกระดับความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวด๎วย 
 5) มุํงใช๎วัสดุและผลผลิตในท๎องถิ่น เพ่ือชํวยลดดุลการค๎ากับตํางประเทศได๎ทางหนึ่งและเป็น
การเพ่ิมรายได๎ให๎กับคนไทยในท๎องถิ่นนั้นๆ ด๎วย 
 6) มุํงกระจายรายได๎ และน ารายได๎เข๎าสูํท๎องถิ่นให๎มากที่สุด เพ่ือประโยชน๑ในระยะยาวของ
ชุมชนท๎องถิ่น 
 7) มุํงจ๎างงานในท๎องถิ่นด๎วยการสํงเสริมรูแบบของงานที่นําสนใจ เพ่ือให๎ผลตอบแทนสูงแกํ
ชุมชนท๎องถิ่นนั้น 
 8) มุํงพัฒนาบุคลากรในท๎องถิ่นให๎มีความรู๎ความสามารถเพ่ิมขึ้นเพ่ือจะชํวยยกระดับของ
บริการทํองเที่ยวให๎สูงขึ้น 
 9) มุํงรักษาคุณคําของสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมในท๎องถิ่นให๎อยูํรอดในระยะยาวเพ่ือเป็น
แหลํงรองรับการทํองเที่ยวตลอดไป 
 10) มุํงท างานรํวมกันอยํางเสมอภาคระหวํางภาคธุรกิจทํองเที่ยว เพ่ือให๎การท างานของ
องค๑กรท๎องถิ่น องค๑กรด๎านสิ่งแวดล๎อม และรัฐบาลรํวมกันบนหลักการ 
 สรุปได๎วํา กรอบแนวทางปฏิบัติของการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนนั้นต๎องเริ่มต๎นที่ ภาครัฐให๎
ความส าคัญและลงมือสูํการปฏิบัติให๎เกิดมรรคผล โดยการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมจากลํางขึ้นสูํบน 
และจากข๎างบนลงสูํลําง ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการทํองเที่ยวให๎เกิดการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาให๎ก๎าวทันยุคสมัยมุํงรักษาผลประโยชน๑ของท๎องถิ่นและประเทศชาติเป็นส าคัญ 
 
                                                           

44 อ๎างแล๎วใน บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน,หน๎า 56. 
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2.3.3 รูปแบบของการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 จากกรอบแนวทางการปฏิบัติของการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 10 ประการท าให๎ประเทศตํางๆ 
พยายามหารูปแบบการทํองเที่ยวใหมํที่จะน าไปสูํการทํองเที่ยวแบบยั่งยืน จึงเป็นเหตุให๎เกิดการจัด
ประชุมสหประชาชาติวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา (The United Nations Conference of 
Environment and Development) หรือที่เรียกวํา ประชุม Earth Summit ขึ้นทีก่รุงริโอเดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล หรือที่เรียกอีกชื่อวํา Rio Summit (ปฏิญญาริโอ)  และได๎รํวมลงนามรับรองเอกสาร
ส าคัญ 5 ฉบับ คือ45     
 1) ปฏิญญาริโอวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา (The Rio Declaration on Environment 
and Development) ประกอบด๎วยหลักการ 27 ประการเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของ
ประชาชาติในการด าเนินงานพัฒนา เพ่ือปรับปรุงความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดียิ่งขึ้น 
 2) แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เป็นแผนแมํบทของโลกส าหรับการด าเนินงานที่จะท า
ให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั่งในด๎านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 
 3) ค าแถลงเกี่ยวกับหลักการเรื่องปุาไม๎ (Statement of Principles on Forests) เป็น
แนวทางในการจัดการ การอนุรักษ๑และการพัฒนาอยํางยั่งยืนส าหรับปุาไม๎ทุกประเภท อันเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาไว๎ซึ่งสิ่งมีชีวิตในทุกรูปแบบ 
 4) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework 
Convention on Climate Change) มีวัตถุประสงค๑ที่จะรักษาระดับก๏าซเรือนกระจกในบรรยากาศที่
จะไมํกํอให๎เกิดอันตรายตํอสภาวะอากาศทั่วโลกโดยลดปริมาณการปลํอยก๏าซบางชนิดขึ้น สูํอากาศ เชํน 
คาร๑บอนไดออกไซด๑ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม๎เชื้อเพลิงเพื่อใช๎เป็นพลังงาน เป็นต๎น 
 5) อนุสัญญาวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 
เพ่ือให๎ประเทศตํางๆ ยอมรับเอาวิธีการที่จะอนุรักษ๑ความหลากหลายชนิดพันธ๑ของสิ่งมีชีวิต (Living 
Species) และเพ่ือให๎เกิดการแบํงปันผลตอบแทนอยํางเป็นธรรมและเทําเทียมกันจากการใช๎ประโยชน๑
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 สรุปได๎วํา จากกรอบการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎ยั่งยืนนี้ แหลํงทํองเที่ยวแตํละแหํงควรจะมี
มาตรการรองรับเพ่ือให๎สอดคล๎องกับแหลํงทํองเที่ยวของตน ดังนี้ 
 1) มีการวางแผนการทํองเที่ยว 
 2) ต๎อนรับนักทํองเที่ยว ด๎วยมารยาทและความเป็นมิตร 
 3) มีมาตรฐานการดูแลรักษาทรัพยากร เชํน ปุาเขา ต๎นไม๎ แมํน้ า ล าธาร เนื่องจากกิจกรรม                 
การทํองเที่ยวสามารถสํงผลกระทบทางลบตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมซึ่งเป็นสิ่งเปราะบางได๎ 
 4) ก าหนดเขตทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและพัฒนาจิตใจ เชํน ทรัพยากรการทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เชํน ทะเล น้ าตก ภูเขา ปุาไม๎ เป็นสิ่งดึงดูดความการพ้ืนฐานของนักทํองเที่ยวสํวนใหญํ 

                                                           
  45 อ๎างแล๎วใน บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน,หน๎า 78. 
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จึงควรได๎รับการสํงเสริม ให๎เป็นเขตทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและพัฒนาจิตใจ เชํน ชายทะเลจังหวัดภูเก็ต 
ผู๎คนที่อยูํในพ้ืนที่หุบเขาที่มีอากาศหนาว ยํอมไมํมีโอกาสที่จะได๎สัมผัสอากาศอันอบอํุน หรือได๎เห็น
ชายทะเล ความต๎องการนี้เองท่ีท าให๎แหลํงทํองเที่ยวชายทะเลเป็นที่นิยมของนักทํองเที่ยวหลายประเทศ 
โดยเฉพาะชาวยุโรป 
 5) มีรณรงค๑ สมัคร จิตอาสา เพ่ือเป็นกลุํมตัวแทนรณรงค๑ จัดการตามรูปแบบโครงการพัฒนา
ทํองเที่ยวแบบยั่งยืน 
 6) ภาครัฐและเอกชนรํวมมือ สํงเสริมและสนับสนุน ชุมชน และสถานศึกษาท๎องถิ่นให๎มี
กิจกรรมรณรงค๑ สร๎างจิตส านึก ดูแลรักษาธรรมชาติอยํางตํอเนื่อง ปลูกฝังให๎ยาวชนมี ระเบียบวินัย 
และรู๎จักคุณประโยชน๑จากการทํองเที่ยว ปลูกฝังให๎คนไทยทุกคนมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย๑ มีน้ าใจซึ่งกัน
และกัน มีการก าหนด วาระแหํงชาติ ด๎านวางแผน ดูแล รักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน 
พุทธศิลป์ อยํางตํอเนื่อง 
 

2.3.4 หลักการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
 เนื่องจากการจัดการการทํองเที่ยวสีเขียวเป็นหนึ่งในแนวทางที่ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรม
การทํองเที่ยวต๎องการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน สามารถธ ารงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชนได๎อยํางยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข๎องกับ
แนวทางตํางๆ ดังนี้ 
 1) มุํงเน๎นในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมให๎
เกิดความยั่งยืนด๎วยการอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี และต๎องให๎ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ
ระยะยาว นอกจากนี้ควรมีการลดการบริโภคท่ีมากเกินความจ าเป็นเพื่อธ ารงรักษาทรัพยากรให๎สามารถ
คงอยูํได๎นานขึ้น รวมทั้งสามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนได๎46   
 2) ต๎องมุํงเน๎นการวางแผนและการจัดการอยํางยั่งยืนเพ่ือรักษาและสํงเสริมความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม พร๎อมทั้งการประยุกต๑การทํองเที่ยวเข๎ากับกรอบการวางแผนใน
ระดับประเทศ และระดับท๎องถิ่น รวมทั้งด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นจาก
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว 
 3) ต๎องไมํละเลยชุมชนท๎องถิ่น การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนต๎องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจท๎องถิ่น 
ไมํวําจะเป็นการซื้อสินค๎าที่ระลึกที่ผลิตในท๎องถิ่น และใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่น ซึ่งจะสํงผลตํอการกระจาย
รายได๎หมุนเวียนในท๎องถิ่น ซึ่งการจะด าเนินการเชํนนั้นได๎ต๎องอาศัยหลักการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในท๎องถิ่น ซึ่งการที่เน๎นการให๎ความส าคัญกับชุมชนท๎องถิ่น เนื่องจากเกี่ยวข๎องกับคุณภาพด๎านการ
ทํองเที่ยว และเป็นการสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ให๎กับชุมชนท๎องถิ่นด๎วย ซึ่งแนวคิดนี้ยังรวมไปถึงผู๎ ที่
เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในพื้นที่หรือในแหลํงทํองเที่ยวที่ต๎องท างานไปในทิศทางเดียวกัน
                                                           

46 ร าไพพรรณ  แก๎วสรุิยะ, หลกัการจัดการการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหา
วิทยาลั,2547),หน๎า 75. 
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เพ่ือแสวงหาจุดรํวมและลดข๎อขัดแย๎งที่จะเป็นอุปสรรคในการท าลายความยั่งยืนของการทํองเที่ยว 
ดังนั้นจึงต๎องมีการพัฒนาทุนมนุษย๑ด๎วยการสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอ
บุคลากรในท๎องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะชํวยยกระดับการบริการการทํองเที่ยวได๎47   
 4) ต๎องให๎ความส าคัญกับการตลาดและการสร๎างความพึงพอใจให๎กับนักทํองเที่ยวโดยค านึงถึง
หลักการตลาดที่มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงการตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยว ใน
ขณะเดียวกันผู๎ประกอบการก็จะต๎องท าการตลาดให๎ลูกค๎าทราบถึงจริยธรรมของบริษัท ความรับผิดชอบ
ด๎านการตลาดนี้ผู๎ประกอบการจะต๎องสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจและการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทํองเที่ยวให๎กับนักทํองเที่ยว   
 5) ต๎องมุํงเน๎นความยั่งยืนของการทํองเที่ยวทางด๎านทรัพยากร วิถีชีวิตชุมชน สังคมและ
วัฒนธรรมมากกวําการให๎ความส าคัญกับจ านวนนักทํองเที่ยวหรือรายได๎จากการทํองเที่ยว โดยมุํงเน๎น
การสร๎างการเรียนรู๎และเก็บเกี่ยวประสบการณ๑จากการทํองเที่ยว   
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได๎วําการที่จะพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เกิดความยั่งยืนนั้นจ าเป็นต๎อง
อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมให๎เกิดความยั่งยืนด๎วยการ
อนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี และต๎องให๎ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจระยะยาว  มุํงเน๎นการ
วางแผนและการจัดการอยํางยั่งยืนเพ่ือรักษาและสํงเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรม พร๎อมทั้งการประยุกต๑การทํองเที่ยวเข๎ากับกรอบการวางแผนในระดับประเทศ และระดับ
ท๎องถิ่นให๎ชุมชนมีบทบาทตํอการขับเคลื่อนการทํองเที่ยว รวมถึงการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงของชุมชน 
เกิดการระเบิดจากภายในคือความต๎องการของท๎องถิ่นนั้นๆ เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน 
 

2.3.5 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ในการบริหารจัดการการทํองเที่ยวที่จะน าไปสูํความยั่งยืน มีผู๎ที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวอยําง

ยั่งยืนหลายฝุาย แตํละฝุายมีบทบาทและหน๎าที่ที่แตกตําง กันแตํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนเชํนเดียวกัน นั่นคือ ในด๎านบวกตํอการรํวมกันลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล๎อม หรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate  Change) 
และในขณะเดียวกันก็สํงผลกระทบตํอสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อมของแหลํงทํองเที่ยวและ
สภาพแวดล๎อมโลก โดยผู๎ที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ประกอบไปด๎วย48 

1) รัฐบาล (Government) ให๎ความส าคัญวํามีบทบาทเป็นผู๎น าสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน
เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู๎ที่ออกกฎหมายเพ่ือน ามาใช๎ในการบริการจัดการการทํองเที่ยวไมํวําจะเป็น
กฎหมายสิ่งแวดล๎อม กฎหมายด๎านการควบคุมอาคาร กฎหมายตรวจคนเข๎าเมือง กฎหมายด๎านสถาน

                                                           
47นิธิ  เอียวศรีวงศ๑, ตีโจทย์อย่างไรการท่องเที่ยวไทยจึงยั่งยืน,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร๑,2541),หน๎า 61-63. 
48 ฉลองศรี  พิมลสมพงศ๑, การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑,2548),หน๎า 49. 
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บันเทิง เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการออกมาตรการที่กระตุ๎นจูงใจและสํงเสริมให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
การทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนมีการปฏิบัติตัวตามแนวทางการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน และหากใครฝุาฝืน
กฎหมายหรือท าให๎เกิดผลกระทบตํอสํวนรวมอยํางร๎ายแรงจะต๎องถูกลงโทษอยํางจริงจัง 

2) ผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยว (Tourism Business) ที่กลําวได๎วําเป็นผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
อุปทานทางการทํองเที่ยว (Tourism Supply) ในการจัดหาสินหรือบริการเพ่ือตอบสนองความต๎องการ
ของนักทํองเที่ยวไมํวําจะเป็นโรงแรมที่พัก ธุรกิจร๎านอาหาร ธุรกิจขนสํง ธุรกิจร๎านจ าหนํายสินค๎าที่
ระลึก หรือธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีสํวนในการสํงเสริมอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว อาทิ ธุรกิจสปา ธุรกิจร๎าน
ดอกไม๎ ธุรกิจห๎างสรรพสินค๎า เป็นต๎น49   โดยผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวเป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญใน
การจัดหาและจัดเตรยีมการบริการให๎กับนักทํองเที่ยวหรือกลําวได๎วําเป็นผู๎ที่ตอบสนองตํอความต๎องการ
ของนักทํองเที่ยว หรืออุปสงค๑ทางการทํองเที่ยว (Tourism Demands) ซึ่งสํวนนี้ผู๎ประกอบการธุรกิจ
ทํองเที่ยวต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างก าไรในระยะยาว ภาพลักษณ๑ขององค๑กร ความสัมพันธ๑
ระหวํางพนักงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอสิ่งแวดล๎อม 

3) ชุมชนท๎องถิ่น (Local Community) ซึ่งมีบทบาทส าคัญอยํางมากในการขับเคลื่อนการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เนื่องจากสํวนใหญํชุมชนท๎องถิ่นจะอยูํใกล๎ชิดหรืออยูํในแหลํงทํองเที่ยวที่มีความ
เปราะบางตํอการได๎รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยวตํอสภาพแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล๎อม ดังนั้น ภายใต๎การจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน การทํองเที่ยวต๎องเป็นกลไกที่ท าให๎
ชุมชนท๎องถิ่นมีเศรษฐกิจดีขึ้น และในขณะเดียวกันต๎องไมํถูกเอาเปรียบและไมํถูกท าลายคุณภาพชีวิต
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนท๎องถิ่น ดังเชํนกรณีของชุมชนทํองเที่ยวบ๎านโคกไคร จังหวัดพังงาที่
ขับเคลื่อนการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนเพ่ือปูองกันมิให๎สังคมภายนอกกดดันให๎ชุมชนต๎องเปลี่ยนวิถี รวมไป
ถึงการเรียนรู๎จากสังคมภายนอกควบคูํกันไป   

4) นักทํองเที่ยว (Tourists) ที่ เป็นเสมือนจุดเริ่มต๎นของกระบวนการทางการทํองเที่ยว 
เนื่องจากเป็นสํวนหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับอุปสงค๑ทางการทํองเที่ยว (Tourism Demands) ที่เป็นความ
ต๎องการของนักทํองเที่ยวที่คาดหวังตํอสินค๎าหรือบริการทางการทํองเที่ยว ซึ่งนักทํองเที่ยวมีความ
คาดหวังที่จะได๎รับประสบการณ๑การทํองเที่ยวที่ประทับใจ แตํในขณะเดียวกันนักทํองเที่ยวเป็นภาคสํวน
ที่จ าเป็นต๎องมีการสร๎างหรือกระตุ๎นจิตส านึกตํอสิ่งแวดล๎อมมากที่สุดเพราะนักทํองเที่ยวเป็นผู๎ที่ร๎องขอ
การบริการหรืออุปกรณ๑ที่เกี่ยวข๎องกับการปลํอยก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑สูํชั้นบร รยากาศ หาก
นักทํองเที่ยวมีจิตส านึกในการเลือกกิจกรรมการทํองเที่ยวที่บริโภคพลังงานน๎อยจะน าไปสูํการ
พัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนตํอไป   

                                                           
49 ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์, หลักการตลาด พิมพ์ครั้งที่ 2 , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ๑ท๎อป จ ากัด

,2555),หน๎า 98. 
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5) นักเคลื่อนไหวด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นกลุํมที่ให๎ความส าคัญกับผลกระทบจากการทํองเที่ยวสูํ
สิ่งแวดล๎อมที่คอยเคลื่อนไหวเพ่ือปูองกันการบุกรุกหรือการท าลายสิ่งแวดล๎อม ยกตัวอยํางเชํน 
เครือขํายต๎านโรงไฟฟูาถํานหินของเมืองกระบี่ เป็นต๎น 

จะเห็นได๎วําทุกภาคสํวนมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เกิดความยั่งยืน 
เพราะการสร๎างความยั่งยืนนั้นจ าเป็นต๎องเกิดจากการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเป็นทั้งตัวอุปสงค๑ และ
อุปทานที่มีตํอการทํองเที่ยว รวมถึงการปรับตัวให๎ก๎าวทันตํอเทคโนโลยีที่พัฒนาอยํางรวดเร็วในยุคสมัย
ปัจจุบัน อีกท้ังทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญตํอการพัฒนามากที่สุด 

 

 2.3.6 เป้าหมายของการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
 ส านักพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว ได๎กลําวถึงเปูาหมายของการทํองเที่ยวยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่การ
พัฒนาการทํองเที่ยวในทุกๆ ด๎านต๎องให๎ความส าคัญ เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ใน 3 สํวนดังตํอไปนี้50 
 1) ความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อม สถานการณ๑สิ่งแวดล๎อมในปัจจุบันนับได๎วําอยูํในขั้นวิกฤต              
อันเนื่องมาจากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาด๎านตํางๆ โดยปราศจากการจัดการที่ดีพอ             
จึงสํงผลให๎ทรัพยากรเกิดความเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องจึงต๎องรํวมมือกันอยําง
เต็มที่รวมไปถึงการทํองเที่ยวที่จะต๎องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีพอที่จะไมํสํงผลกระทบไปถึง
สิ่งแวดล๎อมได๎ อีกท้ังควรเรํงชํวยกันอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูสภาพทางธรรมชาติให๎คงเดิมไว๎ให๎มากที่สุด 
 2) ความยั่ งยืนของสังคมและวัฒนธรรม สังคมและวัฒนธรรมไทยทํามกลางกระแส                       
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ได๎รับผลกระทบจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตกจนนําเป็นหํวงวําเอกลักษณ๑
ของศิลปวัฒนธรรมไทยจะเลือนหายไปในที่สุด จึงเกิดความพยายามที่จะฟ้ืนฟู อนุรักษ๑ และสืบสานให๎
คงอยูํตํอไป จึงถือวําเป็นเปูาหมายอีกด๎านหนึ่งที่การจัดการทํองเที่ยวเพ่ือมุํงสูํความยั่งยืนต๎องค านึงถึง 
 3) ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ เมื่อมีการจัดการเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนของธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 
สภาพสังคม และวัฒนธรรม สภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะเกิดการพัฒนาขึ้นไปด๎วยถึงแม๎วําจะ
ไมํสํงผลให๎เกิดการพัฒนาที่รวดเร็ว หรือก๎าวกระโดย แตํก็สามารถเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแบบ
คํอยเป็นคํอยไป สํงผลตํอการพัฒนาอยํางยั่งยืนมากกวําการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบอ่ืนๆ 
 จากเปูาหมาย 3 สํวนส าคัญของการพัฒนาการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนต๎องค านึงถึง จึงท าให๎ลักษณะ
ของการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนนั้น มีข๎อสังเกตที่ส าคัญ 3 ประการคือ 
 ก) เป็นการทํองเที่ยวที่ค านึงถึงคุณภาพ ได๎แกํคุณภาพในการด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชน 
คุณภาพของประสบการณ๑ของนักทํองเที่ยว และคุณภาพของสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม 
 ข) เป็นการทํองเที่ยวที่ค านึงถึงความตํอเนื่อง ในการจัดการทํองเที่ยวที่มีนักทํองเที่ยวเดิน
ทางเข๎ามาทํองเที่ยวสม่ าเสมอ และความตํอเนื่องในการน าทรัพยากรการทํองเที่ยวในชุมชนมาใช๎
ประโยชน๑ได๎อยํางยาวนาน 

                                                           
50 อ๎างแล๎วใน ส านักพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว, รูปแบบที่พักแบบพ านักระยะยาวที่เหมาะสมส าหรับประเทศ

ไทย,หน๎า 63-64. 
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 ค) เป็นการทํองเที่ยวที่ค านึงถึงความสมดุล ระหวํางอุปสงค๑ (Demand) หรือความต๎องการของ
นักทํองเที่ยวและประชาชนในชุมชน กับอุปทาน (Supply) หรือทรัพยากรการทํองเที่ยวและศักยภาพ
ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการทํองเที่ยว 
 อยํางไรก็ตาม ทรัพยากรการทํองเที่ยว สามารถเสื่อมสลายได๎ตามกาลเวลา สภาพดินฟูาอากาศ 
การท าลายของมนุษย๑ และการขาดการดูแลเอาใจใสํ หากได๎การอนุรักษ๑ สํงเสริม และพัฒนาตลอดจน
การดูแลรักษาจากมนุษย๑และหนํวยงานตํางๆที่เก่ียวข๎อง จึงจะสํงผลให๎การทํองเที่ยวเจริญก๎าวหน๎าและ
พัฒนาอยํางยั่งยืนได๎ตํอไป 
 

2.3.7 สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
ในการจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน สินาค๎าและบริหารทางการทํองเที่ยวเป็นองค๑ประกอบ

หลักของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว อีกทั้งยังเปรียบเสมือนเครื่องจักรส าคัญที่ขับเคลื่อนระบบ                 
การทํองเที่ยว ซึ่งโดยทั่วไปแล๎วการเดินทางทํองเที่ยวมักอธิบายในรูปแบบของอุปสงค๑และอุปทาน
ทางการทํองเที่ยว นั่นคือนักทํองเที่ยวต๎องการพักผํอนและใช๎ชํวงเวลาวํางหรือวันหยุด (Holiday 
periods) ในการเดินทางและประกอบกิจกรรมทํองเที่ยว ซึ่งความต๎องการ (Demand) เหลํานั้นก็จะ
ได๎รับการสนองตอในรูปแบบของประสบการณ๑การทํองเที่ยว จากการตัดสินใจซื้อสินค๎าและบริการ
ทางการทํองเที่ยวซึ่งก็คือ อุปทาน (Supply) ทางการทํองเที่ยวนั่นเอง51   ได๎ให๎ค าจ ากัดความของ 
อุปทานของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว ไว๎วํา หมายถึง ปริมาณของบริการอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่
ผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยวเต็มใจและสามารถท าการขายได๎ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในขณะเดียวกันก็ได๎ให๎นิยามของอุปสงค๑ทางการทํองเที่ยว (tourism demand) วําหมายถึง 
ความต๎องการของนักทํองเที่ยวที่จะเดินทางไปซื้อสินค๎าและบริการหรือบริโภคผลิตภัณฑ๑การทํองเที่ยว
ในสถานที่ทํองเที่ยว โดยนักทํองเที่ยวจะต๎องมีความต๎องการ มีอ านาจซื้อ และมีความเต็มใจที่จะจําย
สินค๎าและบริการที่ก าหนดในเวลานั้นๆ ปริมาณสินค๎าและบริการการทํองเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงยํอม
หมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุปสงค๑การทํองเที่ยวด๎วย อุปสงค๑การทํองเที่ยวเป็นแรงผลักดันส าคัญ
ที่ท าให๎เกิดความต๎องการขายสินค๎าทั่วไป และสินค๎าการทํองเที่ยวอ่ืนๆ โดยเฉพาะธุรกิจยํอยที่เป็น
องค๑ประกอบที่ส าคัญของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เชํน โรงแรม บริษัทน าเที่ยว สายการบิน ชํวยเพ่ิม
รายได๎แกํท๎องถิ่น ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นในรูปแบบตํางๆ เพ่ือให๎มีความพร๎อมในการเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวและท าให๎ธุรกิจทํองเที่ยวมีการขยายตัวมากข้ึน  ประเภทของธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับอุตสาหกรรม
การทํองเที่ยวภายใต๎กรอบของธุรกิจที่เก่ียวข๎องมีดังนี้ 

1) ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก๑เป็นธุรกิจที่ ให๎บริการการน าเที่ยว จัดหาและบริการ
นักทํองเที่ยวให๎ได๎รับความสะดวกสบายระหวํางการเดินทางทํองเที่ยวทั้งในประเทศและตํางประเทศ

                                                           
51 ฉลองศรี  พิมลสมพงศ๑, การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑,2552),หน๎า 56-58. 
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โดยประสานงานกับธุรกิจตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทางทํองเที่ยวตั้งแตํกํอนออกเดินทางไปจนถึง
เดินทางกลับ 

2) ธุรกิจเรือทํองเที่ยว คือ การให๎บริการน าเที่ยวทางเรือทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ต๎องค๎าง
คืนทั้งในประเทศและระหวํางประเทศ โดยในพ้ืนที่แหลํงทํองเที่ยวทางทะเล ธุรกิจเรือทํองเที่ยวรวมไป
ถึงเรือสปีดโบท เรื่อหางยาว หรือเรือส าราญ 

3) ธุรกิจที่พักแรมเป็นธุรกิจหลักธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่สํงผลให๎เกิดการใช๎
พลังงานและสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม โดยธุรกิจที่พักแรมเป็นสถานที่ที่นักทํองเที่ยวไปใช๎บริการเพ่ือ
พักผํอนในระหวํางการเดินทางทํองเที่ยว เชํน รีสอร๑ท เกสต๑เฮ๎าส๑ โรงแรม บ๎านพักตากอากาศ หอพัก เป็นต๎น 

4) ธุรกิจจ าหนํายสินค๎าของที่ระลึก เป็นธุรกิจหลักอีกประเภทหนึ่งในอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวที่มีการจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตอยํางเป็นเอกลักษณ๑ของแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ ซึ่งนักทํองเที่ยว
ซื้อหาเป็นของฝาก หรือของที่ระลึกวําได๎เดินทางมาเยี่ยมเยือนแหลํงทํองเที่ยวนั้นแล๎ว 

5) ธุรกิจร๎านค๎าปลีก เป็นธุรกิจที่อาจจะไมํเกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวโดยตรง แตํ
เป็นธุรกิจที่ชํวยอ านวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยวในขณะที่ทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวตํางๆ ด๎วย
การจ าหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภคท่ีนักทํองเที่ยวต๎องการ 

6) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นอีกธุรกิจหลักที่มีความส าคัญตํออุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
ในการให๎บริการอาหารและเครื่องดื่มกับนักทํองเที่ยว 

7) ธุรกิจการธนาคาร เป็นการให๎บริการรับแลกเปลี่ยนเงินสกุลตํางๆ รวมถึงการฝากและถถอน
เงินระหวํางประเทศด๎วย ซึ่งในปัจจุบันมีความสะดวกมากเพราะธนาคารพาณิชย๑ ทุกแหํงใช๎ระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถฝากและถอนเงินระหวํางประเทศได๎ทันที และระบบการใช๎บัตรเครดิต 
(Credit Card) ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการจํายเงินของนักทํองเที่ยว 

8) ธุรกิจการคมนาคมและขนสํง เป็นธุรกิจที่ให๎บริหารยานพาหนะทุกประเภทแกํนักทํองเที่ยว
ที่ไปสูํจุดหมายปลายทางตามที่นักทํองเที่ยวต๎องการ เป็นธุรกิจที่สํงผลกระทบอยํางมากตํอการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจกเข๎าสูํชั้นบรรยากาศ 

9) ธุรกิจบันเทิงและพักผํอน เป็นธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวในการ
ให๎บริการนักทํองเที่ยวที่นิยมทํองเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตยามค่ าคืน (Nightlife Tourism) สถานบันเทิง
จะประกอบไปด๎วย ดิสโก๎เธค คาราโอเกะ โรงภาพยนตร๑ การแสดงโชว๑ การแสดงแสง สี เสียงทุก
ประเภท เป็นต๎น อยํางไรก็ตามในพ้ืนที่อนุรักษ๑จะไมํเกี่ยวข๎องกับธุรกิจบันเทิงนี้มากนักเนื่องจาก
ข๎อบังคับทางกฎหมาย 

ดังนั้นเมื่อมีความต๎องการการทํองเที่ยวแล๎วยํอมมีธุ รกิจตํางๆ ที่หลากหลายเข๎ามาแสวงหา
ผลประโยชน๑ก าไร จากการทํองเที่ยวทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน ท๎องถิ่น เกิดสิ่งบริการใหมํๆขึ้นใน
ประเทศ และท๎องถิ่นท าให๎จ าเป็นต๎องเกิดการปรับตัวขอท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว เพื่อรักษา
ทรัพยากรท๎องถิ่น สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติฯลฯ ให๎คงอยูํและสามารถสร๎างการจัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนได๎ 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย  
 ในปัจจุบันการสร๎างเครือขําย ถือเป็นกลยุทธ๑ที่ส าคัญในการท างานที่ได๎รับการยอมรับ ทั้งใน
ภาคธุรกิจเอกชนที่แสวงหาก าไร และองค๑การพัฒนาเอกชนที่ไมํแสวงหาก าไร กลุํมอาสาสมัครของ
ประชาชน จนถึงองค๑การระหวํางประเทศ เนื่องจากไมํมีองค๑การใดที่จะมีความพร๎อมทั้งทางด๎าน
ทรัพยากร เงินทุน ฯลฯ หรือถ๎าจะมีก็อาจจะน๎อยมาก ดังนั้นการระดมเอาสํวนที่ดีที่แตํละบุคคลกลุํม 
หรือแตํละองค๑การมีเข๎าไว๎ด๎วยกัน ท าให๎สามารถลดข๎อจ ากัดในการท างานลงด๎วย 
  

2.4.1 ที่มาของการเกิดเครือข่าย 
 เครือขํายไมํใชํเรื่องใหมํในสังคมไทยและสังคมตะวันตก ในสังคมชนบทไทย การพ่ึงพาอาศัย
รํวมมือกันท างานเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิต ค าพูดที่วํา “พริกอยูํบ๎านเหนือ เกลืออยูํบ๎านใต๎ ขําตะไคร๎อยูํ
บ๎านเพ่ือน” สะท๎อนให๎เห็นถึง เครือขํายความสัมพันธ๑ระหวํางชาวบ๎านซึ่งพร๎อมที่จะให๎ความชํวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ประเพณีท าบุญในเทศกาลตํางๆ ตลอดจนการเกณฑ๑แรงงานในท๎องถิ่นเพ่ือมาลงแขกเกี่ยว
ข๎าว ล๎วนเป็นตัวอยํางของการรวบรวมผู๎คนมาท างานรํวมกันโดยอาศัยความสัมพันธ๑ที่มีตํอกันมาแตํเดิม 
 ในสังคมตะวันตก การสร๎างเครือขํายเป็นกลยุทธ๑ที่นิยมใช๎กันในหมูํนักปฏิรูปสังคมยุโรปในชํวง
คริสต๑ศตวรรษที่ 18 และ 19 เพียงแตํไมํได๎ใช๎ชื่อวํา “เครือขําย” เทํานั้น เมื่อแนวคิดการท างานแบบ
เครือขํายปรากฏขึ้นอีกครั้งในแวดวงการท างานพัฒนาในชํวง 20 – 30 ปีที่ผํานมา เรื่อง เครือขํายจึง
เปรียบเสมือนเหล๎าเกําในขวดใหมํ ซึ่งเมื่อผนวกเข๎ากับความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีด๎านขําวสาร
ข๎อมูล ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานเครือขําย ก็ท าให๎การท างานเครือขํายพัฒนาขึ้นไปอีก52   
 ที่มาของการสร๎างเครือขํายสามารถแบํงได๎ดังนี้53    
 1) ความต๎องการความช านาญเฉพาะด๎านในการแก๎ไขปัญหา ความช านาญเฉพาะด๎านของ
บุคคลหรือองค๑การจะชํวยให๎มองเห็นปัญหาได๎ชัดเจน 
 2) ต๎องการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ในการท างาน 
 3) ต๎องการมีเพ่ือนหรือกลุํมในการท างาน 
 4) ต๎องการทรัพยากรในการท างาน 
 5) ต๎องการรับภาระความเสี่ยงในการท ากิจกรรมรํวมกัน 
 6) ต๎องการประหยัด เนื่องจากการแบํงปันงานกันท า ลดความซ้ าซ๎อนในการท างาน 
 การเกิดขึ้นของเครือขํายแตํละเครือขําย ตํางมีจุดเริ่มต๎นหรือถูกสร๎างมาด๎วยวิธีการที่แตกตําง
กัน ดังนั้นการเกิดขึ้นของเครือขํายแตํละเครือขํายจึงมีสาเหตุปัจจัยสนับสนุนและการกํอรูปเครือขํ ายที่
แตกตํางกันออกไป ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปได๎ดังนี้54   

                                                           
52 นฤมล  นิราทร, การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ,(กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ๑มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑,2543),หน๎า 1-2. 
53 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ๑ศักดิ์, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชียเพรส,2543),หน๎า37-43. 
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 1) เครือขํายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เครือขํายลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นเองโดยไมํมีใครจัดตั้งซึ่ง
เป็นผลมาจากรความสัมพันธ๑ทางสังคมระหวํางมนุษย๑ เชํน ความสัมพันธ๑ของระบบครอบครัวและเครือ
ญาติ ความสัมพันธ๑ของครูอาจารย๑และลูกศิษย๑ เป็นต๎น 
 2) เครือขํายที่เกิดจากวิกฤตการณ๑ของสังคมมนุษย๑ เป็นการเกิดเครือขํายที่เป็นผลมาจากการ
เกิดปัญหา หรือวิกฤตการณ๑ขึ้นในสังคมที่สมาชิกตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต๎องรํวมมือกันแก๎ไขปัญหาใน
ลักษณะของการรวมพลังกัน เชํน เครือขํายพิทักษ๑ปุา เครือขํายอนุรักษ๑ลุํมน้ า เป็นต๎น 
 3) เครือขํายที่เกิดขึ้นโดยวิวัฒนาการ เป็นการเกิดเครือขํายเนื่องจากความสัมพันธ๑ของสมาชิก 
เชํน เพ่ือนบ๎าน เพ่ือนรํมงาน เป็นต๎น มารวมกันโดยวัตถุประสงค๑บางอยํางเป็นเวลานานในลักษณะของ
กลุํมและองค๑การ แล๎วพัฒนาความสัมพันธ๑เป็นเครือขําย เชํน จากกลุํมแบบสภากาแฟพัฒนาเป็น
เครือขํายประชาคมหมูํบ๎าน หรือประชาคมเมือง เป็นต๎น 
 4) เครือขํายที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง เป็นการเกิดเครือขํายที่มีผู๎จักตั้งและให๎การสนับสนุนเพ่ือ
วัตถุประสงค๑บางประการ จนสมาชิกรวมกันเป็นเครือขําย ทั้งการจัดตั้งโดยผู๎น ารัฐบาล ภาคเอกชนและ
องค๑การพัฒนาเอกชน เชํน เครือขํายกองทุนหมูํบ๎าน และชุมชนเมือง เครือขํายสหกรณ๑ เครือขําย
กระทรวงตํางๆ 
 จากที่มาและการเกิดข้ึนของเครือขําย จะเห็นวําเครือขํายมีที่มาจากหลายวิธีการแตกตํางกันไมํ
วําจะเป็นเครือขํายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เครือขํายที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ๑ของสังคมมนุษย๑เครือขําย
ที่เกิดขึ้นโดยวิวัฒนาการ และเครือขํายที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง ซึ่งการเกิดขึ้นของเครือขํายความรํวมมือ
ตํางๆ อาจเริ่มต๎นมาจากเครือขํายทั้งสี่ลักษณะดังกลําวก็ได๎ ซึ่งในที่นี้หมายถึงการรวมกลุํมของ
หนํวยงาน องค๑การ และคนในพ้ืนที่เห็นถึงความส าคัญของการรักษาประเพณีศีลปะวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่นจนรวมตัวกันเป็นเครือขํายและรํวมมือกันท างานเพ่ือความพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํตํอไป 
 

 2.4.2 ความหมายของเครือข่าย 
 นักวิชากรได๎ให๎ค าจ ากัดความหรือความหมายของค าวํา “เครือขําย” ไว๎มากมายแตกตํางกันซึ่ง
ผู๎วิจัยได๎รวบรวมความหมายของเครือขํายดังนี้ 
 Catherine Alter และ Jerald Hage55  ให๎ความหมายของ เครือขําย ไว๎วํา เครือขํายเป็น
รูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสให๎เกิดปฏิสัมพันธ๑ระหวํางองค๑การ เพ่ือแลกเปลี่ยนการสร๎างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและการรํวมกันท างาน เครือขํายประกอบด๎วยองค๑การจ านวนหนึ่งซึ่งมีอาณาเขต
แนํนอนหรือไมํก็ได๎ องค๑การเหลํานี้มีฐานเทําเทียมกัน 

                                                                                                                                                                         
54 สนธยา  พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน,(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร๑,2548),หน๎า 257. 
55 Alter,Catherine, and Hage, Jerald, Organization Working Together ,(California : 

Sage.1993),p 15. 
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 Godgrey K.B. and J. Clarke 56 ให๎ความหมายไว๎วํา เครือขําย คือกลุํมของคนหรือองค๑การ
ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขําวสารข๎อมูลระหวํางกัน หรือท ากิจกรรมรํวมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองค๑การ
สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน การสร๎างเครือขํายเป็นการท าให๎บุคคลและ
องค๑การที่กระจัดกระจายได๎ติดตํอและแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร และเป็นการรํวมมือกันด๎วยความ
สมัครใจ อีกทั้งสมาชิกในเครือขํายมีความสัมพันธ๑กันฉันท๑เพ่ือนที่ตํางก็มีความเป็นอิสระมากกวําสร๎าง
การคบค๎าสมาคมแบบพ่ึงพิง 
 Murphy 57   ได๎ให๎ความหมายของการท างานแบบเครือขํายวํา หมายถึง สภาวะที่หนํวยงาน
ภาครัฐรํวมมือกับองค๑การตํางๆ ไมํวําจะเป็นหนํวยงานของภาครัฐด๎วยกัน องค๑การภาคเอกชน องค๑การ
ภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองค๑การที่ไมํแสวงหาก าไร เพ่ือแก๎ไขปัญหาหรือเพ่ือด าเนินกิจกรรม
สาธารณะให๎บรรลุวัตถุประสงค๑รํวมกัน โดยที่ความสัมพันธ๑ระหวํางหนํวยงายหรืองค๑การตํางๆ ไมํได๎
เกิดข้ึนในลักษณะของการบังคับหรือการสังการตามล าดับขั้นการบังคับบัญชา 
 Stephen Goldsmith และ William D.Eggers58  ได๎นิยามความหมายของเครือขํายไว๎วํา 
เครือขํายคือโครงการริเริ่มตํางๆ ที่หนํวยงานภาครัฐเป็นผู๎ด าริให๎มีขึ้นเพ่ือตอบสนองความต๎องการ
สาธารณะ โดยสามารถวัดเปูาหมายของผลงานได๎ มีการมอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบให๎แตํละหุ๎นสํวน
การงาน และได๎ก าหนดโครงสร๎างการไหลของสารสนเทศไว๎ เปูาหมายบั้นปลายของการทุํมเท
ด าเนินงานคือเพ่ือสร๎างคุณคําสาธารณะให๎เกิดขึ้นสูงสุด เป็นคุณคําที่ยิ่งใหญํกวําผลรวมจากคุณคําของ
งานที่แตํละหุ๎นสํวนการงานสามารถท าได๎ตามล าพังโดยปราศจากการประสานรํวมมือ 
 Smith Joanna และ Priscilla Wohlsstatter59 250 อธิบายวําเครือขําย คือ ความสัมพันธ๑
ระหวํางตัวแสดงตํางๆ ภายในเครือขํายมีลักษณะของความสมัครใจ (Voluntary) โดยที่ไมํมีองค๑กรใด
บังคับหรือสั่งการองค๑การอ่ืนๆ ในเครือขํายได๎ ทั้งนี้ความสัมพันธ๑ดังกลําวจะอยูํในระดับที่สามารถ
น าไปสูํการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการด าเนินงานหรือการตัดสินใจรํวมกันระหวํางตัวแสดงตํางๆ 
ภายในเครือขําย 

ขณะที่นักวิชาการชาวไทย ได๎นิยามค าวํา เครือขําย ไว๎ดังนี้ 
กาญจนา  แก๎วเทพ60  ได๎ให๎ความหมายของเครือขํายไว๎วํา เครือขํายหมายถึง รูปแบบหนึ่งของ

การประสานงานของบุคคล กลุํม หรือองค๑การหลายๆ องค๑การ ที่ตํางฝุายตํางมีทรัพยากร มีเปูาหมาย 

                                                           
56 Godgrey K.B. and J. Clarke, The Tourism  Development  Handbook : A Practical 

Approach  to  Planning and Marketing, (London : Cassell.2000),p 15. 
57 Murphy,Tourism : A Community Apporach,(New York : Methuen.1992),p 682. 
58 Goldsmith , Stephen and William D. Eggers, Governing  by Networks : The New Shape 

of the Public Sector,(Washington, D.C. : Brookings Institution Press.2004),p 24. 
59 Smith Joanna and Priscilla Wohlsstatter,Understanding the Different Faces of 

Partnering, (California : Sage.1993),p 250. 
60 กาญจนา  แก๎วเทพ, เครื่องมือการท างานแนววัฒนธรรมชุมชน,(กรุงเทพมหานคร : มายด๑พับบริสซิ่ง.

2538),หน๎า 60-61. 
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มีวิธีการท างานเป็นของตัวเอง แม๎อาจจะไมํมีกิจกรรมรํวมกันอยํางสม่ าเสมอ แตํก็จะมีการวางรากฐาน
เอาไว๎ เมื่อฝุายใดฝุายหนึ่งมีความต๎องการที่จะขอความชํวยเหลือหรือขอความรํวมมือจากกลุํมอ่ืน ๆ 
เพ่ือแก๎ปัญหาก็สามารถติดตํอไปได๎ ในการเข๎ารํวมเป็นองค๑การเครือขําย แม๎วําองค๑การเหลํานี้จะมีบาง
สิ่งบางอยํางรํวมกัน เชํน มีเปูาหมายการท างานรํวมกันมีผลประโยชน๑รํวมกัน องค๑การเหลํานี้ก็ยังคงมี
ความเป็นเอกเทศอยูํ เพราะการเข๎ามารํวมเป็นเครือขํายเป็นการเข๎ามารํวมเพียงบางสํวนขององค๑การ
เทํานั้น ซึ่งแตกตํางจากกลุํมหรือองค๑การตรงที่บุคคลทุกคนในกลุํมจะต๎องเข๎ารํวมในทุกอยํางพร๎อมกัน
หมด อยูํภายใต๎กฎเกณฑ๑เดียวกัน รับผิดชอบในทรัพย๑สินรํวมกันในชํวงระยะเวลายาวนานตราบเทําที่ยัง
เป็นสมาซิกอยูํ ฯลฯ แตํการเข๎ารํวมเป็นเครือขํายนั้น แม๎จะมีบางอยํางรํวมกัน หรือมีกฎเกณฑ๑บางอยําง
รํวมกัน ฯลฯ แตํการเข๎ารํวมนั้นก็เป็นเพียงบางสํวนบางเสี้ยวเทํานั้น หรือเป็นการเข๎ารํวมเพียงชั่วคราว
เทํานั้น โดยที่แตํละกลุํมยังคงรักษาเอกลักษณ๑ของตนเองเอาไว๎ได๎ 
 วีระศักดิ์  เครือเทพ61   ในฐานะนักวิชาการทางด๎านรัฐประศาสนศาสตร๑เขียนหนังสือชื่อ 
“เครือขําย : นวัตกรรมการท างานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น” ได๎สรุปความหมายของเครือขําย
โดยอิงกับกรอบวิเคราะห๑ในทางรัฐประศาสนศาสตร๑วําหมายถึงการจัดรูปแบบความสัมพันธ๑เชิง
โครงสร๎างของการท างานระหวํางหนํวยงานตํางๆ ตั้งแตํสองหนํวยงานขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นหนํวยงานของ
รัฐ หนํวยงานเอกชนที่แสวงหาก าไร หนํวยงานพัฒนาเอกชนที่ไมํแสวงหาก าไร กลุํมอาสาสมัครของ
ประชาชน หรือองค๑การระหวํางประเทศ เพ่ือรํวมมือรํวมใจกันด าเนินภารกิจของสาธารณะบางประการ 
โดยมีองค๑การภาครัฐเป็นแกนหลักของเครือขําย ทั้งนี้ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแสดงเหลํานี้เป็นไป ใน
ลักษณะที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ๑กันในลักษณะเป็นทางการและไมํเป็นทางการ 
โดยมีเปูาหมายของความรํวมมือก็เพ่ือต๎องการแก๎ไขปัญหาสาธารณะบางประการรํวมกัน ซึ่งเป็นปัญหา
ที่องค๑การใดองค๑การหนึ่งมิอาจด าเนินการให๎บรรลุผลส าเร็จได๎โดยล าพัง 
 จากนิยามทัง้จากนักวิชาการตํางประเทศและนักวิชาการชาวไทย สามารถสรุปความหมายของ 
“เครือขําย” วําหมายถึง การท่ีปัจเจกบุคคล กลุํมของคนหรือองค๑การที่มีความสมัครใจมาพบปะกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ระหวํางกัน หรือลงมือท ากิจกรรมรํวมกัน โดยที่สมาชิกมีความเป็น
อิสระ ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ๑ระหวํางกันในหลายด๎าน ไมํวําจะเป็นทางด๎านสังคม ทางด๎าน
ขําวสาร ฯลฯ โดยมีการจัดรูปแบบของการจัดการให๎เป็นกลไกขับเคลื่อนเชื่อมโยงกิจกรรมรํวมกันและ
ตระหนักถึงงานที่จะท ารํวมกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎รํวมกัน 
 
 
 
 

                                                           
61 วีระศักดิ์  เครือเทพ, เครือข่าย : นวัตกรรมการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวระนาบ

เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ,(กรุงเทพมหานคร : ซีโน ดีไซน๑
,2550),หน๎า 32-35. 
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 2.4.3 ความส าคัญในการสร้างเครือข่าย 
 เมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นในการสร๎างเครือขํายแล๎ว พบวําหลักการที่ เกี่ยวข๎องกับ
ความส าคัญนั้นประกอบด๎วย 3 ประการ คือ62   
 1) สถานการณ๑ปัญหาและสภาพแวดล๎อม ได๎แกํ สถานการณ๑ปัญหาที่ซ้ าซ๎อนหลากหลายและ
ขยายตัว เกินความสามารถของกลุํมหรือองค๑การใดองค๑การหนึ่งที่จ าด าเนินการแก๎ไขได๎จ าเป็นต๎องมี
การรวมพลังหรือมีกลไกการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก๎ไขปัญหานั้น รวมถึงสถานการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ เชํน เกิดการรวมกลุํม เครือขําย เกิดผู๎น า เกิดประสบการณ๑ และมีความต๎องการที่จะเชื่อมโยงคน 
กลุํม และประสบการณ๑นั้นให๎เป็นขบวนการ เพ่ือจัดการปัญหาและขยายผลการพัฒนา โดยนัยนี้จึง
จ าเป็นต๎องมีการเสริมสร๎างเครือขําย 
 2) การสร๎างพ้ืนที่ทางสังคม เครือขํายเป็นเครื่องมือและเป็นยุทธศาสตร๑ที่ส าคัญตํอการระดม
ทรัพยากรและความคิดเห็นจากฝุายตํางๆ เพ่ือน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่
ต๎องการขยายผลการพัฒนา เมื่อกลุํมตํางๆ ที่มีความต๎องการคล๎ายกัน มีความคิดหรืออุดมคติเหมือนกัน 
มารวมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารกับกลุํม หรือบุคคล หรือองค๑การอ่ืนๆ ในสังคมท าให๎กลุํมของ
ตนเองรู๎สึกวํามีพ้ืนที่ทางสังคมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการตอบสนองทางด๎านจิตใจความเชื่อมั่น และความ
ไว๎วางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นการสร๎างพ้ืนที่ทางสังคมจึงเป็นการสร๎างตัวตนของเครือขํายให๎ปรากฏขึ้น 
 3) การประสานผลประโยชน๑อยํางเทําเทียม เมื่อกลุํมองค๑การ หรือเครือขํายมีการประสาน
ประโยชน๑ตํอกันในลักษณะของการพ่ึงพาอาศัยกันแล๎ว สิ่งที่จะเกิดตามมาคือ เครือขํายเกิดการเรียนรู๎ 
และมีกิจกรรมการพัฒนาที่ตํอเนื่อง ซึ่งจะชํวยให๎เกิดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดความรู๎ใหมํๆ 
โดยการประสานผลประโยชน๑อาจจะไมํได๎หมายถึงการให๎ผลประโยชน๑ตํางตอบแทนเทํานั้น แตํอาจ
หมายถึง การให๎โอกาสในทางเลือกของฝุายตํางๆ ที่มีตํอกัน การได๎รับประโยชน๑จากการเข๎ารํวมเป็น
เครือขําย จะชํวยกระตุ๎นให๎เกิดเครือขํายใหมํ และเกิดการรักษาพันธกรณีรํวมกันของเครือขํายที่มีอยูํ
แล๎ว รวมทั้งจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให๎เกิดกระบวนการพัฒนาเครือขํายที่ตํอเนื่อง  

ดังนั้นการรวมตัวกันเป็นเป็นเครือขํายของหนํวยยํอยภาคสํวนตํางๆ จึงเป็นการประสาน
ผลประโยชน๑ในสภาวะที่มีการแขํงขันและตํอรองสูง 
 

 2.4.4 ลักษณะของเครือข่าย 
 หากกลําวในภาพรวมจะเห็นได๎วําเครือขํายเป็นแบบฉบับความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลหรือกลุํม
บุคคลที่มีความเก่ียวข๎องกัน โดยกลุํมบุคคลที่เกี่ยวข๎องกันในสังคมมักจะเชื่อมโยงกันในลักษณะของการ
พ่ึงพาอาศัยระหวํางกัน คุณสมบัติที่ท าให๎เครือขํายมีลักษณะเฉพาะ คือการที่เครือขํายแม๎จะมี

                                                           
62 สุทิตย๑  อาภากโร (อบอุํน) ,เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้และการจัดการ ,(กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ๑จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,2545),หน๎า 55-58. 
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ลักษณะรํวมกับความเป็นองค๑การหรือกลุํม แตํไมํทุกกลุํมหรือทุกองค๑การที่จะเรียกวําเครือขํายได๎ 
ลักษณะของเครือขํายที่ส าคัญมีดังนี้63  
 1) มีกลุํมบุคคลหรือองค๑กร 
 2) กลุํมเหลํานี้มีปฏิสัมพันธ๑ ปฏิสัมพันธ๑เป็นกระบวนการที่ประสานกลุํมหรือบุคคลเอาไว๎สิ่งที่
ได๎จากการมีปฏิสัมพันธ๑ก็คือขําวสารข๎อมูลในรูปแบบตํางๆ ที่เป็นประโยชน๑ (หรือบางครั้งอาจไมํเป็น
ประโยชน๑) ตํอการท างาน 
 3) มีการท างานเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายรํวมกัน 
 ลักษณะทั้ ง  3 ประการข๎างต๎น เป็นลักษณะทั่ ว ไปของกลุํ ม  ( Group)  หรือองค๑การ 
(Organization) แตํเครือขํายยังมีลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
 4) มีความเป็นอิสระตํอกัน ความเป็นอิสระตํอกันนี้หมายถึง แตํละกลุํมก็มีเปูาหมายมีกิจกรรม
ของตนเองอยูํแล๎ว การเข๎ามารํวมเครือขํายเป็นการเข๎ามารํวมเป็นบางสํวนเพ่ือท ากิจกรรมหรือโครงการ
รํวมกัน เมื่อโครงการส าเร็จแล๎วเครือขํายก็อาจสลายตัวไปได๎ 
 จากที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา ลักษณะที่ดีของการท างานเครือขํายจ าเป็นต๎องมี
องค๑ประกอบหลักๆ ที่ส าคัญ คือ เป็นเครือขํายที่มีความสัมพันธ๑ในการท างานรํวมกัน มีเปูาหมายในการ
ท างานที่ชัดเจนและเป็นอิสระ รวมถึงการให๎ความชํวยเหลือซึ่งกันและกัน จึงจะท าให๎การท างานแบบ
เครือขํายเป็นไปด๎วยดี 
 

2.4.5 องค์ประกอบของเครือข่าย 
 สิ่งส าคัญที่จะท าให๎เครือขํายเกิดขึ้นและสามารถท างานได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามที่ตั้งไว๎ก็คือ
องค๑ประกอบสํวนตํางๆ ของเครือขําย เมื่อพิจารณาจากความเป็นมา แนวคิด ความหมายและลักษณะ
ของเครือขํายจะเห็นวําเครือขํายมีองค๑ประกอบที่ส าคัญหลายประการดังตํอไปนี้64   
 1) สมาชิกของเครือขําย เครือขํายจะต๎องเริ่มต๎นจากสมาชิก ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล กลุํมคน 
องค๑การ หรือชุมชนขนาดตํางๆ 
 ๒) วัตถุประสงค๑และเปูาหมายรํวมกัน สมาชิกของเครือขํายจะต๎องมีวัตถุประสงค๑และ
เปูาหมายเหมือนกัน มารวมกันเป็นเครือขํายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑ 
 3) ระบบความสัมพันธ๑ของเครือขําย สมาชิกของเครือขํายมารวมกันด๎วยความสมัครใจสมาชิก
ยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน มีความเทําเทียมกันในการด าเนินกิจกรรม มีระบบในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ๑หรือการถักทอสายใยของความสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิกให๎เกิดความยั่งยืน 
 4) การบริการจัดการ สมาชิกเครือขํายจะเป็นผู๎รํวมกันก าหนดการบริการจัดการเครือขํายทั้ง
โครงสร๎างของเครือขําย 

                                                           
63 อ๎างแล๎วใน นฤมล  นิราทร, การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ, หน๎า 7-8. 
64 อ๎างแล๎วใน สนธยา  พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน,หน๎า 216-217 
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 5) ผู๎ประสานงานเครือขําย เครือขํายต๎องมีผู๎ประสานงาน ท าหน๎าที่ประสานงาน บริหารและ
จัดการเครือขํายที่คัดเลือกโดยสมาชิก 
 6) กิจกรรมรํวมกัน เครือขํายต๎องมีกิจกรรมอยํางตํอเนื่องและเน๎นการมีสํวนรํวมของสมาชิก
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของเครือขําย 
 7) การรวมพลังสมาชิก เครือขํายต๎องมีการรวมพลังหรือศักยภาพของสมาชิกไว๎ในการ
ด าเนินงานรํวมกัน 
 8) การสนับสนุนสิ่งเสริมซึ่งกันและกัน สมาชิกของเครือขํายสนับสนุนสํงเสริมสมาชิกคนอ่ืนๆ 
ให๎ประสงความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมของเครือขําย 
 9) การมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง สมาชิกของเครือขํายมีสํวนรํวมในการด าเนินงานของเครือขําย
อยํางกว๎างขวาง ทั้งการรํวมเรียนรู๎ รํวมสรุปบทเรียน รํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมวางแผนงาน  
รํวมปฏิบัติงาน รํวมประเมินผล และรํวมรับผลประโยชน๑ 
 10) ผลงานของเครือขําย เครือขํายจ าเป็นต๎องมีผลการด าเนินงานเพ่ือเป็นเครื่องชี้วัด
ความส าเร็จของเครือขําย ซึ่งความส าเร็จดังกลําวคือการด าเนินงานเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และ
เปูาหมายของเครือขํายนั่นเอง 
 ดังนั้นจะเห็นได๎วํา เครือขํายมักจะประกอบไปด๎วยสมาชิก กรรมการ ผู๎ประสานงาน เปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค๑ กิจกรรม ลักษณะของความสัมพันธ๑ รวมทั้งระยะเวลา ความถี่และวิธีที่ใช๎ในการ
ติดตํอสื่อสาร ซึ่งองค๑ประกอบตํางๆ เหลํานี้ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให๎การท างานของเครือขํายประสบ
ความส าเร็จ กลําวคือ ถ๎าเครือขํายขาดองค๑ประกอบสํวนใดสํวนหนึ่งไปก็อาจจะท าให๎การท างานของ
เครือขํายไมปํระสบความส าเร็จ 
 

 2.4.6 การสร้างเครือข่าย 
 ขณะที่การสร๎างเครือขํายก าลังกลายเป็นสิ่งที่ทุกภาคสํวนให๎ความส าคัญ เนื่องมาจากการ
มองเห็นประโยชน๑ของการรํวมมือกันท างาน การสร๎างเครือขํายจึงกลายเป็นทางออกทางหนึ่งในการ
แก๎ไขปัญหา แตํสิ่งที่ส าคัญที่ต๎องตระหนักถึงก็คือ ไมํใชํวําทุกเครือขํายที่จัดตั้งขึ้นมาจะสามารถท างาน
ได๎ส าเร็จตามวัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายที่วางไว๎ ทั้งนี้การท างานที่ไมํประสบความส าเร็จของเครือขําย
อาจจะไมํใชํมาจากปัญหาทางด๎านการจัดการแตํอาจจะเริ่มมาตั้งแตํขั้นตอนของการสร๎างเครือขําย
ขณะที่นักวิชาการท่ีกลําวถึงการกํอรูปเครือขํายหรือสร๎างเครือขํายไว๎  
 การกํอรูปของเครือขําย (Network Forming) มีดังนี้65   
 1) การสร๎างความตระหนักในปัญหาและส านึกในการรวมตัว การด าเนินการของเครือขําย
จ าเป็นต๎องอาศัยฉันทานุมัติรํวมจากทุกภาคีที่เกี่ยวข๎องเพราะฉันทานุมัติจะน ามาซึ่งความรํวมมือรํวมใจ 

                                                           
65 อ๎างแล๎วใน เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ๑ศักดิ์, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการ

ปฏิรูปการศึกษา,หน๎า 63-74. 
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โดยใช๎กลยุทธ๑ “การประชาสัมพันธ๑” การประชาสัมพันธ๑นอกจากจะท าให๎รับรู๎เกี่ยวกับวิสัยทัศน๑ของ
เครือขํายแล๎ว ยังเป็นการกระตุ๎นให๎ประชาชนเกิดส านึกอยากเข๎ารํวม 
 2) การสร๎างจุดรํวมผลประโยชน๑ ถ๎าเครือขํายไมํมีเปูาหมายที่ชัดเจน เครือขํายจะไร๎พลังเพราะสมาชิก
ตํางก็ไมํทราบวําเครือขํายนั้นจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค๑อะไร ตังนั้นจึงต๎องหา “ประเด็น” (Issues) ที่จะเป็น
ศูนย๑กลาง ซึ่งจะท าให๎เกิดการรวมตัวกัน ซึ่งกุญแจหลักของการสร๎างจุดรํวมอยูํที่การก าหนดเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค๑ท่ีให๎ประโยชน๑ตํอผู๎เข๎ารํวม ซึ่งจะสํงผลให๎ทุกภาคีอยากเข๎ามามีสํวนรํวมกับเครือขําย 
 3) การแสวงหาแกนน าที่ดีของเครือขํายแกนน า คือ “ผู๎เลํนหลัก” (Key Actors) ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมีอิทธิพลเพียงพอในการผลักดันการปฏิรูปด๎านตํางๆ เชํน ด๎านนโยบาย ด๎านการสร๎าง
กระแส ด๎านข๎อมูลขําวสาร ซึ่งผู๎เลํนหลักอาจจะไมํใชํคนที่มีต าแหนํงหรืออ านาจ แตํหมายถึงคนที่เป็น 
“ผู๎น าตัวจริง” 
 4) การสร๎างแนวรํวมสมาชิกของเครือขําย ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นตัวก าหนดวํา
เครือขํายจะด าเนินไปได๎ยั่งยืนมากน๎อยเพียงใด ก็คือปริมาณและคุณภาพของสมาชิกเครือขําย ดังนั้น
การสร๎างแนวรํวมของสมาชิกเครือขํายให๎กว๎างขวาง และการดึงปัจเจก กลุํม องค๑การที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข๎าเป็นสมาชิกเครือขํายจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 กระบวนการสร๎างเครือขําย อาจจ าแนกออกเป็นขั้นตอนได๎ ดังนี้66   
 1) ขั้นตอนการตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร๎างเครือขําย เป็นขั้นตอนที่ผู๎ปฏิบัติงานหรือ
ฝุายจัดการตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร๎างเครือขํายเพ่ือที่จะท างานให๎บรรลุเปูาหมายรวมทั้ง
พิจารณาองค๑กรตํางๆ ที่เห็นวําเหมาะสมเข๎าเป็นเครือขํายในการท างาน 
 2) ขั้นการติดตํอกับองค๑การที่จะเป็นสมาชิกภาคีเครือขําย เป็นขั้นตอนของการติดตํอสัมพันธ๑
ชักชวนให๎เข๎ารํวมเป็นเครือขํายในการท างาน จึงต๎องสร๎างความคุ๎นเคยและการยอมรับรวมทั้งความ
ไว๎วางใจระหวํางกัน เป็นขั้นตอนของการปลุกจิตส านึกโดยการให๎และแลกเปลี่ยนข๎อมูลหรือหวํานล๎อม
ให๎อยากแก๎ปัญหารํวมกัน อาจเรียกวําเป็นขั้นตอนเตรียมกลุํม หรือเตรียมเครือขําย 
 3) ขั้นตอนการสร๎างพันธกรณีรํวมกัน เป็นขั้นตอนท่ีองค๑การเข๎าสูํการตกลงที่จะท างานรํวมกัน 
 4) ขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ๑ เป็นขั้นตอนที่การสร๎างเครือขํายปรากฏผลงานเป็น
รูปธรรม เป็นขั้นตอนของการท ากิจกรรมโดยใช๎ทรัพยากรรํวมกัน ขณะเดียวกันมีการตกลงกันในเรื่อง
การบริหารจัดการกลุํม ซึ่งเริ่มต๎นด๎วยการก าหนดวัตถุประสงค๑ของกลุํม ก าหนดกิจกรรม จัดท าข๎อตกลง
ในการท างาน ก าหนดบทบาทของสมาชิกรวมทั้งสิทธิหน๎าที่ของหัวหน๎ากลุํม เป็นต๎น 
 5) หลังจากขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ๑ จนน าไปสูํการท ากิจกรรมรํวมกันแล๎วเมื่อผลงาน
ปรากฏชัด องค๑การเครือขําจะแนํนแฟูน พร๎อมกับการเรียนรู๎รํวมกัน การเรียนรู๎รํวมกันนอกจากจะเป็น
ประโยชน๑ตํอการท างานของฝุายปฏิบัติการแล๎ว อาจน าไปสูํการขยายตัวในรูปการขยายกิจกรรมหรือ

                                                           
66 บัณฑร  อํอนค า, 60 ปีบัณฑร  อ่อนค า ยิ่งนานยิ่งมั่นคง พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : สามเสน

การพิมพ๑,2538),หน๎า 25-30. 
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การขยายกลุํมตามพ้ืนที่ หรือตามลักษณะของกิจกรรม ระดับการสร๎างเครือขํายในขั้นตอนนี้อาจอยูํใน
ระดับการเข๎า “ลงทุน” ในองค๑การใหมํ และการจัดตั้งองค๑การใหมํรํวมกัน นอกจากนั้น ความส าเร็จ
ของเครือขํายยังขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการ ตั้งแตํองค๑การที่จะมาเข๎ารํวมเป็นเครือขําย การบริหาร
จัดการเครือขําย รวมถึงคุณภาพของบุคลากรที่ท างานอยูํในเครือขํายด๎วย 
 สรุปได๎วํา ขั้นตอนในการสร๎างเครือขํายประกอบด๎วย การตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร๎าง
เครือขําย ซึ่งจ าเป็นต๎องมีเปูาหมายและวัตถุประสงค๑ที่ชัดเจน การติดตํอกับองค๑การที่จะเข๎ามาเป็น
สมาชิกหรือภาคีเครือขําย การพัฒนาความสัมพันธ๑ และการท ากิจกรรมรํวมกัน ซึ่งขั้นตอนตํางๆ เหลํานี้
ล๎วนสํงเสริมให๎เกิดเครือขํายการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

สรุปผลของการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยว
ในจังหวัดนํานซึ่งมีความสัมพันธ๑เชื่อมโยงกันทั้งทั้งสี่แนวคิดที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นนี้ ด๎วยการที่จะ
พัฒนาการทํองเที่ยวให๎เกิดความยั่งยืนนั้นจ าเป็นต๎องอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม สังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมให๎เกิดความยั่งยืนด๎วยการอนุรักษ๑และใช๎ทรัพยากรอยํางพอดี และต๎องให๎
ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจระยะยาว มุํงเน๎นการวางแผนและการจัดการอยํางยั่งยืนเพ่ือรักษาและ
สํงเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม พร๎อมทั้งการประยุกต๑การทํองเที่ยวเข๎า
กับกรอบการวางแผนในระดับประเทศ และระดับท๎องถิ่นให๎ชุมชนมีบทบาทตํอการขับเคลื่อนการ
ทํองเที่ยว รวมถึงการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงของชุมชน เกิดการระเบิดจากภายในคือความต๎องการของ
ท๎องถิ่นนั้นๆ เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน โดยการอาศัยตัวระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ เข๎า
มาชํวยในการจัดการ ระบบสารสนเทศ (Information  System) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเพ่ือรวบรวม 
จัดเก็บ และวิเคราะห๑ข๎อมูลอยํางเป็นข้ันตอน สามารถค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการภายในเวลาอันรวดเร็ว โดย
กระบวนการท างานด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑ฮาร๑ดแวร๑ (Hardware) ซอฟต๑แวร๑ (Software) ข๎อมูลทาง
ภูมิศาสตร๑ (Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel  Design) ในการเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพของการจัดเก็บข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial  Data) แล๎วสามารถน าเอาข๎อมูลเหลํานี้มา
วิเคราะห๑ประมวลผลรํวมกัน เพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับข๎อมูลในพ้ืนที่ตํางๆ จะเห็นได๎วําทุกภาคสํวนมี
ความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เกิดความยั่งยืน เพราะการสร๎างความยั่งยืนนั้น
จ าเป็นต๎องเกิดจากการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเป็นทั้งตัวอุปสงค๑ และอุปทานที่มีตํอการทํองเที่ย ว 
รวมถึงการปรับตัวให๎ก๎าวทันตํอเทคโนโลยีที่พัฒนาอยํางรวดเร็วในยุคสมัยปัจจุบัน อีกทั้งทรัพยากร
บุคคลเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญตํอการพัฒนามากที่สุด ดังนั้นเมื่อมีความต๎องการการทํองเที่ยวแล๎วยํอมมี
ธุรกิจตํางๆ ที่หลากหลายเข๎ามาแสวงหาผลประโยชน๑ก าไร จากการทํองเที่ยวทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
ชุมชน ท๎องถิ่น เกิดสิ่งบริการใหมํๆขึ้นในประเทศ และท๎องถิ่นท าให๎จ าเป็นต๎องเกิดการปรับตัวขอ
ท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว เพ่ือรักษาทรัพยากรท๎องถิ่น สิ่งแวดล๎อมธรรมชาติฯลฯ ให๎คงอยูํ
และสามารถสร๎างการจัดการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนได๎  ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพแสดงความเชื่อมโยง
ของแนวคิดดังกลําวได๎ดังนี้ 
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เครือขําย                    
การทํองเที่ยว 

โปรแกรม QGIS 

การพัฒนาทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนด๎วย
ระบบสารสนเทศ GIS 

วัฒนธรรม 

ประเพณี เมืองเกําท่ีมีชีวิต 

ศิลปะ 

ธรรมชาติ 

ข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว
จังหวัดนา่น 

ระบบสารสนเทศของ
แหลํงทํองเที่ยวเดิม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ๑ของแนวคิดการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํง
ทํองเที่ยวจังหวัดนําน 
 

2.5 ข้อมูลสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวดัน่าน 
จังหวัดนํานเป็นจังหวัดที่ได๎รับความนิยมของนักทํองเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง  จากสถิติของ

นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยูํของจังหวัดนํานทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางชาติ ปี 2558 มีจ านวน 521,036 คน และปี 2559 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 585,082 คน67 
ด๎วยความที่จังหวัดนํานมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สูง อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติภายใจจังหวัดนํานก็มี
                                                           

67 ส านักงานสถิติจังหวัดนําน,ชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง,[ออนไลน๑],แหลํงที่มา,http://nan.nso.go.th 
/index.php?option=com_content&view=article&id=308:4&catid=100&Itemid=579,[28 กุมภาพันธ๑ 
2562] 
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หลากหลาย ทั้งนี้ในจังหวัดนํานยังมีสถานที่ทํองเที่ยวอีกหลายแหํงที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ก าหนดสถานที่ทํองเที่ยวของจังหวัดนํานที่ท าการศึกษาโดยได๎รับความ
อนุเคราะห๑ข๎อมูลสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวที่ศึกษาจ านวน 15 แหํงจากส านักงานทํองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนําน68 ดังนี้ 

1. วัดภูมินทร์  
ตั้งอยูํที่บ๎านภูมินทร๑ อ าเภอเมืองนําน จังหวัดนําน ใกล๎กับพิพิธภัณฑสถาน-แหํงชาตินําน เดิม

ชื่อ "วัดพรหมมินทร๑" เป็นวัดที่แปลกกวําวัดอ่ืน ๆ คือ โบสถ๑และวิหารสร๎างเป็นอาคารหลังเดียวกัน
ประตูไม๎ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยชํางฝีมือล๎านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิต
และ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผํานมาตามพงศาวดารของเมืองนําน วัดภูมินทร๑สร๎างขึ้นเมื่อประมาณ 
พ.ศ. 2139 โดยพระเจ๎าเจตบุตรพรหมมินทร๑ เจ๎าผู๎ครอง เมืองนํานได๎สร๎างขึ้นหลังจากที่ครองนครนําน
ได๎ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร๑เมือง เหนือวําเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร๑" ซึ่งเป็นชื่อของเจ๎าเจตบุตรพรหมมินทร๑ 
ผู๎สร๎างวัด แตํตอนหลังชื่อวัดได๎เพ้ียนไปจากเดิมเป็น วัดภูมินทร๑ 

2. วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร  
อยูํตรงข๎ามพิพิธภัณฑสถานแหํงชาตินําน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว๎ภายใน 

นับเป็น ปูชนียสถานส าคัญ เป็นเจดีย๑ที่ได๎รับอิทธิพลทางด๎านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย๑
ช๎างค้ า ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย๑มีรูปปั้นช๎างปูนปั้นเพียงครึ่ง
ตัว ประดับอยูํโดยรอบ พระธาตุเจดีย๑สร๎าง ด๎วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ๎อนกัน 3 ชั้น 
กว๎างด๎านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช๎างค้ าอยูํในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว๎ด๎านละ 
6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช๎างแตํละตัวโผลํสํวนหัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน๎าทั้งคูํยื่นพ๎นออกมา
จาก เหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม๑ (ฐานบัว) ซ๎อนกัน 3 ชั้น และเป็น องค๑ระฆังแบบลังกา                
ตํอจากองค๑ระฆังท าเป็นฐานเขียงรองรับ มาลัยลูกแก๎ว ลดหลั่นกันไปเป็นสํวนยอด ปัจจุบันพระธาตุ
เจดีย๑ช๎างค้ าได๎รับการบูรณะซํอมแซม และหุ๎นด๎วยแผํนทองเหลืองทั้งองค๑มีความสวยงาม มาก  

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองค า ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองค า 
65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ท าเสริมเมื่อ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ๎างั่วฬารผาสุม 
เจ๎าผู๎ครองนครนํานองค๑ท่ี 14 แหํงราชวงค๑ภูคา เป็นผู๎สร๎างเมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็น
ศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยูํที่หอพระไตรปิฎกใหญํที่สุดในประเทศ 

พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช๎างค้ าวรวิหาร เป็นวิหารขนาด ใหญํรูปทรงสร๎างตามสถาปัตยกรรม
ทางภาคเหนือ ลักษณะภายในโอํโถง ด๎านหน๎ามีสิงห๑คูํยืนตรงเชิงบันใดด๎านละตัว มีทางเข๎า 3 ทาง 
ประตูกลางท าเป็นประตูใหญํ และประตูเล็กอยูํด๎านซ๎าย และด๎านขวามีทาง ขึ้นเป็นประตูเล็ก ๆ ตรง
ข๎ามพระประธานด๎าน ทิศตะวันออกและตะวันตกอีก 2 ข๎าง ท าหลังคาซ๎อนกัน 2 ชั้น มุขลดด๎านหน๎า
และด๎านหลัง หน๎าบันตีด๎วยแผํนกระดานเรียงตํอกัน แล๎วประดับที่ขอบเสาด๎านหน๎าทุกต๎นตามลักษณะ

                                                           
68 ส านักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนําน, แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดน่าน 15 อ าเภอ, (นําน : โรงพิมพ๑นําน

ออฟเซ็ต,2560), หน๎า 5-20. 
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สถาปัตยกรรม ล๎านนาไทยภายในพระวิหาร กว๎างขวาง มีเสาปูนกลมขนาดใหญํ ขนาด 2 คนโอบรอบ
จ าหลักลวดลายปูนปั้นนูนสูงไว๎ เหนือจากระดับพ้ืนพระวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลายกนอกระย๎าย๎อย
เหมือน ลวดลายที่เสาในวิหารวัดภูมินทร๑ 

3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  
เป็นพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติประจ าจังหวัดนําน ตั้งอยูํในบริเวณคุ๎มของอดีตเจ๎าผู๎ครองนคร

นําน ถนนผากอง ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนําน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 14 ไรํ 2 งาน 32 ตารางวา 
รายล๎อมด๎วยถนนที่ส าคัญได๎แกํ ถนนผากองด๎านทิศตะวันออก ถนนสุริยพงษ๑ด๎านทิศใต๎ และถนน
มหาพรหมด๎านทิศเหนือ อาคารพิพิธภัณฑ๑เดิมเป็นหอค าที่พระเจ๎าสุริยพงษ๑ผริตเดชฯ พระเจ๎านํานทรง
สร๎างขึ้นเป็นที่ประทับ เมื่อพุทธศักราช 2446 เป็นอาคารกํออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขหรือรูปตัวที 
รูปแบบผสมผสานระหวํางแบบศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย โครงสร๎างภายในเป็นไม๎ หันหน๎าไปทาง
ทิศตะวันออก มีมุขออกด๎านหน๎า หลังคามุงด๎วยไม๎แปูนเกล็ด69 

เมื่อเจ๎ามหาพรหมสุรธาดา เจ๎าผู๎ครองนครนํานองค๑สุดท๎ายถึงพิราลัย เจ๎านายบุตรหลานของ
เจ๎าผู๎ครองนครนํานจึงไม๎มอบหอค าหลังนี้พร๎อมที่ดินทั้งหมดให๎แกํรัฐบาล เพ่ือใช๎เป็นศาลากลางจังหวัด
นําน ปีพุทธศักราช 2475 ตํอมาเมื่อกระทรวงมหาดไทยได๎กํอสร๎างศาลากลางจังหวัดขึ้นใหมํ กรม
ศิลปากรจึงได๎ขอรับมอบอาคารหอค า เพ่ือให๎เป็นสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ นําน ขึ้นในปี
พุทธศักราช 2517 และประกาศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ นําน ขึ้นในปีพุทธศักราช 2528 
อยํางเป็นทางการ ภายในแบํงสํวนการจัดแสดงเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นบน จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดี
และประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น แบํงเป็น 3 สํวน ได๎แกํ 

1.ห๎องโถงใหญํ เคยเป็นท๎องพระโรงส าหรับเสด็จออกวําราชการของเจ๎าผู๎ครองนคร จัดแสดง
ข๎อมูลทางภูมิรัฐศาสตร๑ของจังหวัดนําน การสร๎างบ๎านแปงเมือง หลักฐานศิลาจารึก ล าดับเชื้อสายของ
เจ๎าผู๎ครองนคร เครื่องใช๎สํวนพระองค๑ ภาพถํายโบราณ เงินตราและอาวุธ  

2.ห๎องปีกอาคารและเฉลียง จัดแสดงเรื่องราวด๎านโบราณคดีและประวัติศาสตร๑ศิลปะ ตั้งแตํ
สมัยกํอนประวัติศาสตร๑ ที่ปรากฎรํองรอยหลักฐานการอยูํอาศัยของมนุษย๑ในพ้ืนที่จังหวัดนําน แหลํง
โบราณคดีและโบราณวัตถุจากการขุดค๎นในพื้นที่เก็บกักน้ าบริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์ เครื่องถ๎วยจากแหลํง
เตาเผาในจังหวัดนําน ศิลปะสุโขทัยและศิลปะล๎านนาที่กํอให๎เกิดแนวคิดงานศิลปกรรมสกุลชํางเมืองนําน 

3.ห๎องจัดแสดงงาช๎างด า ซึ่งเป็นสมบัติล้ าคําคํูบ๎านคูํเมืองนํานมาแตํโบราณ 
ชั้นลําง แบํงเป็น 2 สํวน ได๎แกํ  
1.ห๎องโถง จัดแสดงเรื่องราวด๎านชาติพันธุ๑วิทยา เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยูํของภาคเหนือ มี

การจ าลองลักษณะบ๎านเรือน ร๎านน้ า ห๎องนอน ครัวไฟ เครื่องใช๎ชีวิตประจ าวัน การทอผ๎าและตัวอยําง
ผ๎าพื้นเมืองนํานแบบตํางๆ รวมถึงเรื่องประเพณีความเชื่อ การแขํงเรือยาว และงานสงกรานต๑ เป็นต๎น 

                                                           
69 มิวเซียมไทยแลนด๑,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, [ออนไลน๑],แหลํงที่มา, http://www.museumthailand. 

com/th/museum/Nan-National-Museum,[1 มีนาคม 2562] 

http://www.museumthai/
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2.เฉลียงด๎านหลังและปีกอาคาร จัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยูํของเผําชนตํางๆ ในจังหวัด
นําน อาทิ ไทลื้อ แม๎ว เย๎า ชนเผําตองเหลือง สุดท๎ายเป็นห๎องที่ระลึกและห๎องเชิดชูเกียรติศิลปิน
แหํงชาติชาวจังหวัดนําน 

4. วัดมิ่งเมือง  
ตั้งอยูํที่ถนนสุริยพงศ๑ เป็น เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดนําน ประวัติของวัดมิ่งเมือง 

คือ เดิมเป็นวัดร๎าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นทํอนซุงขนาดใหญํสองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ๎า
อนันตวรฤทธิเดช เจ๎าครองนครนํานสถาปนาวัด ใหมํ ตั้งชื่อวํา วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองวํา เสา
มิ่งเมือง ตํอมาปี 2527ได๎มีการรื้อถอนและสร๎างอุโบสถหลังใหมํเป็น แบบล๎านนารํวมสมัยแบบในปัจจุบัน 

ลักษณะเดํนคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด๎านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็น
ฝีมือตระกูลชํางเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให๎เห็นวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองนําน ฝีมือชํางท๎องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยูํใน
ศาลาจตุรมุข ด๎านหน๎าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด๎วยไม๎แกะลวดลาย ลงรัก
ปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร๑มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

5. ข่วงเมืองน่าน 
 ตั้งอยูํข๎างวัดภูมินทร๑ ในตัวเมืองนําน เริ่มต๎นบริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช๎างค้ า  บนถนนผากอง 

ระหวํางลานขํวงเมือง หน๎าศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ ต าบล ในเวียง 
อ าเภอ เมืองนําน จังหวัด นําน 55000 กาดขํวงเมืองนําน หรือถนนคนเดินวัดภูมินทร๑ เป็นตลาดที่เกิด
จากการสํงเสริมของหนํวยงานภาครัฐสํวนกลางและสํวนท๎องถิ่นที่ท างานบู รณาการรํวมกันเปิดตลาด
ต๎องชมขึ้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะสร๎างเอกลักษณ๑พาณิชย๑ อัตลักษณ๑ของชาวนําน สํงเสริมให๎เป็นแหลํง
ชํองทางการกระจายสินค๎าเกษตร สินค๎าหัตถกรรม OTOP ได๎แกํ ผลไม๎ส๎มสีทอง ข๎าวกล๎องอินทรีย๑ ขนม
ข๎าวซี่ ผลิตภัณฑ๑แปรรูปจากสาหรํายน้ าจืด ผ๎าทอมือลายโบราณ เครื่องเงิน ฯลฯ จากกลุํมแมํบ๎าน
เกษตรกรถึงมือผู๎บริโภคในราคายุติธรรม เข๎าหลักการเอกลักษณ๑พาณิชย๑ 

 กาดขํวงเมืองนําน เปิดทุกศุกร๑ เสาร๑ อาทิตย๑โดยจะมีจุดเริ่มต๎นบริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช๎างค้ า 
บนถนนผากอง ระหวํางลานขํวงเมือง หน๎าศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ 
เยื้องๆหน๎าวัดภูมินทร๑นักทํองเที่ยวสามารถมาเดินเที่ยวชมวัดวาอาราม ยํานขํวงเมืองนําน และแวะซื้อ
สินค๎าจากร๎านค๎าตํางๆ ของสองฝากจากเมืองนําน ไมํวําจะเป็นร๎านอาหาร เครื่องดื่ม ร๎านเสื้อผ๎า ร๎านขาย
ของฝากของที่ระลึกฯลฯ โดยจะจัดเป็นประจ าทุกวันศุกร๑-เสาร๑-อาทิตย๑ ตั้งแตํเวลา 17.000-22.00 น. 

6. วัดสวนตาล 
“วัดสวนตาล” ตั้งอยูํถนนมหายศ ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองนําน จังหวัดนําน เป็นวัดเกําแกํที่

อยูํคูํบ๎านคูํเมืองนํานมารํวม 600 ปีสร๎างขึ้นในสมัยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ๎าผู๎ครอง
นครนํานเมื่อราวปี พ.ศ.1955 โดยสร๎างขึ้น ณ บริเวณด๎านนอกของก าแพงเมืองนํานด๎านทิศเหนือ ซึ่ง
ในอดีตเคยเป็นสวนตาลหลวงมากํอน และเม่ือสร๎างวัดแหํงนี้ขึ้นมาชื่อวัดจึงถูกเรียกตามชื่อของสวนตาล
หลวงนั่น เอง นอกจากนี้วัดสวนตาลยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระเจ๎าทองทิพย๑” ทิพย๑แหํงทอง
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พระพุทธรูปส าริดองค๑ใหญํด๎วย ซึ่ง“พระเจ๎าทองทิพย๑” นี้จะประดิษฐานเป็นพระประธานอยูํในวิหาร
หลังใหญํ วัดสวนตาลมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปส าริด ปางมารวิชัยองค๑ใหญํที่มีขนาดหน๎าตักกว๎าง 10 
ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้วและถูกสร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1993 โดยพระเจ๎าติโลกราชแหํงนครเชียงใหมํโปรด
เกล๎าฯทั้งนี้เพ่ือแสดงถึงชัยชนะ ที่พระองค๑สามารถยึดเมืองนํานไว๎ในพระราชอ านาจได๎นั่นเอง และใน
ทุกๆปีเมื่อถึงชํวงเทศกาลมหาสงกรานต๑ ชาวนํานจะจัดให๎มีงานนมัสการและสรงน้ า“พระเจ๎าทองทิพย๑” 
พระพุทธรูปองค๑ส าคัญท่ีชาวนํานให๎ความเคารพนับถือ และเป็นพระคํูบ๎านคูํเมืองมาแตํอดีตเป็นประจ า 

7. วัดพระธาตุเขาน้อย 
วัดพระธาตุเขาน๎อย ต าบลดูํใต๎ อ าเภอเมืองนําน จังหวัดนําน เป็นวัดราษฎร๑ องค๑พระธาตุตั้งอยูํ

บนยอดดอยเขาน๎อย ซึ่งอยูํด๎าน ตะวันตกของตัวเมืองนําน สร๎างในสมัยเจ๎าปูุแข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 
องค๑พระธาตุเป็นเจดีย๑กํอ อิฐถือปูนทั้งองค๑ เป็นศิลปะพมําผสมล๎านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
องค๑สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ๎าได๎ รับการบูรณะปฏิสังขรณ๑ครั้งใหญํ ในสมัยพระเจ๎าสุริยพงศ๑ผริต เดช
ฯ ระหวํางปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชํางชาวพมํา และวิหารสร๎างในสมัยนี้เชํนกันวัดพระธาตุเขาน๎อย 
เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญ และเกําแกํอีกแหํงหนึ่งของ จ.นําน สันนิษฐานวํามีอายุรุํนราวคราวเดียวกับ
พระธาตุแชํแห๎ง ตั้งอยูํบนดอยเบาน๎อย สูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ 240 ม. หน๎าวัดมีทางขึ้นเป็น
บันไดนาค 303 ขั้น 

จากวัดพระธาตุเขาน๎อย สามารถมองเห็นทิวทัศน๑โดยรอบของตัวเมืองนําน ปัจจุบันบริเวณลาน
ชมทิวทัศน๑ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีนําน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร 
บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท สร๎างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

8. วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง 
พระบรมธาตุแชํแห๎ง พระธาตุคูํบ๎านคูํเมืองของชาวนําน วัดพระบรมธาตุแชํแห๎งตั้งอยูํที่บ๎าน

หนองเตํา ต าบลมํวงตึ๊ด กิ่งอ าเภอภูเพียง จังหวัดนําน อยูํหํางจากตัวเมืองไปราว 2กม. เส๎นทางสาย
นําน-แมํจริม สันนิษฐานวํามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให๎สร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพ่ือ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได๎มาจาก กรุงสุโขทัย องค๑พระธาตุมีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยูํบนฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว๎างด๎านละ 22.5 เมตร บุด๎วยทอง เหลืองหมดทั้งองค๑ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุด
แหํงหนึ่งของล๎านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแชํแห๎ง ระหวํางวันขึ้น 11 ค่ า ถึง 15 ค่ า
เดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยูํราวปลายเดือนกุมภาพันธ๑หรือต๎นเดือนมีนาคมของทุกปี พระบรมธาตุแชํ
แห๎งปูชนียสถานที่ส าคัญของเมืองนําน มีอายุกวํา 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองนํานกลําววําพญา
การเมืองโปรดเกล๎าให๎ สร๎างขึ้นเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได๎มาจากเมืองสุโขทัยระหวํางปี                 
พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด๎านโบสถ๑ของวัดพระธาตุแชํแห๎ง ที่ส าคัญและแสดงให๎เห็นถึง
แบบอยํางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลชํางนําน 

พระบรมธาตุแชํแห๎งเป็นศิลปะการกํอสร๎าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแหํงหนึ่ง ของภาคเหนือ 
ที่เป็นศิลปะ การกํอสร๎าง ที่ได๎รับอิทธิพล การกํอสร๎างมาจากเจดีย๑พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะ
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โดยรอบๆ ของ องค๑พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค๑ ด๎วยทองจังโกในสํวน ของทางเดิน ขึ้นสูํงองค๑             
พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน๎าบันเหนือประตูทางเข๎าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่
เป็น เอกลักษณ๑เฉพาะของ ชํางฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดนํานโดยแท๎จริง ชาวเมืองล๎านนามีความ
เชื่อกัน วําการ ได๎เดินทางไปสักการบูชากราบไหว๎นมัสการองค๑พระธาตุแซํแห๎ง หรือชาวล๎านนาจะเรียก
กันวํา การชูธาตุ แล๎วนั้นจะท าได๎รับ อานิสงค๑อยํางแรงกล๎า ท าให๎ชีวิตอยูํดี มีสุข ปราศจากโรคภัยตํางๆ 
มาเบียดเบียน หน๎าที่การงานเจริญก๎าวหน๎า เป็นต๎น และหากใครที่จะเดินทางได๎นมัสการองค๑พระธาตุ
แซํแห๎ง นั้น สามารถเดินทางไปได๎ทุกวัน ซึ่งจะเปิดให๎เข๎านมัสการตั้งแตํเวลา 06.00-18.00 น 

9. วัดหนองบัว 
วัดหนองบัวเป็นวัดที่เกําแกํประจ าหมูํบ๎านหนองบัว ต. ปุาคา อ. ทําวังผา จ. นํานอยูํทํามกลาง

หมูํบ๎านไทยลื้ออัน สงบรํมเย็น วัดแหํงนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอก
ของเมืองนําน วัดหนองบัวเป็น วัดชาวบ๎าน ลักษณะการตกแตํงภายในตัววิหารจึงเรียบงํายกวํา ทั้ง
ลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าธรรมดา แตํกระนั้น วิหารวัดหนองบัว ก็เป็นอาคารที่ทรงคุณคํา ใน
แงํสถาปัตยกรรมพ้ืนบ๎าน ที่สวยงาม และหาชมได๎ยาก จากค าบอกเลํา กลําววํา วัดนี้สร๎างขึ้น ในราว 
พ.ศ.2405(สมัยรัชกาลที่ 4) โดยทํานสุนันต๏ะ (ครูบาหลวง) เป็น หัวเรี่ยวหัวแรง น าชาวบ๎าน สร๎างขึ้น
เป็นวัดประจ าหมูํบ๎านหนองบัว  

สิ่งที่นําสนใจในวัดหนองบัวภาพ คือจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได๎สะท๎อนให๎เห็นสภาพความเป็นอยูํ
ของผู๎คน ในสมัย นั้นได๎เป็นอยํางดี โดยเฉพาะการแตํงกายของผู๎หญิงที่นุํงผ๎าซิ่นลายน้ าไหลหรือผ๎าซิ่น
ตีนจกที่สวยงาม นับวํามี คุณคําทางศิลปะและ ความสมบูรณ๑ของภาพใกล๎เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ของวัดภูมินทร๑ในเมืองนํานเชื่อ กันวํา ภาพเขียนฝาผนังใน วัดหนองบัวแหํงนี้ เขียนขึ้นด๎วยชํางสกุล
เมืองนํานผู๎เดียวกันกับ ผู๎เขียนภาพฝาผนัง ในวัดภูมินทร๑ 

10. วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) 
วัดศรีมงคล (ก๐ง) ตั้งอยูํที่ต าบลยม อ าเภอทําวังผา จังหวัดนําน  เป็นวัดเกําแกํที่ได๎รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแตํปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ๑ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปูุก๐ง  ด๎านหลัง
วัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุํงนาเขียวขจี และทิ วเขาของดอยภูคาเรียงราย
สลับซับซ๎อน บริเวณนาข๎าวมีที่พักและร๎านกาแฟฮักนําน มีสะพานไม๎ไผํเชื่อมจากตัววัดสามารถลงไป
เดินเลํนถํายภาพได๎ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได๎จัดท าเป็นซุ๎มและจุดชมวิวให๎ถํายภาพหลายจุด 
รวมถึงร๎านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให๎พักผํอนหยํอนใจ  ภายในวัดมีสิ่งที่นําสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวนํานเชื้อสายไทลื้อ ซึ่ง
วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร๑และวัดหนองบัวของจังหวัดนําน  รวมถึงพิพิธภัณฑ๑มงคลธรรม
รังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณตํางๆให๎ได๎ชม 

11. วัดภูเก็ต 
วัดภูเก็ต  ตั้งอยูํใน ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดนําน เห็นชื่อแล๎วอาจจะแปลกใจกันเล็กน๎อย

วําชื่อวัด นําจะอยูํในจังหวัดภูเก็ต มากกวําที่จะอยูํใน จังหวัดนําน  ซึ่งตามจริงแล๎ววัดภูเก็ต ตั้งชื่อตาม
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หมูํบ๎านที่ชื่อวํา หมูบ๎านเก็ต แตํด๎วยวัดตั้งอยูํบนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกวํา "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อวํา 
"วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ๎านเก็ตที่อยูํบนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต  ถือวําเป็นวัดที่มีภูมิทัศน๑และวิวที่สวยงาม 
โดยจุดเดํนของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด๎านหลังวัด ติด กับทุํงนาที่กว๎าง ไกลพร๎อมด๎วยฉากหลัง เป็นภูเขา
วนอุทยานดอยภูคา ในยามเช๎าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย๑ขึ้นที่งดงามอีกแหํงหนึ่ง  ด๎านลํางวัดมี 
แมํน้ าไหลผําน ซึ่งเป็นน้ าซับซึมมาจากใต๎ดินไหลรินรวมกันเป็นล าธารให๎ฝูงปลาและสัตว๑น้ าอยูํอาศัย  ทาง
วัดได๎จัดให๎เป็นเขตอภัยทานให๎นักทํองเที่ยว สามารถให๎อาหารจากลานข๎างบน ผํานทํอไหลลงไปให๎กับฝูง
ปลาได๎ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยูํด๎านลํางได๎อยํางชัดเจน  มีอุโบสถทรงล๎านนาประยุกต๑ จิตรกรรม 
ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพํอแสนปัว หรือ หลวงพํอพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ หันพระพักตร๑
ไปทางทิศตะวันออก ที่วัดภูเก็ตมีการสร๎างอาคารและห๎องพัก ที่มีลักษณะเหมือนกับโรงแรมทั่วไป 
ประมาณโรงแรมระดับ 3 ดาว เพียงแตํผู๎ที่จะเข๎ามาพักหากมาเพ่ือปฏิบัติธรรมไมํต๎องเสียคําที่พัก ซึ่ง
แนวทางนี้วัดตํางๆสามารถน าไปพัฒนาตํอได๎เพราะถือ วํา เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะชํวยให๎คนเข๎าวัดเพ่ือ
ปฏิบัติธรรมมากขึ้นทั้งยังชํวยให๎ผู๎ที่เข๎าพักได๎มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิต องผู๎คนที่พักอาศัยอยูํรอบวัดด๎วย เว็ป
ไซต๑ของวัด  https://www.watphuket.com/  

12. ศูนย์กาแฟไทยลื้อ 
 ร๎านกาแฟบ๎านไทลื้อ ตั้งอยูํที่ ต าบลศิลาแลง  อ าเภอปัว จังหวัดนําน  เป็นร๎านกาแฟของร๎าน

ล าดวนผ๎าทอ  ร๎านขายของที่ระลึกและผ๎าทอไทลื้อ ผ๎าทอน้ าไหล ลายโบราณ ชื่อดังแหํงปัว  อ าเภอปัวถือ
วําเป็นอ าเภอที่มีชาวไทลื้ออยูํมากท่ีสุดชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยําง
ยิ่ง เรื่องการแตํงกายแบบพ้ืนบ๎าน ได๎แกํผ๎าทอไทลื้อ  นับวําเป็นเอกลักษณ๑อยํางหนึ่งของอ าเภอนี้ ผ๎าทอ
สํวนใหญํเมื่อทอมาแล๎วก็มีการจ าหนํายเป็นผลิตภัณฑ๑ชุมชน ด๎านหน๎าประดับด๎วยภาพวาดปูุมํานยํามําน 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดังแหํงเมืองนําน รวมถึงภาพวาดชายหญิงที่แตํงกายตามแบบฉบับของชาวไทลื้อ
โบราณ ซึ่งผู๎ชายไทลื้อสํวนใหญํจะนิยมสวมเสื้อขาวแขนยาว สวมทับด๎วยเสื้อกั๊กปักลวดลายด๎วยเลื่อม สํวน
หญิงไทลื้อนิยมสวมเสื้อปั๊ด (เป็นเสื้อที่ไมํมีกระดุมแตํสาบเสื้อจะปูายเฉียงมาผูกไว๎ที่เอวด๎านข๎าง) นุํงซิ่นต๐า
ลื้อ สะพายกระเป๋ายําม (ถุงยําม)และนิยมโพกศีรษะด๎วยผ๎าสีขาวหรือสีชมพู 

13. โรงเรียนชาวนา 
ที่อยูํ 225 หมูํ1 บ๎านนาค า ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.นําน 55120  เป็นสถานที่พักแบบฟาร๑มสเตย๑            

ที่จะ เป็นสถานที่พักผํอนทํามกลางบรรยากาศใกล๎ชิดกับชาวนา เพราะที่โรงเรียนชาวนี้มีกิจกรรมเปิดสอน
การท านาและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่นําสนใจให๎ได๎เรียนรู๎ เชํน เรียนรู๎การท านาตั้งแตํไถนา ด านา เกี่ยวข๎าว ฟาด
ข๎าว และปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีวิวสวยงามของท๎องทุํงที่โอบล๎อมไปด๎วยขุนเขา  
โทรศัพท๑ 089 999 7737 , 092 940 2414 

14. ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า 
ฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ า ( บ๎านผาเก๏าะน้ ากูน) ตั้งอยูํในอ าเภอปัว จังหวัดนําน  เป็นอีกหนึ่งที่พักท่ี

เหมาะ ไปสูดโอโซน มองวิวทุํงนากว๎างไกลได๎แบบเต็มอ่ิมจากหน๎าที่พักในบรรยากาศแบบสํวนตัว   
นอกจากนี้ยังเปิดให๎บริการเป็นร๎านอาหารอีกด๎วยเมนูสํวนใหญํเน๎นไปทางเมนูเห็ดทั้งหลาย เนื่องจากที่นี่ คือ 
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ฟาร๑มเห็ดที่ผลิตเชื้อเห็ดที่ใหญํทันสมัยและครบวงจรที่สุดแหํงหนึ่งของอ าเภอปัวและของจังหวัดนําน  เลยมี
การน าเห็ดมาเป็นสํวนประกอบของเมนูตํางๆ  ใครที่มาถึงปัวถึงแม๎ไมํได๎มาพักค๎างคืนก็ไมํควรพลาดมาลิ้ม
ลองสารพัดเมนูเห็ดและพิซซําแสนอรํอยเมนูขึ้นชื่อของที่นี่  ฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ า  หํางจากตัวอ าเภอ
ประมาณ 10 นาที ซึ่งไมํถือวําไกลมาก เส๎นทางเข๎าไปยังฟาร๑มเห็ด ในชํวงฤดูท านาเราก็จะได๎เห็นทุํงนาอัน
เขียวขจีตลอดทางซึ่งถือได๎วําเป็นเอกลักษณ๑ของอ าเภอปัวที่เราสามารถเห็นภาพแบบนี้จนชินตา หากมา
เที่ยวอ าเภอปัวสามารถแวะมาพักหรือมาชมบรรยากาศทานอาหารอรํอย รับรองวําจะชอบและได๎รับความ
ประทั บ ใ จ กลั บ ไปแ นํ น อน   ส า ห รั บ ร า ยล ะ เ อี ย ดที่ พั ก แ ล ะ เ บอร๑ ติ ด ตํ อ ไ ด๎ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต๑  
http://www.huanamhomestay.com/ 

15. น้ าตกศิลาเพชร 
ที่อยูํบ๎านปุาตอง ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดนําน น้ าตกศิลาเพชรเป็นน้ าตกขนาด มี 3 ชั้น 

และเป็นน้ าตกที่เกิดขึ้นในล าน้ ายํางซึ่งเป็นแมํน้ าสายหลักของต าบล มีลักษณะเป็นแอํงน้ าตกเหมาะแกํ
การเลํนน้ าและมีน้ าไหลตลอดปี สายน้ าตกลงมาจากหน๎าผาดอยภูคาหลายชั้นลดหลั่นกันไป ภายใน
น้ าตกมีน้ าตกที่ใสสะอาด โขดหินอันสวยงาม ต๎นไม๎ที่รํมรื่น ทั้งสองฝั่งของน้ าตกจะเป็นหน๎าผาลาดชัน 
บริเวณธารน้ าตกด๎านลํางมีผาหินขนาดใหญํโอบล๎อมทั้งสองด๎าน สภาพแวดล๎อมมีความอุดมสมบูรณ๑
ของปุาเบญจพรรณและปุาดิบเขา และประกอบไปด๎วยมีผีเสื้อหลากหลายชนิด  ลักษณะภูมิประเทศ    
บริเวณต๎นน้ าของน้ าตกเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ๎อน น้ าตกศิลาเพชรตั้งอยูํที่ระดับความสูงประมาณ 
350 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาดเชิงเขา ขนาบด๎วยเชิงเขาทั้งสองด๎าน พืช
พรรณประกอบด๎วยปุาดิบเขา และปุาเบญจพรรณ มีพันธุ๑ไม๎ตํางๆ เชํน ยาง ตะเคียน จ าปีปุา ประดูํ 
แดง สัก เป็นต๎น รวมทั้ง ปาล๑มขนาดใหญํ หวาย ผักกูด ไผํ และหญ๎าเพ็ก เป็นต๎น และยังมีพันธุ๑ไม๎หา
ยาก ที่จะพบเห็นได๎ภายในน้ าตกอีกหลายชนิด 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
จิรานุช โสภาและคณะ70 ได๎ท าการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการจัดการแหลํงทํองเที่ยวเมืองมรดก 

โลกของประเทศไทย กรณีศึกษา :อุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชรและอุทยาน
ประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยาเพ่ือการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน พบวํา แหลํงทํองเที่ยว
เมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยาและสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร ถือเป็น
แหลํงโบราณสถานที่มีความดึงดูดใจทางการทํองเที่ยว เนื่องจากเป็นแหลํงที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร๑และ
วัฒนธรรมระดับโลกซึ่งภาพรวมในการบริหาร จัดการแหลํงทํองเที่ยวมรดกโก หนํวยงานภาครัฐยังคงมี
บทบาทมากกวําชุมชนในท๎องถิ่น  ทั้งนี้อุทยานประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยาและสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-

                                                           
70จิรานุช โสภา และคณะ, “ศักยภาพการจัดการแหลํงทํองเที่ยวเมืองมรดกโลกของประเทศไทย กรณีศึกษา 

:อุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัย-ศรีสชันาลัย-ก าแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยาเพื่อการทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๔), บทคัดยํอ. 
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ก าแพงเพชร มีความแตกตํางกันในด๎านพ้ืนที่ตั้งท าให๎พบปัญหาในด๎านการจัดพ้ืนที่แตกตํางกัน เนื่องจาก
อุทยานประวัติศาสตร๑พระนครศรีอยุธยาตั้งอยูํในเขตเมืองซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท าให๎เกิดปัญหา
การรุกล้ าพ้ืนที่มรดกโลก สํวนอุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีพ้ืนที่ตั้งแยกไปจาก
ชุมชน แตํก็ยังประสบปัญหาด๎านพ้ืนที่ทับซ๎อนกับที่อยูํอาศัยและพ้ืนที่ท ากินของชาวบ๎าน 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ71 ได๎ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
ประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร พบวํา วัดที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวทั้ง ๙ วัด ในกรุงเทพมหานคร มีขีด
ความสามารถในการรองรับทางการทํองเที่ยวทั้งในด๎านสิ่ งแวดล๎อม สังคมและวัฒนธรรม โดยวัดให๎
ความส าคัญกับคุณคําของสิ่งแวดล๎อมในเชิงรูปธรรม พุทธศิลปกรรม และมีการน าความรู๎ทาง
พระพุทธศาสนามาเผยแพรํแกํนักทํองเที่ยว ส าหรับรูปแบบการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวประเภทวัดใน
กรุงเทพมหานครพบวํา มี ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบและกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เป็นลักษณะของการ
เที่ยวชมสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และการเที่ยวชมบริเวณวัด (เชิงวัตถุธรรม) ๒) 
รูปแบบและกิจกรรมการทํองเที่ยวที่เป็นลักษณะของการทํองเที่ยวตามเทศกาล ประเพณี และวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา (เชิงวัฒนธรรม) ๓) รูปแบบและกิจกรรมการทํองเที่ยวเพ่ือพัฒนาความรู๎ (เชิง
นามธรรมการเรียนรู๎) และ ๔) รูปแบบและกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในเชิงลึก เชํน การ
ฝึกสมาธิ การฟังธรรม เป็นต๎น และพบวํา ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํองเที่ยวในวัด  มี
มากมายตั้งแตํการแสดงพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมตํอสถานที่  โอกาส และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
และระเบียบวัด โดยสํวนใหญํเป็นชาวตํางชาติ การไมํชํวยรักษาสภาพแวดล๎อม และขาดความเป็น
ระเบียบในการเที่ยวชม โดยเฉพาะนักทํองเที่ยวชาวไทย การรุกล้ าของร๎านขายสินค๎าและบริการภายใน
วัด จนเกิดข๎อขัดแย๎งกับชุมชน ไปจนถึงการแสวงหาผลประโยชน๑ของผู๎ให๎บริการบางกลุํม ทั้งนี้ ผล
การศึกษาจากกลุํมตัวอยํางนักทํองเที่ยวชาวไทยสํวนใหญํมีความเห็นวํา  วัดทั้ง ๙ วัด สามารถเป็น
สถานที่ทํองเที่ยวได๎ โดยวัดสามารถจัดการเพ่ือรองรับทางการทํองเที่ยวได๎ เชํน มีการดูแลและอนุรักษ๑
โบราณวัตถุ โบราณสถาน และสถาปัตยกรรมภายในวัดในระดับดี รองลงมา ได๎แกํ มีการใช๎ประโยชน๑
จากแหลํงทํองเที่ยวภายในวัดเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ด๎านวัฒนธรรม การจัดพ้ืนที่ภายในวัด เชํน สถานที่
ไหว๎พระ สถานที่ถํายรูป หรือที่นั่งสมาธิ ไหว๎พระ สวดมนต๑ การให๎นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในการท า
กิจกรรมของวัดหรือทางพระพุทธศาสนา การก าหนดเขตพ้ืนที่ในการรองรับนักทํองเที่ยวและการเที่ยว
ชมภายในวัด ทั้งหมดนี้แสดงให๎เห็นวํา วัดถือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย แตํก็จะต๎องมี
การวางระบบการจัดการให๎เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 

พรมมินทร์ พวงมาลาจรัส และคณะ72 ได๎ท าการวิจัยเรื่อง  รูปแบบการจัดการแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑แบบยั่งยืน บ๎านแมํก าปอง กิ่งอ าเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา 
สภาวะการณด๎านการทองเที่ยวไดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ถูกต๎องและชัดเจนขึ้น มีรูปแบบการจัดการ
แหลํงทํองเที่ยวที่เป็นขั้นเป็นตอน ชาวบ๎านมีความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑แบบยั่งยืน 
ชุมชนมีความเข๎มแข็ง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีมาตรฐานในการด ารงชีวิตมากขึ้น ชาวบ๎านเห็น

                                                           
71พระมหาสุทิตย๑ อาภากโร และคณะ, “รูปแบบการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร”, 

รายงานวิจัย, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒), บทคัดยํอ. 
72พรมมินทร๑ พวงมาลาจรัส และคณะ, “รูปแบบการจัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑แบบยั่งยืน บ๎านแมํก า

ปอง กิ่งอ าเภอแมํออน จังหวัดเชียงใหมํ”, รายงานวิจัย, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔), บทคัดยํอ. 
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ความส าคัญของการอนุรักษ๑ธรรมชาติได๎รับการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในหมูบ๎าน มีผลงานของภูมิปัญญา
ชาวบ๎าน มีแนวทางที่ถูกต๎องในการจัดสรรรายไดให๎กับชุมชนและประชาชน หมูบ๎านไดรับการตกแตํง
ปรับปรุงให๎สวยงาม ได๎เส๎นทางการเดินปุา ในการปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ เห็นศักยภาพของชุมชนในด๎าน
การทองเที่ยวและองค๑วามรูของชุมชนในด๎านตํางๆ มีการก าหนดกฎระเบียบ ขอบังคับกลุํม 

จิรนันท์  อินทฉิม73  และคณะ ได๎ศึกษาเรื่อง การด าเนินการพัฒนาในด๎านเมืองนําอยูํอยําง
ยั่งยืนของเทศบาลเมืองพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือศึกษาการด าเนินการ
และแนวทางการพัฒนาในด๎านเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน จ าแนกเป็น 7 ด๎าน คือ 1) ด๎านการเรียนรู๎และ
พัฒนาภายในองค๑กรเทศบาล 2) ด๎านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 3) ด๎านการพัฒนาสภาพ
ทางกายภาพของเมือง 4) ด๎านเศรษฐกิจพัฒนา 5) ด๎านสังคมนําอยูํ 6) ด๎านสิ่งแวดล๎อมยั่งยืน 7) ด๎านการ
พัฒนาให๎เทศบาลเมืองพิจิตรนําอยูํอยํางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวํา ฝุายนักการเมืองเทศบาลเมืองพิจิตร ได๎
แสดงความคิดเห็นในด๎านการพัฒนาให๎เทศบาลเมืองพิจิตรนําอยูํอยํางยั่งยืนมีระดับการด าเนินการพัฒนา
มากที่สุด และระดับการด าเนินการพัฒนาน๎อยที่สุดคือ ด๎านสิ่งแวดล๎อมยั่งยืน และส าหรับฝุายข๎าราชการ
เทศบาลเมืองพิจิตร ได๎แสดงความคิดเห็นด๎านการพัฒนาสภาพทางกายภาพของเมืองมีระดับการ
ด าเนินการพัฒนามากที่สุด และระดับ การด าเนินการพัฒนาน๎อยที่สุด ด๎านการเรียนรู๎และพัฒนาภายใน
องค๑กร และมีข๎อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งตํอไปเพ่ือให๎ผลการวิจัยครอบคลุมยิ่งขึ้น ควรศึกษาการมีสํวน
รํวมของประชาชนในพื้นที่ และการบริหารงานบุคคบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการพัฒนา
ให๎เทศบาลเมืองพิจิตรเป็นเมืองนํานอยูํอยํางยั่งยืนตลอดไป 
 ปิยะวรรณ  คงประเสริฐ74  ได๎ด าเนินการตรวจสอบทรัพยากรทํองเที่ยว วิเคราะห๑
สภาพแวดล๎อมภายใน และภายนอกและใช๎หลักการของการทํองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบู รณาการเพ่ือ
วางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร๑ธานี โดยบูรณาการแผนพัฒนาทั้ง
มิติด๎านสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจิตใจไว๎ในแผนเดียวกัน และบูรณาการความ
คิดเห็นของกลุํมตัวอยํางผู๎มีสํวนเกียวข๎องทั้ง กลุํมได๎แกํ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
นักทํองเที่ยว ผลการวิจัยจากรายการตรวจสอบทรัพยากรทํองเที่ยว พบวํา ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ได๎แกํ ชายหาด อําว น้ าตก เกาะ และปุาไม๎ ทรัพยากรวัฒนธรรมและสิ่งที่สร๎างขึ้น ได๎แกํ วัด ศาล พระ
เจดีย๑ และพระพุทธบาทจ าลอง ทรัพยากรประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาล ได๎แกํ งานฟูลมูนปาร๑ตี้ 
การแขํงขันหาหอยกลม  และประเพณีลากพระทางทะเล ทรัพยากรด๎านกิจกรรม ได๎แกํ การด าน้ าดู
ปะการัง การเดินปุาศึกษาธรรมชาติ การพายคายัค แคนู เรือน าเที่ยว และการประมงพ้ืนบ๎าน 
ทรัพยากรด๎านการบริการ ได๎แกํ โรงแรมที่พักหรือรีสอร๑ทที่ได๎มาตรฐาน บริหารด๎านคมนาคมขนสํงที่
สะดวก บริการข๎อมูล และศูนย๑ข๎อมูลนักทํองเที่ยว โรงพยาบาล และสถานบริการด๎านสุขภาพ สถานที่

                                                           
73 จิรนันท๑  อินทฉิม และคณะ, “การด าเนินการพัฒนาในด๎านเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองพิจิตร 

อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร” , รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยนเรศวร,2551),บทคัดยํอ. 
74 ปิยะวรรณ  คงประเสริฐ, “การทํองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยว

อยํางยั่งยืนท่ีเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรานี”,รายงานการวิจัย,(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2557),บทคัดยํอ. 



57 
 
 

จ าหนํายสินค๎าพ้ืนเมือง บริการด๎านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และการมีปูายบอกทิศทาง และระบบสื่อ
ความหมายในสถานที่ทํองเที่ยวแนวทางการวางแผนเพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
เพ่ือการวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน ได๎แกํ การพัฒนาการทํองเที่ยวที่เน๎นการทํองเที่ยวเชิง
นิเวศเพ่ือปลุกจิตส านึกด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นโดยพัฒนาเป็นศูนย๑กลางการทํองเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลกเพ่ือกระตุ๎น
เศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง และสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย๑ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให๎ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได๎
อยํางยั่งยืน 
 รัตติยา  คีตานนท์75   ได๎ท าการวิจัยเรื่อง การเสนอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงครามภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาครัฐและประชาชน มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ส ารวจแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายใน ภายนอก ปัญหาและ
อุปสรรค และเพ่ือเสนอแนวทางในการสร๎างแผนพัฒนาการทํองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมี
ระเบียบวิจัยจากการส ารวจและแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวํา ยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาจังหวัดคือ
สํงเสริมให๎เป็นศูนย๑กลางการพักผํอน การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ และเชิงเกษตร ปลูกจิตส านึกให๎ชาว
จังหวัดรักถ่ินก าเนิด สนับสนุนให๎เป็นเมืองอาหารทะเล และผลไม๎ปลอดสารพิษและจะด ารงรักษาความ
เป็นเมืองระบบนิเวศทางน้ า และใช๎ทรัพยากรปุาชายเลยอยํางยั่งยืน 

สันติ  ชุดินธรา76  ได๎ท าการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 
โดยท าการจัดล าศักยภาพแหลํงทํองเที่ยว จ านวน 33 แหํงใช๎วิธีการจัดล าดับศักยภาพ โดยการแบํง
องค๑ประกอบในการจัดล าดับของแหลํงทํองเที่ยวออกเป็น 2 องค๑ประกอบใหญํๆ คือ คุณคําในตัวเอง
ทางด๎านการทํองเที่ยว และความพร๎อมในการรับนักทํองเที่ยว ด๎านความพร๎อมในการับนักทํองเที่ยวได๎
แยกเป็น 5 ตัวแปร แล๎วมีการให๎คําคะแนน โดยให๎มีชํวงคะแนนระหวําง 0.5 – 3.0 เมื่อให๎คําคะแนน
แล๎ว ได๎ท าการถํวงน้ าหนักโดยใช๎วิธีการหาคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (Correlation  coefficient) เมื่อ
รวมคําคะแนนที่ได๎ท าการถํวงน้ าหนักแล๎วได๎จ าแนกกลุํมแหลํงทํองเที่ยวโดยพิจารณาจากกราฟแสดง
ความสัมพันธ๑ระหวํางแกนนอนและแกนตั้ง โดยแกนนอนเป็นคําความพร๎อมในการรับทํองเที่ยวแลแกน
ตั้งเป็นคําคุณคําในตัวเองด๎านการทํองเที่ยว โดยพิจารณาการกระจุกตัวของแหลํงทํองเที่ยวประกอบกับ
เส๎น X และ Y ซึ่งแบํงแหลํงทํองเที่ยวออกเป็น 4 กลุํม 

สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวมีความมุํ งเน๎นการพัฒนา                  
ทั้งทางด๎านศักยภาพ กายภาพ การสร๎างเครือขํายตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวตลอดจนการเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชน ประชาชนที่มีทรัพยากรการทํองเที่ยวให๎เกิดการบริการจัดการแบบองค๑รวม             
                                                           

75 รัตติยา  คีตานนท๑, “การเสนอแนวทางพัฒนาการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงครามภายใต๎
การมีสํวนรํวมของภาครัฐและประชาชน”,รายงานการวิจัย,(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2549),บทคัดยํอ. 

76 สันติ  ชุดินธรา, “การศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ วิทยานิพนธ๑
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาผังเมือง” ,รายงานการวิจัย,(จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,2549),บทคัดยํอ. 
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สร๎างการมีสํวนรํวม กระตุ๎นระเบิดจากภายในของชุมชนให๎เกิดความรักและหวงแหนในท๎องถิ่ นและ
สภาพแวดล๎อมในชุมชนของตนเอง เพ่ือการพัฒนาที่เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในการทํองเที่ยวทั้งทาง
วัฒนธรรมและทรัพยากรการทํองเที่ยวในเชิงธรรมชาติและระบบนิเวศให๎มั่นคงสืบไป 

2.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ 
 กัลย์  สายวิจิตร77  ได๎ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับแนะน า
นักทํองเที่ยวด๎านคอมพิวเตอร๑” โดยใช๎ข๎อมูลภาพแผนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชั้นใน) ซึ่งครอบคลุม
พ้ืนที่ตั้งแตํคลองสาน ราษฎร๑บูรณะ บางนา ขึ้นไปจนถึงหลักสี่ โดยภาพแผนที่นี้ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับ
เส๎นทางคมนาคม แนวแมํน้ าเจ๎าพระยา ตลอดจนสถานที่ส าคัญ ๆโดยใช๎ทางวิชาเรขภาพคอมพิวเตอร๑ 
ซึ่งท าให๎สามารถเลือกเฉพาะสํวนของภาพแผนที่ที่อยูํในความสนใจมาแสดงเป็นสํวนได๎ โดยผํานเมนู 
โดยสามารถเปลี่ยนบริเวณไปทางซ๎าย ขวา บนหรือลําง จากเดิมสามารถก าหนดรายละเอียดหรื
องค๑ประกอบของแผนที่แสดงออกมาได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎และสามารถให๎บริการหาเส๎นทางที่
สั้นที่สุด ส าหรับการคมนาคมระหวํางสะดานที่ โดยใช๎เทคนิควิธีทางก าหนดการเชิงคณิตศาสตร๑ ใน
ระบบยังเอ้ืออ านวยให๎ผู๎มีอ านาจสามารถบ ารุงข๎อมูลที่เก็บอยูํได๎ ทั้งโดยการเพ่ิมเติม แก๎ไขชื่อ ลบ หรือ
บรรณาธิกรข๎อมูลที่เป็นภาพแผนที่ ชนิดของเส๎นทางคมนาคม เส๎นทางคมนาคม ประเภทของสถานที่ 
สถานที่  และข๎อความสารสนเทศตํางๆ หรือเปลี่ยนแปลงบริ เวณสถานที่ทั้งหมดจากจังหวัด
กรุงเทพมหานครไปเป็นที่อื่นๆ 
 อรรถสิทธิ์  อิทนร์พิบูลย์78  ได๎ท าการศึกษาเรื่อง “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑แบบโต๎ตอบ
ส าหรับการทํองเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี” โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือออกแบบฐานข๎อมูล           
การทํองเที่ยว ให๎นักทํองเที่ยวสามารถสืบค๎นข๎อมูลที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช๎
ซอฟแวร๑ พีซี อาร๑ค อินโฟและดีเบสโฟร๑ พร๎อมทั้งวีไทย ให๎สามารถสอบถามเป็นภาษาไทยได๎ โครงสร๎าง
ข๎อมูลประกอบด๎วย ข๎อมูลกราฟิกและข๎อมูลลักษณะประจ า ซึ่งเชื่อมโยงกันได๎ มีการออกแบบให๎
นักทํองเที่ยวสามารถสอบถามข๎อสนเทศโดยผํานระบบเมนู และมีการแสดงผลในรูปของแผนที่และ
ข๎อความบนจอคอมพิวเตอร๑ หรือพิมพ๑ลงบนกระดาษ ฐานข๎อมูลกราฟิกแสดงต าแหํงสถานที่ทํองเที่ ยว 
สถานที่พัก ร๎านอาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการทํองเที่ยว พร๎อมด๎วยเขตการปกครอง และ
เส๎นทางคมนาคมแผนที่จังหวัดกาญจนบุรี มาตราสํวน 1 :250,000 สํวนข๎อมูลลักษณะประจ าบอก 
รายละเดียดของสถานที่ทํองเที่ยว ที่พักและร๎านอาหาร เป็นข๎อมูลให๎นักทํองเที่ยวใช๎ในการตัดสินใจ 

                                                           
77 กัลย๑  สายวิจิตร, “การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับแนะน านักทํองเที่ยวด๎วยคอมพิวเตอร๑, รายงาน

การวิจัย”,(จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,2545),บทคัดยํอ. 
78 อรรถสิทธิ์  อินทร๑พิบูลย๑, “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑แบบโต๎ตอบส าหรับนักทํองเที่ยว : กรณีศึกษา 

จังหวัดกาญจนบุรี” ,รายงานการวิจัย,(จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,2550),บทคัดยํอ. 
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 อาภากรณ์  เกสรจันทร์79  ได๎ท าการศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศปริภูมิเพ่ือการจัดการ
ข๎อมูลทางด๎านการทํองเที่ยว” การศึกษาเพ่ือใช๎ระบบสารสนเทศปริภูมิน ามาประยุกต๑ให๎กับการจัดการ
ข๎อมูลทางด๎านการทํองเที่ยวตํางๆ ได๎หลายด๎าน ได๎แกํ การจัดเก็บข๎อมูลการปรับปรุงแก๎ไข การค๎นหาร
เรียกใช๎ การวิเคราะห๑ผลข๎อมูลตามเงื่อนไข และการแสดงผลข๎อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช๎วางแผนพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว ซึ่งวิจัยโดยการส ารวจความต๎องการของผู๎ใช๎ระบบข๎อมูลทางด๎านการทํองเที่ยวกํอน 
ได๎แกํ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ผู๎ประกอบธุรกิจการทํองเที่ยว และนักทํองเที่ยว ซึ่งท าให๎ทราบถึง
ข๎อมูลทางด๎านการทํองเที่ยว และกิจกรรมการจัดการข๎อมูลที่ต๎องการใช๎งาน แล๎วท าการวิเคราะห๑ข๎อมูล
ปริภูมิที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวและวิเคราะห๑ การน าระบบสารสนเทศปริภูมิมาใช๎ในการจัดการ
ข๎อมูล ท าการออกแบบระบบฐานข๎อมูลและจัดการฐานข๎อมูลปริภูมิทางด๎านการทํองเที่ยวนี้ในพ้ืนที่
ทดลอง จังหวัดกาญจนบุรี และสร๎างระบบวิเคราะห๑การใช๎งานฐานข๎อมูลนี้ 
 นวรัตน์  เกี้ยวมาศ80  ได๎ท าการศึกษาเรื่อง “การประยุกต๑ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑เพ่ือ
วางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวในเขตชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี” โดยใช๎โปรแกรม 
PAMAP ในการรวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือประเมินศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ๑ ศักยภาพพ้ืนที่
เพ่ือการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการทํองเที่ยวและศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ 
โดยแสดงผลเป็นแผนที่แสดงศักยภาพ ใช๎เทคนิคการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยการ Weighting-Rating 
Technique รํวมกับการซ๎อนทับแผนที่ (Overlay) 
 สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยว เป็นการ
พัฒนาระบบทางภูมิสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎แกํนักทํองเที่ยวในการศึกษาข๎อมูล ของ
สถานที่ทํองเที่ยวกํอนการตัดสินใจเดินทาง และได๎วางแผนการเดินทางได๎อยํางสะดวกสบายและ
รวดเร็ว เป็นการสร๎างระบบฐานข๎อมูลทั้งรูปภาพสถานที่ เส๎นทาง ที่ พักอาศัย ร๎านอาหารสถานบริการ
การทํองเที่ยวตําง ๆ อีกทั้งยังเป็นการเอื้อประโยชน๑ให๎แกํผู๎ประกอบการการทํองเที่ยวได๎อีกด๎วย 
 

                                                           
79 อาภากรณ๑   เกสรจันทร๑, “เทคโนโลนีสารสนเทศปริภูมิเพื่อการจัดการข๎อมูลทางด๎านการทํองเที่ยว”,

รายงานการวิจัย,(จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย,2554),บทคัดยํอ. 
80 นวรัตน๑  เกี้ยวมาศ, “การประยุกต๑ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑เพื่อวางแผนพัฒนาการทํองเที่ยวในเขต

ชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี”,รายงานการวิจัย,(มหาวิทยาลัยมหิดล,2541),บทคัดยํอ. 



  บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน” มี

วัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน              
2) เพ่ือพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน  3) เพ่ือวิเคราะห์ระบบภูมิ
สารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ พ้ืนที่ศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.6 การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและ
ปฏิบัติการที่เชื่อมโยงข้อมูลความคิดเห็น และระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
เข้าด้วยกัน โดยมีวิธีการศึกษาใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือค้นหาข้อมูลความรู้เกี่ยว
ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านที่ส าคัญ และสาระส าคัญของการจัดการการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ (Inter view)และ
การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และตัวแทน
องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพ่ือทราบถึงแนวทางการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
 3. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 
ของนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้วยระบบ GIS โดยใช้ตัวโปรแกรม QGIS ให้ตอบสนองและเชื่อมโยงต่อ
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในป๎จจุบัน เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดน่าน 
 4. การประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้วัดและองค์กร/หน่วยงานที่เป็น
กรณีศึกษาในทุกภูมิภาค ผู้ประกอบการและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การเพ่ิมพูน
ความรู้ การสื่อสารคุณค่า การสร้างจุดดึงดูดความสนใจในการกระตุ้นการท่องเที่ยว 
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๓.๒ พื้นที่ศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 3.2.1 พื้นที่ศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดน่าน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงก าหนดพ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านในรูปแบบของพ้ืนที่
กรณีศึกษาใน 4  อ าเภอ ดังนี้ 
 1.  อ าเภอเมืองน่าน  จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 7 แห่ง คือ  

1. วัดภูมินทร์ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
2. วัดพระธาตุช้างค าวรวิหาร อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
3. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
4. วัดมิ่งเมือง  อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
5. ข่วงเมืองน่าน อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  
6. วัดสวนตาล  อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
7. วัดพระธาตุเขาน้อย อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 

 2. อ าเภอภูเพียง จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 1 แห่ง คือ 
1. วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 3. อ าเภอท่าวังผา จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 2 แห่ง คือ 
1. วัดหนองบัว อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
2. วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 4. อ าเภอป๎ว จ านวนแหล่งท่องเที่ยว 5 แห่งคือ 
1. วัดภูเก็ต อ าเภอป๎ว จังหวัดน่าน 
2. ศูนย์การแฟไทยลื้อ อ าเภอป๎ว จังหวัดน่าน 
3. โรงเรียนชาวนา อ าเภอป๎ว จังหวัดน่าน 
4. ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า อ าเภอป๎ว จังหวัดน่าน 
5. น้ าตกศิลาเพชร อ าเภอป๎ว จังหวัดน่าน  
 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเชิงคุณภาพ (Key Informant) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการเจาะจง  (Purposive Sampling) ตามความส าคัญของประเด็นที่
ศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศ ดังนี้ 
  1) กลุ่มพระสงฆ์ ผู้น าชุมชนและตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวที่เป็นกรณีศึกษา โดยพบว่าในแต่แหล่งท่องเที่ยว และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 15 แห่งๆ ละ 3 รูป/คน และนักพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความช านาญเฉพาะ
ด้าน 3 คน ตัวแทนการจัดการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 2 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจะใช้เป็นผู้ให้ข้อมูลใน
การศึกษาทั้งหมด โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์ รวมจ านวนทั้งสิ้น 50 รูป/คนผู้วิจัยโดย
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละอ าเภอดังนี้ 
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 1. อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จ านวน 21 รูป/คน ดังนี้ 
 

แหล่งท่องเที่ยว ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
 

วัดภูมินทร์ 
พระปลัดอุทัย  อคฺคปํฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
นายวิจิตร  ไชยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒชุมชนบ้านภูมินทร์ 
นายสโรจ   รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 

 
วัดพระธาตุช้างค าวรวิหาร 

พระครูพิทักษ์เจติยานันท์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
พระธเนศ   ธนมงฺคโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายการศึกษา 
นางอริสา  บุญสม รองนายกเทศบาลเมืองน่าน 

 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน   

นางสาวชลดา  สังวร หัวหน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดน่าน   
อาจารย์ภานุพงษ์   สิทธิวงศ ์ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองน่าน 
อาจารย์สมเจต  วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์น่าน 

 
วัดมิ่งเมือง 

พระสุนทรมุนี เจ้าอาวาส  
นายธีระศักดิ์  จันทร์หอม หัวหน้าชุมชนบ้านมิ่งเมือง 
นายสุเมธ  สายสูง ผู้ดูแลมูลนิธิวัดมิ่งเมือง 

 
ข่วงเมืองน่าน 

นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศบาลเมืองน่าน 
นางลัดดา  ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน 
นายเอกฉันท์  มูลศรี รักษาการหัวหน้าส านักปลัด 

 
วัดสวนตาล 

พระวินัยธรกิตติศักดิ์  กิตฺติโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
นายทัตติ  งานอ่อน นักประชาสัมพนัธ์เทศบาลเมืองน่าน 
นายเอนก  สิทธิ ประธานศูนย์ สสส.จังหวัดน่าน 

 
วัดพระธาตุเขาน้อย 

พระมหาจรัล  สิริธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย 
นายวิชัย  ค าลือเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 
นายสุรวัฒน์  เลิศชัยพิทักษ์ นายกเทศมนตรีต าบลดู่ใต้ 

 
 2. อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน จ านวน  3   รูป/คน 
 

แหล่งท่องเที่ยว ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
วัดพระธาตุแช่แห้ง 
พระอารามหลวง 

พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร เจ้าอาวาส 
พระปลัดนฤดล  กิตฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
นายธนบดี  ศรีประเสริฐ ไวยาวัจกร 
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 3. อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จ านวน 6   รูป/คน 
 

แหล่งท่องเที่ยว ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
 

วัดหนองบัว 
พระครูวาปีประทุมพิทักษ์ เจ้าอาวาส 
พระคงศิลป์  ภทฺทราวุโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
นายสง่า  อินยา ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) 

พระครูรังสีธรรมนันท์ เจ้าอาวาส 
นายศุภวัตน์  รัตนประภา นายก อบต.ยม 
นางปกิตตา  สุฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน 

 

 4. อ าเภอป๎ว  จังหวัดน่าน จ านวน 5   รูป/คน 
 

แหล่งท่องเที่ยว ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
 

วัดภูเก็ต 
พระครูสุทินนันทธรรม เจ้าอาวาสวัดภูเก็ต 
พระครูพิสิทธิวรคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดภูเก็ต 
นายสมชาย  เกตุวัง ปลัด อบต.วรนคร 

 
ศูนย์กาแฟไทยลื้อ 

นายพนม   แก้วเทพ เจ้าของศูยน์กาแฟ 
นางล าดวล  แก้วเทพ เจ้าของกิจการร้านล าดวลผา้ทอ 
นายธีรพงศ์  ยานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

 
โรงเรียนชาวนา 

นางสุทธนา  ป๎ทมวัฒน์ เจ้าของโรงเรียนชาวนา 
นายธณัชฐ์พรหม  ชราชิต ปลัดเทศบาลต าบล 
นายเอกชัย   อุตรชน นักพัฒนาชุมชน 

 
ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า 

นายธนากิจ  ชินกิจการ เจ้าของฟาร์ม 
นายธนายุทธ  ทีฆาวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลศิลาแลง 
นางประเนียม  เนตรทิพย์ ประธานสภาเทศบาลต าบล 

 
น้ าตกศิลาเพชร 

นายสมบูรณ์  เสมอใจ นายก อบต.ศิลาเพชร 
นายภาคิน  เนตรทิพย์ ปลัด อบต.ศิลาเพชร 
นายอุทัย  พินิจทะ ประธานสภา อบต.ศิลาเพชร 

  
 5. นักพัฒนาระบบช านาญการ จ านวน  3  คน 
  1. นายมนตรี  เชี่ยวสุวรรณ 
  2. นายมงคลสัณข์   ติฉัน 
  3. นายศุภกริช  เขี่อนเพชร 
 6. ตัวแทนส านักงานการจัดการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จ านวน  2 คน 
  1. นางสาวสุมิตรา เสียงกอง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  2. นายวรวิทย์  วีระเชวงกุล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 
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๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
การด าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้งการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)   
ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ จากการตั้งประเด็นหลักในการ 
ศึกษาการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยด าเนินการและใช้
เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่  

๑) แบบสัมภาษณ์ (Inter View) โดยคณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth 
Interviews)  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีบทบาทด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดน่าน โดยพัฒนา
เป็นแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ เช่น แนวคิด 
หลักการ ความเป็นมา การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

๒) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยด าเนินการร่วมกับพระสงฆ์ผู้น าชุมชน 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และตัวแทนองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่มีบทบาทด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดน่าน โดยมีประเด็นสนทนา
เช่น การใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน  การติดตามผลการ
ด าเนินการจัดการแหล่งท่องเที่ยว อย่างเป็นรูปธรรมและการใช้ระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
ก่อนตัดสินใจในการท่องเที่ยว 

๓) การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่
จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์  และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงการจัดการ
ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน 

๔) การใช้ระบบสารสนเทศ  (Geographic  Information  System : GIS) โดยใช้โปรแกรม 
QGIS เข้ามาจัดการกับข้อมูลการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็น ๒ รูปแบบคือ ๑) แผนที่เส้นทาง ๒) รูปภาพ รวมถึงเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของ
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน   
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาวิจัย โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. น าหนังสือขออนุญาตเข้าท าการศึกษาวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปยังเจ้าอาวาสและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือนัดหมายในการสัมภาษณ์และ          
การเข้าศึกษาในพื้นที ่

2. การเข้าศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต
และการประชุมเชิงวิชาการ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 2.1 การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth Interviews)  
ส าหรับเจ้าอาวาส นักวิชาการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว  ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา



๖๕ 
 
ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยว และการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เป็นต้น 
  2.2 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการสร้างแรงดึงดูดให้กับแหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดการกระตุ้น
การท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ีก าหนดไว้ 
  2.3 การสังเกตและการใช้เทคนิคการภาพถ่ายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่ท่ีได้ก าหนดไว้  

3. ประมวลข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมมนาเชิงวิชาการ 
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

4. สรุปประเมินผลการเก็บรวบรวบข้อมูลในทุกกระบวนการ 
 

๓.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้มีการศึกษาในพ้ืนที่ทั้ง 4 อ าเภอ การสัมภาษณ์ การประชมกลุ่มย่อย และได้

แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้าน

เนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิเคราะห์ 
  1) ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวที่ก าหนดไว้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ที่
เหมาะสมทั้งในด้านรูปธรรม ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอ าเภอ  การสืบค้นข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
  2) กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างคุณค่าและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่ง
ท่องเที่ยว  โดยเน้นการสื่อสารการใช้ข้อมูล  และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการสืบค้นข้อมูลของ
แหล่งท่องเที่ยวก่อนตัดสินใจมาเที่ยว 
  4) การศึกษาการมีส่วนร่วมของวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
กรณีศึกษา ในมิติของการจัดการ การสร้างแรงดึงดูดการท่องเที่ยว รวมถึงการเสริมสร้างระบบภูมิ
สารสนเทศในมิติต่างๆ ร่วมกัน 
  5) การศึกษาสภาพป๎ญหา อุปสรรค ของการใช้ระบบภูมิสารสนเทศต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ การสื่อสารเชิงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศให้มีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  

2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทุกฝ่ายดังกล่าว โดยการเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีที่ได้
กล่าวแล้ว เพ่ือให้เห็นชุดความรู้  กระบวนการ และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยว 
 

๓.6 การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้เห็นการใช้งานของระบบภูมิสารสนเทศของแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านต่อไป 



 บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ผู๎วิจัยได๎
วิเคราะห๑แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน 
รวมถึงการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยการสังเกตการณ๑ การสัมภาษณ๑เชิงลึก การจัดเวทีเสวนายํอย อยําง
เป็นระบบ ซึ่งผู๎วิจัยได๎นํามาเรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

4.1 ระบบภูมสิารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน                                                     
4.2 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน                                    
4.3 การวิเคราะห๑การใช๎งานระบบภูมสิารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน                                        
4.4 องค๑ความรู๎การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน   

 

4.1  ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

 ระบบภูมสิารสนเทศซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห๑ข๎อมูลอยําง
เป็นขั้นตอน สามารถค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยกระบวนการทํางานด๎วยระบบ
คอมพิวเตอร๑ฮาร๑ดแวร๑ (Hardware) ซอฟต๑แวร๑ (Software) ข๎อมูลทางภูมิศาสตร๑ (Geographic 
Data) และการออกแบบ (Personnel  Design) ในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพของการจัดเก็บข๎อมูล
เชิงพ้ืนที่ (Spatial  Data) แล๎วสามารถนําเอาข๎อมูลเหลํานี้มาวิเคราะห๑ประมวลผลรํวมกัน เพ่ือหา
คําตอบเกี่ยวกับข๎อมูลในพื้นท่ีตํางๆ  
 จังหวัดนํานเป็นจังหวัดที่ได๎รับความนิยมของนักทํองเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง จากสถิติของ
นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยูํของจังหวัดนํานทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางชาติ ปี 2558 มีจํานวน 521,036 คน และปี 2559 มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเป็น 585,082 
คน81 ด๎วยความที่จังหวัดนํานมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สูง อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติภายใจจังหวัด
นํานก็มีหลากหลาย ทั้งนี้ในจังหวัดนํานยังมีสถานที่ทํองเที่ยวอีกหลายแหํงที่มีความสวยงามทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ทําการเก็บรวบรวมข๎อมูลของระบบภูมิสารสนเทศของแหลํง
ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน โดยการวิเคราะห๑ความสําคัญและแบํงการจัดการระบบข๎อมูลของแหลํง
ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน แยกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
  
 
                                                           

81 สํานักงานสถิติจังหวัดนําน,ชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง,[ออนไลน๑],แหลํงที่มา,http://nan.nso.go.th 
/index.php?option=com_content&view=article&id=308:4&catid=100&Itemid=579,[28 กุมภาพันธ๑ 2562] 



๖๗ 
 

 4.1.1 ภูมิศาสตร์พื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ วัดภูมินทร์ 
 วัดภูมินทร๑  ตั้งอยูํที่บ๎านภูมินทร๑   อําเภอเมืองนําน จังหวัดนําน พิกัด  GPS   วัดภูมินทร๑   
18.774426,100.771570 เป็นวัดที่ตั้งอยูํใจกลางเมืองนําน รายล๎อมด๎วยชุมชน ทางทิศเหนือติด
กับขํวงเมืองนําน ทิศใต๎ติดกับตัวชุมชนบ๎านภูมินทร๑ ทิศตะวันออกติดกับศูนย๑บริหารนักทํองเที่ยว
จังหวัดนําน และทิศตะวันตกติดกับตัวชุมชนบ๎านภูมินทร๑  ตามคําสัมภาษณ๑ที่วํา 
 

 “วัดภูมินทร์นั้น เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอ่ืน ๆ คือ โบสถ์และ
วิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนา
สวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตาม
พงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจต
บุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองน่านได้สร้างขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี มี
ปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมิ
นทร์ ผู้สร้างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพ้ียนไปจากเดิมเป็น วัดภูมินทร์”82 
 

 ภายในวัดมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี คือ พระอุโบสถจัตุรมุข 
ความสวยแปลกของวัดภูมินทร๑ที่ไมํเหมือนใคร และไมํมีใครเหมือน ซึ่งสอดคล๎องกับ   วิจิตร  ชัยมงคล 
ที่ได๎กลําววํา 
 

  “วัดภูมินทร์เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือ เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระ
ประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางล าตัวนาค พระ
อุโบสถจตุรมุขนี้กรมศิลปกรได้สันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศ
ไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก 
ด้านประตูทั้งสี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏางค์ ชนกันประทับ นั่งบนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ผู้ที่ไปชมความงามของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศใด จะพบพระ
พักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน”83 

 
 
 
 
 

                                                           
82 สัมภาษณ๑ พระปลัดอุทัย  อคฺคป๒ฺโญ, ผู๎ชํวยเจ๎าอาวาสวัดภูมินทร๑,วันท่ี 7 ธันวาคม 2562. 
83 สัมภาษณ๑ วิจิตร  ชัยมงคง, ผู๎ทรงคุณวุฒิชุมชนบ๎านภูมินทร๑, วันที่ 7 ธันวาคม 2562. 



๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 วัดภูมินทร๑ได๎รับการบูรณะครั้งใหญํสมัยเจ๎าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัย
รัชกาลที่ 4) ใช๎เวลาซํอม นานถึง 7 ปี จิตรกรรมฝาผนังในวิหาร หลวงเขียนขึ้นในชํวงนี้ ภาพจิตรกรรมหรือ 
“ฮูบแต๎ม” ในวัดภูมินทร๑เป็นชาดกในพุทธศาสนา แตํถ๎าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองใน
สมัยนั้น มีภาพที่นําสนใจอยูํหลายภาพ ภาพเดํน คือ ภาพปู่มํานยํามําน ซึ่งเป็นคําเรียกผู๎ชายผู๎หญิงชาวไท
ลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู๎ชายสักหมึก ผู๎หญิงแตํงกายไทลื้ออยํางเต็มยศ ภาพวาดของหนุํมสาว
คูํนี้มีความประณีตมาก ภาพนี้ได๎รับการยกยํองวําเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร๑ 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ภาพธรรมเนียมการอยูํขํวง ของชาวไทลื้อ พํอแมํจะอนุญาตให๎หนุํมสาวพบปะกันที่ชาน
บ๎านในเวลาค่ํา ขณะหญิงสาวกําลังป๓่นฝ้าย หรือ “อยูํขํวง” หากสาวเจ๎า ตกลงปลงใจด๎วยก็จะจัดพิธี
แตํงงาน หรือที่เรียกวํา “เอาคําไป ป่องกั๋น” หรือเป็นทองแผํนเดียวกัน การค๎าขาย แลกเปลี่ยนใน
ชุมชน ภาพชาวพ้ืนเมือง ซึ่งอาจเป็นชาวเขา “เป๊อะ” ของป่าบนศรีษะเพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนกับคน 
ชีวิตความเป็นอยูํของคนเมืองนําน หญิงสาวกําลังทอผ๎าด๎วยกี่พ้ืน เมือง นอกชานมีเรือนเล็กๆ ตั้งหม๎ อ

รูปภาพที่ 4.1 อุโบสถวัดภูมินทร๑และพระประธานในอุโบสถ 

รูปภาพที่ 4.2 ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร๑ (ภาพกระซิบรัก) 



๖๙ 
 

น้ําดินเผาที่เรียกวํา “ร๎านน้ํา”สํวนชายหนุํมไว๎ผมทรงหลักแจว หรือ ทรงมหาดไทย แสดงให๎เห็น
อิทธิพลตะวันตกที่เข๎ามา ผสมผสานในวิถีพ้ืนเมืองนําน ภาพชาวตํางประเทศ ที่เข๎ามาเมืองนําน              
ชํวงรัชกาลที่ 5 ทรงผม และเครื่องแตํงกายของผู๎หญิงเป็นรูปแบบเดียวกับที่กําลัง เป็นที่นิยมในยุโรป
ขณะนั้น นอกจากนี้เป็นภาพจิตรกรรม ฝาผนังเรื่องราวของพุทธประวัติคันธกุมารและเนมีราชชาดก            
มีสิ่งที่นําตื่นเต๎น ประทับ ใจที่สุดคือ ภาพบุคคลขนาดใหญํเทําตัวคน ที่อาจมีชีวิตอยูํจริงในเวลานั้น
ความใหญํโตมโหฬารของภาพบุคคล 6 ภาพ มิใชํจะทําให๎คนชมต๎องตะลึงเทํานั้น หากภาพวาดมีความ
งดงามมากเพราะบรรยายถึงอาภรณ๑ การแตํงกาย ของหญิงชาย โดยเฉพาะสามารถถํายทอดอารมณ๑
ชีวิตชีวาและแสดงถึงลีลาอัน อํอนช๎อยได๎เป็นอยํางดีภาพเหลํา นี้สํวนมากเขียนอยูํบนบานประตู               
ซึ่งเมื่อเปิดประตูออก บานประตูจะบังภาพไปบางสํวน84 
 
 2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ วัดพระธาตุช้างค้้าวรวิหาร 
 วัดพระธาตุช๎างค้ําวรวิหาร อยูํตั้งอยูํที่ ถนนสุริยพงษ๑  ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
นําน พิกัด GPS วัดพระธาตุช๎างค้ําวรวิหาร   18.776096,100.771965 เป็นวัดหลวงกลางเวียง
ตั้งอยูํศูนย๑กลางของตัวเมืองนําน มีลักษณะโดดเดํนมีเอกลักษณะเฉพาะตัวคือ บริเวณรอบพระธาตุจะ
มีรูปป๓้นช๎างล๎อมรอบฐานพระธาตุไว๎  ทางทิศเหนือติดกับคุ๎มราชบุตร ทิศใต๎ติดกับศูนย๑บริการ
นักทํองเที่ยวจังหวัดนําน ทิศตะวัดออกติดกับศูนย๑ราชการหลังเกํา และทิศตะวันตกติดกับ
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาตินําน   
 วัดพระธาตุช๎างค้ําวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว๎ภายใน นับเป็น ปูชนีย
สถานสําคัญ ดังที่พระครูพิทักษ๑เจติยานันท๑ ได๎กลําวเพ่ิมเติมวํา  
 

  “พระธาตุช้างค้ าเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน 
เจดีย์ช้างค้ า ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้าง
ปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ พระธาตุเจดีย์สร้าง ด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ าอยู่
ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วน
หัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ 
(ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชั้น และเป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังท าเป็นฐานเขียง
รองรับ มาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ าได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์มีความสวยงามมาก”85  

                                                           

 84 สํานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนําน,ข้อมูลท่องเที่ยววัดภูมินทร์, [ออนไลน๑],แหลํงที่มา, 
http://nantourism.go.th/travel-detail.php?id=73, [7 พฤศจิกายน 2562] 
 85 สัมภาษณ๑ พระครูพิทักษ๑เจติยานันท๑ ผู๎ชํวยเจ๎าอาวาสวัดพระธาตุช๎างค้ํา,วันท่ี 7 ธันวาคม 2562. 
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 นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคํา ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี ซึ่งเป็น
ทองคํา 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ทําเสริมเม่ือ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ๎างั่วฬาร
ผาสุม เจ๎าผู๎ครองนครนํานองค๑ที่ 14 แหํงราชวงค๑ภูคา เป็นผู๎สร๎างเมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ                   
พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยูํที่หอพระไตรปิฎกใหญํที่สุดในประเทศ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช๎างค้ําวรวิหาร เป็นวิหารขนาด ใหญํรูปทรงสร๎างตาม
สถาป๓ตยกรรมทางภาคเหนือ ลักษณะภายในโอํโถง ด๎านหน๎ามีสิงห๑คูํยืนตรงเชิงบันใดด๎านละตัว มี
ทางเข๎า 3 ทาง ประตูกลาง ทําเป็นประตูใหญํ และประตูเล็กอยูํด๎านซ๎าย และด๎านขวามีทาง ขึ้นเป็น
ประตูเล็ก ๆ ตรงข๎ามพระประธาน ด๎าน ทิศตะวันออกและตะวันตกอีก 2 ข๎าง ทําหลังคาซ๎อนกัน              
2 ชั้น มุขลดด๎านหน๎าและด๎านหลัง หน๎าบัน ตีด๎วยแผํนกระดานเรียงตํอกัน แล๎วประดับที่ขอบเสา
ด๎านหน๎าทุกต๎นตามลักษณะสถาป๓ตยกรรม ล๎านนาไทยภายในพระวิหาร กว๎างขวาง มีเสาปูนกลมขนาด

รูปภาพที่ 4.3 วิหารวัดพระธาตุช๎างคํ้าและพระธาตุช๎างคํ้า 

รูปภาพที่ 4.4 พระประธานในวิหารวัดพระธาตุช๎างคํ้า 



๗๑ 
 

ใหญํ ขนาด 2 คนโอบรอบจําหลักลวดลายปูนป๓้นนูนสูงไว๎เหนือจากระดับพ้ืนพระวิหาร 1.50 เมตร             
เป็นลวดลายกนอกระย๎าย๎อยเหมือน ลวดลายที่เสาในวิหารวัดภูมินทร๑ 
 

 3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน 
 พิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาตินําน ตั้งอยูํเลขที่ 42 ถนนผากอง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดนําน พิกัด GPS พิพิธภัณฑสถานแหํงชาตินําน 18.776290,100.771356 ตั้งอยูํใจกลาง
ตัวเมืองนําน ทิศเหนือติดกับวัดหัวขํวง ทิศใต๎ติดกับขํวงเมืองนํานใกล๎วัดภูมินทร๑ ทิศติตะวันออกติดกับ
วัดพระธาตุช๎างคํ้าวรวิหาร และทิศตะวันตกติดกับชุมชนบ๎านไผํเหลือง 
 ชลดา  สังวร ได๎ให๎ข๎อมูลเพ่ิมวํา พิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาตินํานเดิมเป็นที่ประทับของ เจ๎าผู๎
ครองนครนําน เรียกวํา "หอคํา" ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ตํางๆ ประวัติศาสตร๑ และชีวิต
ความเป็นอยูํ ของชาวพ้ืนเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผําตําง ๆ สิ่งสําคัญที่สุดคือ "งาช๎างดํา" ซึ่งไมํ
ทราบประวัติความเป็นมา สันนิษฐานวํา เป็นงาข๎างซ๎าย มีสีน้ําตาลเข๎มไปทางดํา มีรูปลักษณะเป็นงา
ปลียาว 94 เซนติเมตร หนัก 48 กิโลกรัม งาช๎างดํานี้ ถือเป็นของคูํบ๎านคูํเมืองของจังหวัดนําน 
ด๎านหน๎าพิพิธภัณฑ๑86 มี ซุ๎มต๎นลีลาวดี  ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผํขยายกิ่งก๎านโค๎งโน๎มเอียงเข๎าหากัน
กลายเป็นอุโมงค๑ต๎นไม๎ยิ่งใหญํสวยงาม  เรียกได๎วํา เป็นซิกเนอเจอร๑อีก 1 จุดของ จังหวัดนํานที่เมื่อ
มาถึงแล๎วต๎องมาถํายภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ลักษณะตัวอาคารโอํโถงงดงามกํออิฐถือปูนแข็งแรง แตํตกแตํงให๎อํอนช๎อยสวยงามด๎วย
ลายลูกไม๎ นับเป็น สถาป๓ตยกรรมกํอสร๎างที่ดีเดํนแหํงหนึ่งของ เมืองไทย ด๎านหน๎าพิพิธภัณฑ๑เป็นที่ตั้ง
อนุสาวรีย๑เจ๎าสุริยพงษ๑ผริตเดช ผู๎เป็นเจ๎าของหอคําแหํงนี้ด๎วย กรมศิลปากรได๎รับมอบอาคารหอคําเพ่ือ
ใช๎เป็น พิพิธภัณฑสถาน แหํงชาติจังหวัดนําน เมื่อปี พ.ศ. 2517 แล๎วจึงนําโบราณวัตถุ ตลอดจนสิ่งที่

                                                           

 
86 สัมภาษณ๑ ชลดา  สังวร หัวหน๎าพิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาตินําน , วันท่ี 9 ธันวาคม 2562. 

รูปภาพที่ 4.5  พิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาตินําน และซุ๎มลีลาวดี 



๗๒ 
 

นําสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ๑ วิทยาประจําท๎องถิ่นมาจัดแสดงให๎ชม 
อยํางมีระบบและ ระเบียบสวยงาม สํวนที่เป็นห๎องจัด แสดงชั้นลําง จัดแสดงชาติพันธุ๑ วิทยาเกี่ยวกับ
ล๎านนา เชํน ลักษณะอาคาร บ๎านเรือนและเครื่องใช๎ใน ชีวิตประจําวัน การทอผ๎าและผ๎าพ้ืนเมืองนําน
แบบตํางๆ ที่สวยงามมาก การสาธิตงานประเพณีและความเชื่อ ตํางๆ เชํน การแขํงเรือ จุดบ๎องไฟ
สงกรานต๑ และพิธีสืบชะตา เป็นต๎น จัดแสดงห๎องโถงข๎างลํางนี้  ดังที่ ภานุพงษ๑  สิทธิวงศ๑ ได๎กลําว
เพ่ิมเติมวํา  
 

  “นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และเครื่องใช้ของชนกลุ่มน้อย
ในเมืองน่าน รวม 5 เผ่าด้วยกัน คือ ไทยลื้อ แม้ว เย้า ถิ่น และผีตองเหลือง ส่วนบริเวณ
ห้องจัดแสดงชั้นบน เป็นการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน                
การสร้างเมือง และ โบราณสถานที่ส าคัญ รูปถ่ายโบราณ งานประณีตศิลป์ เครื่องใช้ 
เงินตรา อาวุธ ศิลาจารึก และเครื่องถ้วยชามที่ค้นพบในเมืองน่าน ที่ส าคัญที่สุดได้แก่ ห้อง
เก็บ "งาช้างด า" ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุ คู่เมืองน่าน ตามประวัติกล่าวไว้ว่าได้มาจากเมืองเชียง
ตุง ตั้งแต่ครั้งโบราณ เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงแก่
พิราลัย เจ้านายบุตรหลานจึงมอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดินพร้อม หอคอย87  

 

 ลักษณะของงาช๎างดํานี้เป็นงาปลีเปลือกสีน้ําตาลเข๎า ขนาดความยาว 97 เซนติเมตร วัด
โดยรอบ 47เซนติเมตร มีน้ําหนัก ประมาณ 18 กิโลกรัม สํวนปลายมนมีจารึกอักษรธรรมล๎านนา 
ภาษาไทยกํากับไว๎วํา "กิ่งนี้หนักหนึ่ง หมื่นห๎าพัน" หรือประมาณ 18 กิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 เปิด 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน ยกเว๎นวันจันทร๑และวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ๑
คําธรรมเนียมชาวไทย 20 บาท ชาวตํางประเทศ 100 บาท (สําหรับผู๎สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นักเรียนใน

                                                           

 87 สัมภาษณ๑ ภานุพงษ๑  สิทธิวงศ๑ ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองนําน ,วันท่ี 14 ธันวาคม 2562. 

รูปภาพที่ 4.6  งาช๎างดํา ณ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาตินําน 



๗๓ 
 

เครื่องแบบ นักบวชทุกศาสนา ไมํเสียคําธรรมเนียมเข๎าชม) โทรสอบถามเพ่ิมเติมที่ 054-710516 , 
0-5477-277788 
   

 4. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ วัดม่ิงเมือง 
 วัดมิ่งเมือง ตั้งอยูํเลขที่ 36 ถนนสุริยะพงษ๑ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง  จังหวัดนําน  พิกัด GPS 
วัดมิ่งเมือง 18.774839,100.769226 เป็นวัดที่ตั้งอยูํกลางใจตัวเมืองนํานอีกหนึ่งวัด ด๎านหลัง
ล๎อมรอบด๎วยตัวชุมชนบ๎านมิ่งเมือง มีถนนเส๎นหลักตัดผํานหน๎าวัด ทิศเหนือติดกับโรงเรียนราชานุบาล 
ทิศใต๎ติดกับตัวชุมชนบ๎านมิ่งเมือง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดกับตัวชุมชนบ๎านมิ่งเมือง   ดังคํา
สัมภาษณ๑พระสุนทรมุนี ได๎ให๎สัมภาษณ๑วํา 
 

  “ภายในบริเวณวัดมิ่งเมืองยังเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติ
ของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ             
พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ 
ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527 ได้มี             
การรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน”89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอดคล๎องกับ ธีระศักดิ์  จันทร๑หอม ที่กลําวลักษณะเดํนวํา 
 

  “ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก              
เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็น

                                                           

 88 สํานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนําน,ข้อมูลท่องเที่ยววัดภูมินทร์, [ออนไลน๑],แหลํงที่มา, 
http://nantourism.go.th/travel-detail.php?id=86 ,[7 พฤศจิกายน 2562]. 
 89 สัมภาษณ๑ พระสุนทรมุนี  เจ๎าอาวาสวัดมิ่งเมือง ,วันท่ี 12 ธันวาคม 2562. 

รูปภาพที่ 4.7 อุโบสถวัดมิ่งเมืองและพระประธานพุทธมิ่งเมืองมูล 

http://nantourism.go.th/travel-detail.php?id=86


๗๔ 
 

ที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูง
ประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูป
พรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา”90 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 เสาหลักเมืองนําน ซึ่งแตํเดิมเรียกวํา “เสามิ่งเมือง” เดิมเป็น ไม๎สักทองขนาดใหญํ มีเส๎น
ผํานศูนย๑กลางประมาณ ๓ ฟุต สูง ประมาณ ๓ เมตร ลักษณะเป็นเสาทรงกลมสํวนหัวเสาเกลาเป็น 
ดอกบัวตูมฝ๓งไว๎กับพ้ืนที่ดินโดยตรง ไมํมีศาลหรืออาคารครอบ แตํอยํางใด สันนิษฐานวําอาจจะสร๎าง
ขึ้นในสมัยเจ๎าอัตถวรป๓ญโญ เป็นเจ๎าผู๎ครองนครนําน เหตุเพราะแตํกํอนมานั้นเมืองนํานไมํมีคติการ
สร๎าง เสาหลักเมือง91 
 

 5. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ ข่วงเมืองน่าน 
 ขํวงเมืองนํานตั้งอยูํ ถนนสุริยพงษ๑ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนําน เป็นขํวงเมืองที่ตั้งอยูํ
บริเวณศูนย๑กลางของตัวเมืองนํานหน๎าวัดภูมินทร๑ พิกัด GPS ขํวงเมืองนําน 18.774957,100.772024   
เริ่มต๎นบริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช๎างค้ํา บนถนนผากอง ระหวํางลานขํวงเมือง หน๎าศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว 
ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ ตําบล ในเวียง อําเภอเมือง  จังหวัดนําน ทิศเหนือติดกับพิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาตินําน ทิศใต๎ติดกับวัดภูมินทร๑ ทิศตะวัดออกติดกับศูนย๑บริหารนักทํองเที่ยวจังหวัดนําน และ                
ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ๑ (โรงเรียน เทศบาลบ๎านภูมินทร๑)  ซึ่งสุรพล  เธียรสูตร ได๎กลําว
ให๎ข๎อมูลวํา  
 

                                                           

 90 สัมภาษณ๑ ธีระศักดิ์   จันทร๑หอม  ประธานชุมชนบ๎านมิ่งเมือง ,วันท่ี 15 ธันวาคม 2562 
 

91
 สํานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนําน.ข๎อมูลทํองเที่ยววัดภูมินทร๑.สืบค๎นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2562 

จาก  http://nantourism.go.th/travel-detail.php?id=74 

รูปภาพที่ 4.8  ศาลเสาหลักเมืองนําน 



๗๕ 
 

  “กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดินวัดภูมินทร์ เป็นตลาดที่เกิดจากการส่งเสริมของ
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นท่ีท างานบูรณาการร่วมกันเปิดตลาดต้องชมขึ้น 
จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะสร้างเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชาวน่าน ส่งเสริมให้เป็ น
แหล่งช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม OTOP ได้แก่ ผลไม้ส้มสีทอง ข้าว
กล้องอินทรีย์ ขนมข้าวซี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายน้ าจืด ผ้าทอมือลายโบราณ 
เครื่องเงิน ฯลฯ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคในราคายุติธรรม เข้าหลักการ
เอกลักษณ์พาณิชย์”92 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 กาดขํวงเมืองนําน เปิดทุกศุกร๑ เสาร๑ อาทิตย๑โดยจะมีจุดเริ่มต๎นบริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช๎างค้ํา 
บนถนนผากอง ระหวํางลานขํวงเมือง หน๎าศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ 
เยื้องๆหน๎าวัดภูมินทร๑นักทํองเที่ยวสามารถมาเดินเที่ยวชมวัดวาอาราม ยํานขํวงเมืองนําน และแวะซื้อสินค๎า
จากร๎านค๎าตํางๆ ของสองฝากจากเมืองนําน ไมํวําจะเป็นร๎านอาหาร เครื่องดื่ม ร๎านเสื้อผ๎าร๎านขายของฝาก
ของที่ระลึกฯลฯ โดยจะจัดเป็นประจําทุกวันศุกร๑-เสาร๑-อาทิตย๑ ตั้งแตํเวลา 17.000-22.00 น. 
 

 6 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ วัดสวนตาล 
 วัดสวนตาลตั้ง ถนนมหายศ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนําน จังหวัดนําน พิกัด GPS วัดสวนตาล  
18.784290,100.773730 เป็นวัดที่ตั้งอยูํบริเวณทางทิศเหนือของใจกลางตัวเมืองนําน รายล๎อม
ด๎วยตัวชุมชนบ๎านสํวนตาล และบ๎านสวนหอม  ทิศเหนือติดกับศูนย๑ป้องกันภัยองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
นําน ทิศใต๎ติดกับโรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ๎านสวนตาล) ทิศตะวันออกติดกับชุมชนบ๎านสวนตาล และ
ทิศตะวันตกติดกับชุมชนบ๎านสวนหอม ตามคําสัมภาษณ๑ของพระวินัยธรกิตติศักดิ์   กิตฺติโสภโณ                     
ได๎กลําวให๎ข๎อมูลเพิ่มวํา  

                                                           

 
92 สัมภาษณ๑  สุรพล  เธียรสูตร  นายกเทศบาลเมืองนําน ,วันท่ี 20 ธันวาคม 2562. 

รูปภาพท่ี 4.9 บริเวณขํวงเมืองนํานหรือลานวัฒนธรรม 



๗๖ 
 

  “วัดสวนตาลเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่ เมืองน่านมาร่วม 600 ปีสร้างขึ้นในสมัย              
พระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อราวปี พ.ศ.1955 โดยสร้างขึ้น 
ณ บริเวณด้านนอกของก าแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสวนตาลหลวงมาก่อน 
และเมื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาชื่อวัดจึงถูกเรียกตามชื่อของสวนตาลหลวงนั่นเอง”93  

 
 นอกจากนี้วัดสวนตาลยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระเจ๎าทองทิพย๑” ทิพย๑แหํงทอง
พระพุทธรูปสําริดองค๑ใหญํด๎วย ซึ่ง“พระเจ๎าทองทิพย๑” นี้จะประดิษฐานเป็นพระประธานอยูํในวิหารหลัง
ใหญํ วัดสวนตาลมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสําริด ปางมารวิชัยองค๑ใหญํที่มีขนาดหน๎าตักกว๎าง 10 ฟุต  
สูง 14 ฟุต 4 นิ้วและถูกสร๎างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1993 โดยพระเจ๎าติโลกราชแหํงนครเชียงใหมํโปรดเกล๎าฯ
ทั้งนี้เพ่ือแสดงถึงชัยชนะ ที่พระองค๑สามารถยึดเมืองนํานไว๎ในพระราชอํานาจได๎นั่นเอง และในทุกๆปีเมื่อ
ถึงชํวงเทศกาลมหาสงกรานต๑ ชาวนํานจะจัดให๎มีงานนมัสการและสรงน้ํา“พระเจ๎าทองทิพย๑” 
พระพุทธรูปองค๑สําคัญที่ชาวนํานให๎ความเคารพนับถือ และเป็นพระคูํบ๎านคูํเมืองมาแตํอดีตเป็นประจํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 และในบริเวณใกล๎ๆ วิหารหลังใหญํยังมีวิหารหลังเล็กอีกหนึ่งหลัง ซึ่งภายในเป็นที่
ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรยปางนั่งพับเพียบองค๑แรกที่พบใน ภาคเหนือ ซึ่งหาดูได๎ไมํงํายนักพร๎อม
กับมีพระเจ๎า 5 ที่ประดิษฐานอยูํที่เดียวกัน ทําให๎มีประชาชนเดินทางมาสักการะกันเป็นจํานวนมาก
เพ่ือเป็นสิริมงคลกับตัวเอง  
 
 
 
 
 
                                                           

 93 สัมภาษณ๑  พระวินัยธรกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ  ผู๎ชํวยเจ๎าอาวาสวัดสวนตาล, วันที่ 17 ธันวาคม 2562. 

รูปภาพที่ 4.10 พระเจ๎าทองทิพย๑และวิหารวัดสวนตาล 



๗๗ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 7. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ วัดพระธาตุเขาน้อย 
 วัดพระธาตุเขาน๎อยตั้งอยูํเลขที่ ๑๒๘ หมูํ ๑๑ ตําบลดูํใต๎ อําเภอเมืองนําน จังหวัดนําน  
พิกัด GPS วัดพระธาตุเขาน๎อย 18.769586,100.750560 เป็นวัดราษฎร๑ องค๑พระธาตุตั้งอยูํบนยอด
ดอยเขาน๎อย ซึ่งอยูํด๎านตะวันตกของตัวเมืองนําน ตัววัดและพระธาตุมีความโดดเดํน สามารถมองจากใน
ตัวเมืองนํานจะเห็นพระธาตุได๎อยํางชัดเจน ภายใต๎ดอยเขาน๎อยจะเป็นที่อยูํอาศัยของชุมชนบ๎านเขาน๎อย 
ทางด๎านทิศตะวันออกและทิศเหนือของดอยเขาน๎อยติดกับตัวชุมชนบ๎านเขาน๎อย ทิศตะวันตกและทิศใต๎
ของดอยเขาน๎อยติดกับพ้ืนที่การทําเกษตรของเกษตรกร โดยสํวนใหญํเป็นป่ายางพารา และข๎าวโพด ตาม
คําสัมภาษณ๑ของ วิชัย  คําลือเลิศ ให๎สัมภาษณ๑วํา  
 
  “วัดพระธาตุเขาน้อยสร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็น

เจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าได้ รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์
ผริต เดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมัยนี้
เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน 
สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้ งอยู่บนดอยเบาน้อย สูงจาก
ระดับน้ าทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น”94 

 
 
 
 

                                                           

 
94 สัมภาษณ๑  วิชัย  คําลือเลิศ  ผู๎ใหญํบ๎านบ๎านเขาน๎อย ,วันที่ 23 ธันวาคม 2562. 

รูปภาพที่ 4.11 พระศรีอริยเมตไตรยปางนั่งพับเพียบในอุโบสถวัดสวนตาล 



๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
ทั้งนี ้พระมหาจรัล สิริธมฺโม ยังกลําวเพ่ิมเติมวํา  
 
  “จากวัดพระธาตุเขาน้อยยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน 

ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจาก
ทองค าหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญ 
พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542”95 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 8. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง 
 พระธาตุแชํแห๎งตั้งอยูํหมูํที่ 3 บ๎านหนองเตํา ตําบลมํวงตี๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนําน 
พิกัด GPS วัดพระธาตุแชํแห๎ง 18.758240,100.791649 ตั้งอยูํบริเวณเนินดอยทางฝ๓่งตะวันออก
ของแมํน้ํานําน มีชุมชนบ๎านแชํแห๎งและบ๎านหนองเตําอยูํรอบวัด ทางทิศเหนือติดกับชุมชนบ๎านแชํแห๎ง
                                                           

 
95 สัมภาษณ๑  พระมหาจรัล  สิริธมฺโม , เจ๎าอาวาสวัดพระธาตุเขาน๎อย , วันท่ี 23 ธันวาคม 2562. 

รูปภาพที่ 4.12 พระธาตุเขาน๎อยและบันไดขึ้นนมัสการพระธาตุเขาน๎อย 

รูปภาพที่ 4.13  จุดชมวิววัดพระธาตุเขาน๎อย 



๗๙ 
 

และวิทยาลัยสงฆ๑นครนําน เฉลิมพระเกียรติฯ ทิศใต๎และทิศตะวันออกติดกับชุมชนบ๎านหนองเตํา และ
ทิศตะวันตกติดกับถนนพุทธบูชา หันหน๎าวัดมาทางทิศตะวันตกสามารถมองเห็นตัวเมืองนํานได๎ ดังคํา
สัมภาษณ๑พระปลัดนฤดล  กิตฺติภทฺโท ได๎กลําวให๎ข๎อมูลวํา  
 

  “พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 
600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุด
แห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ า 
ถึง 15 ค่ าเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของ
ทุกปี พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่ส าคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี”96  

 

 ตามพงศาวดารเมืองนํานกลําววําพญาการเมืองโปรดเกล๎าให๎ สร๎างขึ้นเพ่ือบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุที่ได๎มาจากเมืองสุโขทัยระหวํางปี พ.ศ.1891-1901 สถาป๓ตยกรรมด๎านโบสถ๑ของวัดพระ
ธาตุแชํแห๎ง ที่สําคัญและแสดงให๎เห็นถึงแบบอยํางสถาป๓ตยกรรมและศิลปกรรมสกุลชํางนําน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 พระธาตุแชํแห๎งเป็นศิลปะการกํอสร๎าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแหํงหนึ่ง ของภาคเหนือ 
ที่เป็นศิลปะ การกํอสร๎าง ที่ได๎รับอิทธิพล การกํอสร๎างมาจากเจดีย๑พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลั กษณะ
โดยรอบๆ ของ องค๑พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค๑ ด๎วยทองจังโกในสํวน ของทางเดิน ขึ้นสูงองค๑ 
พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน๎าบันเหนือประตูทางเข๎าลักษณะของการป๓้น จะเป็นลายนาคเกี้ยว
ที่เป็น เอกลักษณ๑เฉพาะของ ชํางฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดนํานโดยแท๎จริง ชาวเมืองล๎านนามี
ความเชื่อกัน วําการ ได๎เดินทางไปสักการบูชากราบไหว๎นมัสการองค๑พระธาตุแซํแห๎ง หรือชาวล๎านนา

                                                           

 96 สัมภาษณ๑พระปลัดนฤดล  กิตฺติภทฺโท , ผู๎ชํวยเจ๎าอาวาสวัดพระธาตุแชํแห๎ง ,วันที่ 13 ธันวาคม 2562. 

รูปภาพที่ 4.14  พระธาตุแชํแห๎งและพระวิหารหลวง 



๘๐ 
 

จะเรียกกันวํา การชูธาตุ แล๎วนั้นจะทําได๎รับ อานิสงค๑อยํางแรงกล๎า ทําให๎ชีวิตอยูํดี มีสุข ปราศจากโรคภัย
ตํางๆ มาเบียดเบียน หน๎าที่การงานเจริญก๎าวหน๎า เป็นต๎น และหากใครที่จะเดินทางได๎นมัสการองค๑พระ
ธาตุแซํแห๎ง นั้น สามารถเดินทางไปได๎ทุกวัน ซึ่งจะเปิดให๎เข๎านมัสการตั้งแตํเวลา 06.00-18.00 น. 
ภายในวัดมีสิ่งที่นําสนใจตํอการทํองเที่ยวคือ 
 1.วิหารหลวง อยูํทางด๎านทิศใต๎ขององค๑พระธาตุเป็นวิหารขนาดใหญํ 6 ห๎อง ห๎องกลางมี
ขนาด 3 ห๎อง และตํอชั้นลดออกไปทางด๎านหน๎า 2 ห๎องและ ด๎านหลัง 1 ห๎อง ภายในวิหารหลวงมีพระเจ๎า
ล๎านทองเป็นพระประธาน พุทธลักษณะปาง มารศรีวิชัยศิลปะล๎านนา ประทับนั่งบนฐาน เป็นพระพุทธรูป
องค๑ท่ีสวยงามในจังหวัดนํานองค๑หนึ่งและ เป็นพระพุทธรูป คูํบ๎านคูํเมืองมาช๎านาน พระพุทธรูปประทับยืน 
ประดิษฐานใน วิหารหลวงจํานวน 2 องค๑ป๓จจุบัน องค๑จริงมอบให๎พิพิธภัณฑ๑ จั งหวัดนํานอีกองค๑                    
ถูกโจรกรรมและยังไมํได๎กลับคืน องค๑ที่เห็นจําลองจาก องค๑จริงทําพิธีหลํอเททองเมื่อ  ปี 2550 หน๎าบัน
ประตูของวิหารหลวงเป็นปูนป๓้นลายนาคเกี่ยวกระหวัดกัน 8 หัว เอกลักษณ๑ของศิลปะ เมืองนําน 
 2. วิหารพระเจ๎าทันใจสร๎างด๎วยคอนกรีตหลังคาไม๎มุงด๎วย กระเบื้องดิน รูปแบบวิหารโถง 
ทรงจัตุรมุข กว๎าง 11 เมตร ยาว 11เมตร และรอยพระพุทธบาท จําลอง ป๓จจุบันบูรณะดูใหมํและ
งดงามยิ่งขึ้น 
 3. เจดีย๑วัดพระธาตุแชํแห๎งองค๑กระธาตุแชํแห๎งเป็นพระธาตุที่มีขนาดสูงถึง 55.5 เมตร 
ตั้งอยูํบนฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว๎างด๎านละ 22.5 เมตร มีสีเหลืองอรําม เนื่องจากบุด๎วยแผํนทองเหลือง 
ลักษณะของเจดีย๑ทรง ระฆัง สํวนฐานทําเป็นฐานหน๎ากระดานสี่เหลี่ยมขนาดใหญํ รองรับฐานบัว
ลูกแก๎ว ยํอเก็จ ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน๎า กระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมซ๎อนลดหลั่นกัน 3 ชั้นองค๑
ระฆังมีขนาดเล็กบัลลังก๑ทําเป็นแทํนสี่เหลี่ยม ยํอเก็จ ฐานหน๎ากระดานกลมเป็นกระดานสี่เหลี่ยมและ
แปดเหลี่ยม และชั้นบัวคว่ําเหนือฐานแปดเหลี่ยม ตกแตํงคล๎ายกลีบบัว หรือลายใบไม๎แทนลายดังกลําว
นี้คงได๎รบัอิทธิพลจากศิลปะพมํา ซึ่งนํามาตํอเติมข้ึนภายหลัง เมื่อลํวงเข๎า พุทธศตวรรษที่ 24 แล๎ว 
 4. วิหารพุทธไสยาศน๑  อยูํทางด๎านหน๎านอกกําแพงแก๎วขององค๑พระธาตุแชํแห๎ง มีเจดีย๑สี
ขาวศิลปะพมําเป็นเจดีย๑ที่จําลองมาให๎ชาวพุทธได๎บูชา ชาวบ๎าน เรียกวํา พระธาตุเชวาดากองตั้งอยูํทาง
ซ๎ายมือเมื่อเดินขึ้นมาถึงบริเวณล๎านด๎านหน๎าวัดพระธาตุวิหาร กํอสร๎างตามแนวยางขององค๑พระ                
มีประตูทางเข๎าด๎านหลังคือ ทิศใต๎ 
 5. บันไดนาค  2 ตัว คูํกันซึ่งตั้งอยูํด๎านหน๎าทางเข๎าพระบรมธาตุซึ่งสามารถเห็นวิวทิวทัศน๑
ของเมืองนํานได๎ในบริเวณกว๎าง 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 9. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ วัดหนองบัว 
 วัดหนองบัว ตั้งอยูํหมูํบ๎านหนองบัว ตําบลป่าคา อําเภอทําวังผา จังหวัดนําน พิกัด GPS 
วัดหนองบัว 19.088548,100.786479 เป็นวัดที่เกําแกํประจําหมูํบ๎านหนองบัวตั้งอยูํทํามกลาง
หมูํบ๎านไทยลื้ออัน สงบรํมเย็น ทิศท้ังสี่ด๎านติดกับตัวชุมชนรายล๎อมรอบวัด โดยสํวนใหญํประชากรเป็น
กลุํมชาติพันธุ๑ไทยลื้อ พระครูวาปีประทุมพิทักษ๑ ได๎กลําวให๎ข๎อมูลวํา 
 

  “วัดหนองบัว เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของ
เมืองน่าน วัดหนองบัวเป็น วัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่งภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า 
ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา แต่กระนั้น วิหารวัดหนองบัว ก็เป็น
อาคารที่ทรงคุณค่า ในแง่สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน ที่สวยงาม และหาชมได้ยาก จากค าบอก
เล่า กล่าวว่า วัดนี้สร้างขึ้น ในราว พ.ศ.2405 (สมัยรัชกาลที่ 4) โดยท่านสุนันต๊ะ                 
(ครูบาหลวง) เป็น หัวเรี่ยวหัวแรง น าชาวบ้าน สร้างข้ึนเป็นวัดประจ าหมู่บ้านหนองบัว”97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 97 สัมภาษณ๑  พระครูวาปีประทุมพิทักษ๑ , เจ๎าอาวาสวัดหนองบัว , วันท่ี  10 มกราคม 2563. 

รูปภาพที่ 4.15  บันใดนาคทางข้ึนวัดพระธาตุแชํแห๎ง 

รูปภาพที่ 4.16  วิหารทรงไทลื้อวัดหนองบัว 



๘๒ 
 

 สิ่งที่นําสนใจในวัดหนองบัวภาพ คือจิตรกรรมฝาผนัง ที่ได๎สะท๎อนให๎เห็นสภาพความ
เป็นอยูํของผู๎คน ในสมัย นั้นได๎เป็นอยํางดี โดยเฉพาะการแตํงกายของผู๎หญิงที่นุํงผ๎าซิ่นลายน้ําไหลหรือ
ผ๎าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับวํามี คุณคําทางศิลปะและ ความสมบูรณ๑ของภาพใกล๎เคียงกับภาพจิตรกรรม
ฝาผนังของวัดภูมินทร๑ในเมืองนํานเชื่อ กันวํา ภาพเขียนฝาผนังใน วัดหนองบัวแหํงนี้ เขียนขึ้นด๎วยชําง
สกุลเมืองนํานผู๎เดียวกันกับ ผู๎เขียนภาพฝาผนัง ในวัดภูมินทร๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ทั้งนี้สงํา  อินยา ได๎กลําวให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมวํา  
 

 “ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เล่าเรื่องหนึ่งในปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นพระชาติหนึ่ง
ของพระพุทธเจ้า สันนิษฐาน ว่าเขียนโดย “ทิดบัวผัน” ช่างเขียนลาวพวนที่บิดาของครูบา
หลวงสุ ชื่อนายเทพ ซึ่งเป็นทหารของเจ้าอนันตยศ (เจ้าเมืองน่านระหว่างปี พ.ศ. 2395-
2434) ได้น ามาจากเมืองพวน ในแคว้นหลวงพระบาง นอกจากนั้นยังมีนายเทพ และพระแสน
พิจิตรเป็นผู้ช่วยเขียนจนเสร็จ และยังมีภาพของเรือกลไฟ และดาบปลายปืนซึ่งเริ่มเข้ามาใน 
ประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวแห่งนี้ได้สะท้อนให้
เห็นสภาพความ เป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่
นุ่งผ้าซิ่นลายน้ า ไหลหรือผ้าซิ่นตีน จกที่สวยงาม นับว่ามีคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์
ของภาพใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรม ฝาผนังของวัดภูมินทร์ ในเมืองน่าน”98  

 

 นอกจากภาพจิตรกรรมแล๎วที่ฐานพระประธานยังประดิษฐานพระพุทธรูปล๎านนาองค๑เล็ก
อยูํหลายองค๑ และยังมีบุษบกสมัยล๎านนาอยูํด๎วย  นอกจากนี้ด๎านหลังวัดหนองบัว ยังเป็นที่ตั้งของ
ศูนย๑บริการวัฒนธรรมสายใยชุมชน ซึ่งเป็นแหํงผลิตและขายผ๎าซิ่น ทอมือ พ้ืนเมืองของชาวนํา น 
รวมถึงแสดงข๎าวของเครื่องใช๎ของชาวบ๎านในชุมชนอีกด๎วย 
                                                           

 98 สัมภาษณ๑  สงํา  อินยา, ผู๎เชี่ยวชาญวัฒนธรรมท๎องถิ่นอําเภอเวียงสา, วันท่ี 10 มกราคม 2563. 

รูปภาพที่ 4.17  ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว 



๘๓ 
 

 10. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) 
 วัดศรีมงคล (วัดก๐ง) ตั้งอยูํเลขที่ 59 หมูํ 1 ตําบลยม อําเภอทําวังผา จังหวัดนําน พิกัด 
GPS วัดศรีมงคล ก๐ง 19.082334,100.887940  ลักษณะของวัดตั้งอยูํบนเนินดอย คล๎ายกับหน๎า
ผาทําให๎เห็นทัศนวิสัยที่งดงาม ทิศเหนือและทิศตะวันออกของวัดติดกับทุํงนาพ้ืนที่ทําการเกษตรสามา
มารถมองเห็นอุทยานแหํงชาติดอยภูคาได๎อยํางชัดเจน ทิศใต๎และทิศตะวันตกติดกับตัวชุมชนบ๎านก๐งวัด
ศรีมงคล เป็นวัดที่ได๎รับการจัดการและปรับปรุงภูมิทัศน๑สําหรับเป็นแหลํงทํองเที่ยวแหํงใหมํของตัว
อําเภอทําวังผาโดยการนําของทํานพระครูรังษีธรรมนันท๑ เจ๎าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๐ง) รูปป๓จจุบัน 
พระครูรังสีธรรมนันท๑ กลําวให๎ข๎อมูลวํา  
 
  “วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี                 

พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดย
บริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟ
บรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไท
ลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึง
พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด              
เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ 
ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้”99 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           

 99 สัมภาษณ๑ พระครูรังสีธรรมนันท๑ , เจ๎าอาวาสวัดศรีมงคล (วัดก๐ง) , วันท่ี 14  มกราคม 2563. 

รูปภาพที่ 4.18  วิหารและจุดชมวิวหน๎าวิหารวัดศรีมงคล 



๘๔ 
 

 เมื่อมาถึงด๎านหน๎าวัดจะมีลานจอดรถด๎านข๎าง จากนั้นเดินเข๎ามาภายในวัดจะเจอวิหารหลวง  มี
องค๑พระธาตุประดิษฐานอยูํด๎านหน๎า บรรยากาศโดยรอบของวัด เน๎นตกแตํงแบบไทยล๎านนา อนุรักษ๑ของ
เกําแกํในอดีต ด๎านหน๎ายังเป็นที่ตั้งของกระทํอมไม๎ไผํ ชื่อวําเฮือนมะเกํา ภายในบ๎านมีข๎าวของเครื่องใช๎
โบราณ สามารถเข๎าไปชมและถํายภาพได๎ เฮือนโอชา  เรือนไทยล๎านนา 2 ชั้น ซ่ึง ปกิตตา  สุฤทธิ์ ได๎กลําววํา 
 

 “เป็นสถานที่ที่จัดท าพ้ืนที่ของร้านขายเครื่องดื่ม กาแฟ โดยจ าลองบรรยากาศของ
บ้านเรือนไทยสไตล์ล้านนาในอดีต บรรยากาศชั้นล่าง จัดท าเป็นระเบียง พร้อมที่นั่งจิบกาแฟ
ชมวิว ชั้นสอง มีทั้งส่วนของห้องโถงซ่ึงเป็นที่นั่งพักผ่อน บริเวณชั้น 2 บรรยากาศค่อนข้าง
สบายมาก  ชั้นนี้มีการจ าลองห้องนอนไว้ 1 ห้อง หน้าต่างเปิดได้รอบทิศ มองเห็นวิวนาข้าว  
ไม่ได้เป็นห้องพักแต่เปิดให้เยี่ยมชมถ่ายภาพได้เพียงอย่างเดียว”100 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรังสี  เรือนไทยล๎านนาประยุกต๑ ตัวเรือนใช๎ไม๎สักทอง
ทั้งหมด งามสงําเห็นมาแตํไกล ที่รวบรวมเอาเครื่องใช๎ตํางๆ ในสมัยโบราณมาจัดให๎ชม อาทิ อุปกรณ๑ที่
ใช๎ทํามาหากินของคนโบราณ ใบเกิด หรือใบสูติบัตรที่จารึกลงในใบลาน รวมถึงเครื่องเงินตํางๆ 
นอกจากนี้ยังมีภาพของหลวงปู่ครูบาวัดก๐ง และพระเกจิชื่อดังตํางๆ 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           

 
100 สัมภาษณ๑ ปกิตตา  สุฤทธิ์, นักพัฒนาชุมชนตําบลยม , วันท่ี 14  มกราคม 2563. 

รูปภาพที่ 4.19  เรือนไทยล๎านนา 

รูปภาพที่ 4.20  พิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรังสี 



๘๕ 
 

 11. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ  วัดภูเก็ต 
 วัดภูเก็ตตั้งอยูํเลขที่ 231 หมูํที่ 2  ตําบลวรนคร อําเภอป๓ว จังหวัดนําน พิกัด GPS วัด
ภูเก็ต 19.165272,100.933985 ตั้งอยูํบนเนินดอยของขุมชนบ๎านเก็ต ทิศตะวันออก ทิศใต๎ และ
ทิศตะวันตกติดกับตัวชุมชนบ๎านเก็ต ทางทิศเหนือติดกับคลองน้ําและทุํงนาการเกษตร สามารถ
มองเห็นอุทยานแหํงชาติดอยภูคาได๎อยํางชัดเจน วัดภูเก็ตตั้งอยูํบนเนินดอยที่สูงสามารถมองเห็น
ธรรมชาติของวิถีชีวิตและท๎องทุํงนาได๎อยํางชัดเจน ทําให๎เป็นจุดทํองเที่ยวที่นิยมไปเที่ยวชมบรรยากาศ
และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งนี้พระครูพิสิทธินันทธรรม ได๎กลําวให๎ข๎อมูลวํา  
 

  “วัดภูเก็ต เห็นชื่อแล้วอาจจะแปลกใจกันเล็กน้อยว่าชื่อวัด น่าจะอยู่ในจังหวัด
ภูเก็ต มากกว่าที่จะอยู่ใน จังหวัดน่าน  ซึ่งตามจริงแล้ววัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า 
หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า 
"วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต”101   

 

 ถือวําเป็นวัดที่มีภูมิทัศน๑และวิวที่สวยงาม โดยจุดเดํนของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด๎านหลังวัด 
ติด กับทุํงนาที่กว๎าง ไกลพร๎อมด๎วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช๎าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิว
พระอาทิตย๑ขึ้นที่งดงามอีกแหํงหนึ่ง  ด๎านลํางวัดมี แมํน้ําไหลผําน ซึ่งเป็นน้ําซับซึมมาจากใต๎ดินไหลริน
รวมกันเป็นลําธารให๎ฝูงปลาและสัตว๑น้ําอยูํอาศัย  ทางวัดได๎จัดให๎เป็นเขตอภัยทานให๎นักทํองเที่ยว สามารถ
ให๎อาหารจากลานข๎างบน ผํานทํอไหลลงไปให๎กับฝูงปลาได๎ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยูํด๎านลํางได๎
อยํางชัดเจน  มีอุโบสถทรงล๎านนาประยุกต๑ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพํอแสนป๓ว 
หรือ หลวงพํอพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ หันพระพักตร๑ไปทางทิศตะวันออก 
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รูปภาพที่ 4.21  หน๎าวิหารและจุดชมวิวบริเวณโรงแรมธรรมมะวัดภูเก็ต 



๘๖ 
 

โดยสมชาย  เกตุวัง ได๎ให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมวํา  
 

“นอกจากนี้ภายในวัดยังมี เทมเพิล สเตย์ ชื่อว่า ภูเก็ต สนธยา เทมเพิลสเตย์ หรือ
เรียกให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นลักษณะของโรงแรมธรรมะ เป็นอาคารที่พัก ส าหรับผู้ที่ มา
ปฎิบัติธรรมหรือนักนักท่องเที่ยวที่สนใจ  อาคารซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดชมวิว สามารถเห็นวิวทุ่ง
นาเขียวขจีได้จากห้องพัก โดยสร้างเป็นอาคารขนาด 4 ชั้น มี 8 ห้องนอน โดยในชั้นที่ 4 
จะเป็นห้องปฏิบัติธรรม และที่น่าสนใจคือ ตัวโรงแรมจะสร้างอยู่ใต้โบสถ์ของวัดภูเก็ต 
เนื่องจากวัดภูเก็ตสร้างอยู่บนเนินเขา และมีการสร้างโรงแรมขึ้นบริเวณเชิงเขาด้านล่าง 
ของโบสถ์ ท าให้บริเวณลานโบสถ์กลายเป็นดาดฟ้าของโรงแรม และการที่เรียกว่าโรงแรม
ธรรมะ เพราะมี การจัดห้องพักในลักษณะเดียวกับโรงแรม ซึ่งผู้ที่เข้ามาพักจะได้มีโอกาส
ปฏิบัติธรรมร่วมกับทางวัด”102  

 

 รวมทั้งจะได๎ศึกษาวิถีชีวิตของพระ เณรภายในวัด ได๎ทําบุญ ตักบาตร ที่สําคัญที่โรงแรม
แหํงนี้จะไมํมีการจําหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑อยํางเด็ดขาด โรงแรมธรรมะของวัดภูเก็ตถือเป็นแหํง
แรกในประเทศไทย ซึ่งไมํใชํการเปิดศาลาวัดให๎คนเข๎าไปนอนแล๎วมาตั้งชื่อวําเป็นโรงแรม แตํที่วัดภูเก็ต
มีการสร๎างอาคารและห๎องพัก ที่มีลักษณะเหมือนกับโรงแรมทั่วไป ประมาณโรงแรมระดับ 3 ดาว 
เพียงแตํผู๎ที่จะเข๎ามาพักหากมาเพ่ือปฏิบัติธรรมไมํต๎องเสียคําที่พัก ซึ่งแนวทางนี้วัดตํางๆสามารถนําไป
พัฒนาตํอได๎เพราะถือ วํา เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะชํวยให๎คนเข๎าวัดเพ่ือปฏิบัติธรรมมากขึ้นทั้งยังชํวย
ให๎ผู๎ที่เข๎าพักได๎มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิต องผู๎คนที่พักอาศัยอยูํรอบวัดด๎วย 
  
 12. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ ศูนย์กาแฟไทลื้อ 
 ศูนย๑กาแฟไทยลื้อ ตั้งอยูํเลขที ่ 164  หมูํ 4  ตําบลศิลาแลง อําเภอป๓ว จังหวัดนําน  พิกัด 
GPS ร๎านกาแฟไทลื้อ 19.1457275,100.9407357 ลักษณะที่ตั้งอยูํบนที่ลาบลุํมอยูํติดกับถนน
ทางหลวง หมายเลข 1081 ด๎านหลังติดกับท๎องทุํงนาการเกษตร สามารถมองเห็นอุทยาแหํงชาติดอย
ภูคาได๎อยํางชัดเจน มีจุดเดํนคือบรรยากาศธรรมชาติของท๎องทุํง 
 ศูนย๑กาแฟบ๎านไทลื้อ  นับเป็นอีกหนึ่ง “ไฮไลต๑”ของอําเภอนําเที่ยวแหํงนี้เพราะนอกจาก
รสชาติของเครื่องดื่มจะถูกปากบรรดาคอกาแฟแถมราคาไมํแพงด๎วยแล๎ว ร๎านกาแฟบรรยากาศสบาย
แบบนี้ ยังมีซุ๎มไม๎มุงจาก ทอดยาวเรียงรายลงไปในผืนนา รอให๎บรรดาอาคันตุกะจากตํางถิ่นเดินเลาะ
ไปตามทางบนสะพานไม๎ไผํกํอนไปนั่งรับลม ชมวิวกันแบบชิว-ชิว ได๎แบบไมํคิดตังค๑เพ่ิมเรียกวําซื้อ
กาแฟแก๎วละไมํก่ีสิบบาท แตํสามารถนั่งชมวิว “หลักล๎าน”กันได๎เลยทีเดียว 
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๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึงพนม แก๎วเทพ ได๎กลําวให๎ข๎อมูลวํา  
 

  “ร้านจ าหน่ายผ้าทอลายน้ าไหลไทลื้อ และสินค้าของฝากจากเมืองน่าน และกิจการ
ร้านกาแฟ บ้านไทลื้อ สละเวลามาให้ข้อมูล ด้วยอัธยาศัยเป็นกันเองตัวเขาและคุณล าดวน 
แก้วเทพ ผู้เป็นภรรยา เป็นคนไทยมีเชื้อสายไทลื้อ ก่อนหน้านี้เคยเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถ มี
ลูกน้องเกือบสิบคน ควบคู่กับท าธุรกิจรับซื้อขาย-แลกเปลี่ยนรถยนต์ อยู่ในอ าเภอปัวช่วงราว
ปี 2541 ที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤติค่าเงินบาท กิจการที่มีอยู่พังไม่เป็นท่า จนต้อง
กลายเป็นบุคคลล้มละลายจังหวะนั้นเองเจ้าของธุรกิจขายผ้าคนหนึ่งอยากได้รถ เขาเลยน า
รถที่เหลืออยู่ไปแลกกับผ้าทอลาย  น้ าไหล ซึ่งเป็นสินค้าของชาวไทลื้อ ก่อนน ามาเป็น
อาชีพใหม่ โดยตระเวนไปหาแหล่งจ าหน่ายทั้งในตัวเมืองน่านและจังหวัดใกล้เคียง อย่าง 
สุโขทัย แพร่ ตาก เชียงใหม่ เชียงราย ฯลฯ  ท าอยู่พักใหญ่จึงมาเช่าห้องแถวเปิดร้าน
จ าหน่ายผ้าทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูปชาย-หญิง ตั้งชื่อว่า “ล าดวนผ้าทอ”  กิจการขายดีขึ้น
ตามล าดับ แต่มักหมดไปกับค่าเช่าร้าน จึงขยับขยายมาเปิดร้านแห่งใหม่บนที่ดินของตัวเอง
จนกระท่ังปัจจุบัน”103  

 

 ร๎านลําดวนผ๎าทอ เปิดมาได๎สิบกวําปี สํวนร๎านกาแฟ ทํามาสามปีกวําแล๎ว ลูกค๎ามีมากขึ้น
เรื่อยๆ” คุณพนม บอกกํอนยิ้มกว๎าง  และย๎อนให๎ฟ๓งถึงที่มาของการลงทุนทําร๎านกาแฟ ที่หลายคนชื่น
ชมกันวําบรรยากาศดีมาก ติดอันดับต๎นๆของประเทศ นั้น เริ่มจากตอนทําร๎านลําดวนผ๎าทอ ลูกค๎ามีทั้ง
ผู๎หญิง-ผู๎ชาย ซึ่งบางคนขี้เกียจเลือก มักพากันไปนั่งศาลาไม๎หลังร๎าน เขาเลยนํากาแฟซองสําเร็จรูป 
พร๎อมทั้งกระติกน้ําร๎อน แก๎วกาแฟ มาวางไว๎ให๎เพ่ือเป็นการบริการลูกค๎ามาระยะหลังลูกค๎ามีมากขึ้น 
เลยคิดอยากเปิดร๎านกาแฟอีกหนึ่งอยําง แตํระหวํางยังไมํตัดสินใจ มีเพ่ือนมาเสนอขายเครื่องชงกาแฟ
สดให๎แบบไมํต๎องจํายเงินก๎อน เพราะซ้ือมาราคาสองแสนบาท แตํใช๎ได๎ไมํถึง 6 เดือน ลูกจ๎างลาออกไป
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รูปภาพที่ 4.22  บรรยากาศศูนย๑กาแฟไทลื้อ 



๘๘ 
 

กํอนเลยไมํได๎ทําตํอจากนั้นตัวเขาและลูกสาว จึงพากันไปเรียนรู๎การคั่ว การกะเทาะเปลือกกาแฟ จาก
เจ๎าหน๎าที่ของมูลนิธิแมํฟ้าหลวง ดอยตุง เพ่ือเป็นการลดต๎นทุนการผลิตได๎ทางหนึ่งสํวนซุ๎มไม๎มุงจาก ที่
สร๎างทอดไปในผืนนา มีสะพานไม๎ไผํเชื่อมให๎เป็นทางเดินแกํนักทํองเที่ยวนั้น  
   

 “เกิดจากความคิดเขาเอง ที่ต้องการให้ลูกค้าได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด แบบ
หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ ที่มัดมีแต่ตึกปูนและถนนคอนกรีต”104 

 

 มาถึงวันนี้ ร๎านกาแฟในแบบของเขา ถูกหลายคนยกให๎เป็นสถานที่ต๎องห๎ามพลาดของ
จังหวัดนํานไปแล๎ว คุณพนม ยิ้มน๎อยๆกํอนออกตัววํา  “คงเพราะเราไมํหวงสถานที่ บางคนมานั่งนาน
ชั่วโมง-สองชั่วโมงก็ชําง ใครไมํซื้อก็นั่งได๎ ใจจริง   อยากให๎เป็นสถานที่กึ่งสาธารณะ ใครก็มาได๎ตาม
อัธยาศัย บางครั้งมีแขกโทรศัพท๑มาขอจองซุ๎มไม๎นั่ง ผมบอกไมํได๎หรอก ใครมากํอนนั่งกํอนเลย ไมํงั้น
เสียโอกาสคนอ่ืนที่จะมาเที่ยว”คุณพนม เผยจุดยืน 
 
 13. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ  โรงเรียนชาวนา 
 โรงเรียนชาวนาตั้งอยูํเลขท่ี 225 หมูํ 1 บ๎านนาคํา ตําบลศิลาเพชร อําเภอป๓ว จังหวัดนําน  
55120 พิกัด GPS โรงเรียนชาวนา ตําบลศิลาเพชร:  19.108162,100.943964  ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร๑ตั้งอยูํที่ราบลุํม กลางท๎องทุํงนาบริเวณของตัวโรงเรียนรายล๎อมรอบด๎วยทุํงนาข๎าวทั้งสี่ทิศ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
โดยสุทธนา  ป๓ทมวัฒน๑ ได๎ให๎ข๎อมูลวํา  
 

 “การก่อเกิดโรงเรียนชาวนา  “เติมฝันซึ่งกันและกัน” สนิท (ผู้ใหญ่สนิท ปัญญา
วรรณรักษ์ ,ผู้ใหญ่บ้าน) และ หมอนา (นางสุดธนา ปัทมวัฒน์ ,นักวิชาการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลาเพชร)  เป็นหัวเรือใหญ่ จึงพร้อมที่จะให้ที่นาและ
ห้องเรียน  ในการศึกษาเรียนรู้  โดยอ านวยความสะดวกทั้งอาหารว่างและสถานที่    
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๘๙ 
 

ขณะเดียวกัน โรงเรียนมัธยมศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์   โดยอาจารย์จงรักษ์  ใหม่ค า ซึ่งได้
การศึกษาพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองมาก่อนเป็นเวลา 8 ปี โดยมีพ้ืนที่บ้านทุ่งทุ่งฆ้องแหล่งเรียนรู้    
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น คือป้าผิน   แต่ไม่มีพ้ืนที่ในการขยายพันธุ์    อาจารย์จงรักฝันอยากให้
นักเรียนได้น าพันธุ์ข้าวมาทดลองปลูก  จึงอยากจะขยายพ้ืนที่ในการท านา  เมื่อเราได้
พบปะพูดคุยกันและร่วมมือกันถอดบทเรียน   จึงเป็นการเติมฝันซึ่งกันและกัน ให้ต าราใน
ความฝันออกมามีชีวิตจริง  โรงเรียนชาวนาบ้านนาค า ต าบลศิลาเพชร จึงเกิดขึ้น  โดยมี
การประสานงานร่วมจัดท าหลักสูตรร่วมกัน   มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้เป็นชาวนา   โดยมี
อาจารย์ผู้สอนคือภูมิปัญญาท้องถิ่น  ,อาจารย์จงรักษ์   ใหม่ค า  ,นักวิชาการสาธารณสุข,
นักวิชาการการเกษตร ,โดยมี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดน่าน   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลาเพชรและองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาเพชร เป็น
ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ  อุปกรณ์ทางการเกษตรและอ่ืนๆ”105 
 

ซึ่งสอดคล๎องกับเอกชัย  อุตรชน กลําวเพ่ิมเติมวํา  
 

 “หลักสูตรโรงเรียนชาวนา เริ่มตั้งแต่ การคัดพันธุ์  ,การเตรียมดิน เพาะกล้า ,การ
ปักด านา  ,ประเพณีวัฒนธรรมประเพณีหลังท านา   พิธีกรรมสู่ขวัญควาย   พิธีกรรมสืบ
ชะตาข้าว ,การศึกษาพฤกษศาสตร์ข้าวในนา    การเจริญของต้นข้าว    ระบบนิเวศใน
แปลงนา  ตรวจสอบเกี่ยวกับโรคข้าว แมลงศัตรูข้าว สัตว์ศัตรูข้าว ศัตรูธรรมชาติ วัชพืชใน
นาข้าว และประโยชน์จากสัตว์ศัตรูข้าว   ดอกข้าวบาน ศึกษาโครงสร้างของดอกข้าวการ
ผสมพันธุ์ข้าว  ส ารวจตรวจสอบโครงสร้างดอกข้าวที่ใช้ในการสืบพันธุ์ และขั้นตอนการ
ถ่ายละอองเรณูและการผสมพันธุ์ข้าว  การเก็บเกี่ยวข้าวการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวส ารวจ
ตรวจสอบ และอธิบายขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว การตรวจสอบข้าวปน  และ  
การเก็บเมล็ดพันธุ์”106  

 

 เมนูเด็ดจากเมล็ดข๎าว   อาหารปลอดภัยจาก จากข๎าวเหนียว   โดยสืบค๎นข๎อมูล  อธิบาย
และปฏิบัติการการทําขนมหวานที่ทําจากข๎าวเหนียวในท๎องถิ่น  การเตรียมดินปลูกผัก ขั้นตอนการ
เตรียมดิน เรียนรู๎วิธีการเตรียมดิน   เรียนรู๎การปลูกผัก จากภูมิป๓ญญา เกษตรกร ,การหมักปุ๋ยอินทรีย๑ 
เรียนรู๎วิธีการทําปุ๋ยชนิดตํางๆ เพื่อนําไปใช๎กับนาข๎าวและพืชผักในแปลง  การสร๎างภูมิต๎านทานโรคพืช 
เรียนรู๎การทําไตรโคเดอร๑มาเพ่ือใช๎ในนาข๎าวและการพํนเพ่ือสร๎างภูมิต๎านทานแกํพืชผัก  จากภูมิป๓ญญา 
เกษตรกร และเกษตรตําบล  การหมักปุ๋ยจากพืชสด   การทําปุ๋ยน้ําหมัก  การทํายาไลํแมลง   โทษของ

                                                           

 105 สัมภาษณ๑ สุทธนา  ป๓ทมวัฒน๑,  เจ๎าของโรงเรียนชาวนา , วันท่ี 10 มกราคม 2563. 
 106 สัมภาษณ๑ เอกชัย  อุตรชน,  นักพัฒนาชุมชนตําบลศิลาเพชร, วัน 10 มกราคม 2563. 
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สารเคมีทางการเกษตรตํอสุขภาพ เรียนรู๎ โทษของสารเคมีที่ เกษตรกรใช๎ทางการการเกษตร                          
มีผลกระทบตํอสุขภาพและสิ่งแวดล๎อมอยํางไร  
 นอกจากพันธุ๑ข๎าวพ้ืนเมืองที่ปลูก และคัดพันธุ๑เพ่ือขยายพันธุ๑ในปีตํอไป   โรงเรียนชาวนาเรา
ยังปลูกข๎าวจ๎าวพันธุ๑ไรท๑เบอรี่  ข๎าวจ๎าวแดง  ข๎าวเหนียวก่ํา(ดํา) ซึ่งเป็นข๎าวที่มีสารต๎านอนุมูลอิสระสูง 
เพ่ือขยายพันธุ๑ แกํผู๎สนใจที่จะทําพันธุ๑ตํอไป โดยมีเงื่อนไขคือต๎องเป็นปลูกโดยปลูกแบบข๎าวอินทรีย๑
เทํานั้น นอกจากนั้นยังมีข๎าวสินเหล็กซึ่งเป็นข๎าวที่มีความหวานต่ํา เพ่ือขยายพันธุ๑แกํผู๎ป่วยเบาหวานตํอไป 
 
 14. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้้า 
 ฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา ตั้งอยูํเลขที่ 129 บ๎านหัวน้ํา ตําบลศิลาแลง อําเภอป๓ว จังหวัดนําน  
พิกัด GPS ฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา 19.1357066,100.9533758, ลักษณะทางภูมิศาสตร๑ตั้งอยูํบน
เนินดอยหํางจากตัวชุมชนบ๎านหัวน้ํา ไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือติดกับทุํงนาพ้ืนที่ทําการเกษตร 
สามารถเห็นอุทยาแหํงชาติดอยภูคาได๎อยํางชัดเจน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทํองเที่ยวที่ได๎รับการนิยมจาก
นักทํองเที่ยว ที่ชอบสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติและอาหารเพ่ือสุขภาพ การจัดการเป็นลักษณะของ
โฮมสเตย๑ที่พักรับรองนักทํองเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยธนากิจ  ชินกิจการ ได๎กลําวให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมวํา  
 

“ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เหมาะ ไปสูดโอโซน มองวิวทุ่งนา
กว้างไกลได้แบบเต็มอ่ิมจากหน้าที่พักในบรรยากาศแบบส่วนตัว นอกจากนี้ยังเปิด
ให้บริการเป็นร้านอาหารอีกด้วยเมนูส่วนใหญ่เน้นไปทางเมนูเห็ดทั้งหลาย เนื่องจากที่นี่ คือ 
ฟาร์มเห็ดที่ผลิตเชื้อเห็ดที่ใหญ่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งของอ าเภอปัวและของ
จังหวัดน่าน  เลยมีการน าเห็ดมาเป็นส่วนประกอบของเมนูต่างๆ  ใครที่มาถึงปัวถึงแม้ไม่

รูปภาพที่ 4.24  บรรยากาศฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา 
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ได้มาพักค้างคืนก็ไม่ควรพลาดมาลิ้มลองสารพัดเมนูเห็ดและพิซซ่าแสนอร่อยเมนูขึ้นชื่อของ
ที่นี่”107 

 

 15. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ น้้าตกศิลาเพชร 
 น้ําตกศิลาเพชรตั้งอยูํในบริเวณทางตอนกลางของอุทยานแหํงชาติดอยภูคาอยูํภายใต๎การ
ดูแลของหนํวยจัดการต๎นน้ํา น้ํายําง ในพ้ืนที่หมูํบ๎านป่าตอง ตําบลศิลาเพชร อําเภอป๓ว จังหวัดนําน 
พิกัด GPS น้ําตกศิลาเพชร ละติจูด 19.0944528, ลองจิจูด 100.94931359999998 เป็น
น้ําตกที่มีชื่อเสียงของอําเภอป๓วและเป็นที่นิยมของนักทํองเที่ยว น้ําตกเกิดจากลําน้ํายําง มีทั้งหมด 3 ชั้น      
มีลักษณะเป็นแอํงน้ําตกเหมาะแกํการเลํนน้ําและมีน้ําไหลตลอดปี สายน้ําตกลงมาจากหน๎าผาหลายชั้น
ลดหลั่นกันไป ภายในน้ําตกมีน้ําตกที่ใสสะอาด โขดหินอันสวยงาม ต๎นไม๎ที่รํมรื่น ทั้งสองฝ๓่งของน้ําตก
จะเป็นหน๎าผาลาดชัน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ๑ของป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา ถือได๎วําเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวทางธรรมชาติอีกจุดหนึ่งของอําเภอป๓ว ที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎มาสัมผัสกับบรรยากาศ
ธรรมชาติที่โอบล๎อมด๎วยขุนเขา เหมาะแกํการเป็นสถานที่พักผํอนหยํอยใจของนักทํองเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 ภายในบริเวณของน้ําตกศิลาเพชรมีร๎านอาหาร เครื่องดื่ม และห๎องสุขาไว๎บริการด๎านหน๎า
กํอนเข๎าถึงตัวน้ําตกนอกจากนี้น้ําตกศิลาเพชรยังสํารวจพบปลาผีเสื้อติดหินนํานและปลาค๎างคาวติดหิน
น้ําตกศิลาเพชร ซึ่งสามารถพบได๎ท่ีจังหวัดนํานแหํงเดียวเทํานั้น 
 สรุป  จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลระบบสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนํานทั้งหมด
ดังที่กลําวข๎างต๎นแล๎วสามารถแยกประเภทของการทํองเที่ยวในจังหวัดนํานได๎ออกเป็น  3 ประเภท
ด๎วยกันคือ 

                                                           

 107 สัมภาษณ๑ ธนากิจ  ชินกิจการ , เจ๎าของผู๎ประกอบการฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา, วันที่ 6 มกราคม 2563. 

รูปภาพที่ 4.25  บริเวณน้ําตกศิลาเพชร 
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 1. การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึงการทํองเที่ยวที่บวกกับการเรียนรู๎วิถีชีวิตของ
ชุมชนตํางๆ ที่มีความเก่ียวข๎องกับสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ตัวอยํางเชํนสถานที่ทํองเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรม คือ ขํวงเมืองนําน  วัดพระธาตุแชํแห๎ง วัดช๎างค้ํา  วัดภูมินทร๑ วัดมิ่งเมือง วัดศรีมงคล      
วัดสวนตาล พิพิธภัณฑสถานแหํงชาตินําน วัดหนองบัว เป็นต๎น โดยสถานที่ดังกลําวนี้เป็นสถานที่
ทํองเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณะมีความโดดเดํนเฉพาะตัวทางวัฒนธรรม อันเป็นสิ่งกระตุ๎นการ
ทํองเที่ยว เป็นต๎น 
 2. การทํองเที่ยวด๎านศีลปะ หมายถึงสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนํานที่เกี่ยวข๎องกับผลงาน
ด๎านศีลปะทั้งจิตกรรม สถาป๓ตยกรรม ทั้งที่เป็นศีลปะดั้งเดิมและรํวมสมัยอันเป็นป๓จจัยหนึ่งในการ
ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาเท่ียวในจังหวัดนําน เชํน วัดพระธาตุแชํแห๎ง วัดสวนตาล วัดพระธาตุช๎างค้ํา 
วัดหัวขํวง วัดภูมินทร๑ วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน๎อย วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล วัดหนองบัว เป็นต๎น ซึ่ง
สถานที่ทํองเที่ยวดังกลําวนี้มีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ๑ของตัวเองในด๎านศีลปะ ที่ทําให๎เป็นป๓จจัยหนึ่งใน
การกระตุ๎นการทํองเที่ยวของจังหวัดนําน 
 3. การทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นการทํองเที่ยวที่ให๎นักทํองเที่ยวได๎สัมผัสกับบรรยากาศ
ของธรรมชาติในจังหวัดนําน ความโดดเดํนที่ไมํมีใครเหมือนเป็นจุดดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี 
เชํน น้ําตกศิลาเพชร ศูนย๑กาแฟไทลื้อ ฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา โรงเรียนชาวนา วัดพระธาตุเขาน๎อย วัดศรี
มงคล เป็นต๎น ซึ่งแตํละสถานที่ที่กลําวมานี้มีอักลักษณ๑เฉพาะตัวที่สามารถสร๎างความสนใจให๎กับ
นักทํองเที่ยวที่เพียงแตํเห็นภาพบนโลกอินเตอร๑เน็ตแล๎วอยากจะมาสัมผัส อันเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
และกระตุ๎นการทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี 
 
 4.1.2 ระบบประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
 จังหวัดนํานเป็น 1 ใน 12 เมืองต๎องห๎ามพลาด ที่ผํานการคัดสรรจากการทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทยในฐานะเมืองที่อาจไมํเป็นที่รู๎จักมากนักหรือถูกมองข๎าม แตํแท๎จริงแล๎วก็มีเรื่องราวที่เป็น
เอกลักษณ๑และนําสนใจไมํแพ๎เมืองใหญํอ่ืนๆ จังหวัดนํานแม๎จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แตํก็มีสถานที่
ทํองเที่ยวมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร๑ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงแหลํงทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติอีกด๎วย จากอดีตที่ผํานมาสถานที่แหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ไมํได๎เป็นที่รู๎จักมากนักด๎วย
ชํองทางระบบการประชาสัมพันธ๑ มักจะเป็นปากตํอปากจากชนชาวจังหวัดนํานเองที่ออกไปทํางาน
ตํางจังหวัดและจะกลับมาเที่ยวบ๎านในชํวงเทศกาล การเข๎าถึงและการประชาสัมพันธ๑มักจะอยูํในรูป
ของสื่อสิ่งพิมพ๑ ในวงแคบทําให๎แหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวในวงแคบ 
 ในป๓จจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได๎พัฒนาการที่ก๎าวหน๎ามากขึ้น มีความสะดวกรวดเร็ว
ทันสมัยทําให๎ระบบการประชาสัมพันธ๑ของแหลํงทํองเที่ยวได๎เป็นที่รู๎จักมากขึ้น อีกทั้งมีผลกระทบตํอ
การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัดนําน ด๎วยปรากกฎการที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของ
ประชาชนชาวจังหวัดนําน จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเมื่อเกิดแหลํงทํองเที่ยว หรือ
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ทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยวในชุมชนของตนเองเป็นที่รู๎จัก และได๎รับการพัฒนารวมถึงการตอบรับจาก
นักทํองเที่ยวตํางจังหวัดและตํางประเทศที่เข๎ามาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ทําให๎วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เกิด
เป็นผู๎ประกอบการร๎านค๎า โรงแรม โฮมสเตย๑ ฯลฯ เกิดข้ึนในพื้นท่ีใกล๎เคียงของแหลํงทํองเที่ยว  
 การเข๎าถึงของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน จากการลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยว
และการให๎บริการการทํองเที่ยวผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลระบบประชาสัมพันธ๑ของการทํองเที่ยวใน
จังหวัดนําน โดยภาพรวมสามารถแบํงได๎เป็น 3 กลุํมใหญํๆ คือ 
 กลุ่มที่ 1  การประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานของภาครัฐ 

จากลงพ้ืนที่ทําการสํารวจข๎อมูลสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานพบวํา ระบบ
การประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวในจังหวัดนํานป๓จจุบันได๎มีหนํวยงานของภาครัฐเข๎ามากดําเนินการ
บริการข๎อมูลการทํองเที่ยวและประชาสัมพันธ๑ให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาเท่ียวในจังหวัดนําน ซึ่งมีหนํวยงาน
ภาครัฐ และรูปแบบการให๎บริการข๎อมูลทํองเที่ยวดังนี้ 
 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส้านักงานน่าน) มีวิสัยทัศน๑ เป็นผู๎นําในการสํงเสริม
การทํองเที่ยวให๎ประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อยํางยั่งยืน” 
ททท. เป็นผู๎นําในการสํงเสริมการทํองเที่ยว หมายถึง ททท. เป็นผู๎ชี้นํา (Thought Leader) ทิศ
ทางการสํงเสริมการตลาดการทํองเที่ยวไทย ที่ได๎รับการยอมรับจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในอุตสาหกรรม
ทํองเที่ยวไทย การสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) 
อยํางยั่งยืน หมายถึง สํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่นักทํองเที่ยวนึกถึงและเลือกเดินทาง
ทํองเที่ยวเป็นอันดับต๎น ๆ ของโลกอยํางตํอเนื่อง บนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลระหวํางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งสุมิตรา  เสียงกอง กลําวให๎ข๎อมูลวํา  
 

“ในจังหวัดน่านมีส านักงานที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ภายใต้
การก ากับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ส านักงานน่าน ตั้งอยู่เลขที่ 17 ถ.ผากอง 
ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0 5471 1217 -8 มีรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ การประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเฟสบุ๊ค Facebook : TAT NAN การประชาสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่จะเป็น                
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน”108   

  

 2. ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน มีวิสัยทัศน๑ (Vision) เป็นหนํวยงานที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาสํงเสริมการทํองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ไปสูํระดับสากล ดําเนินงานด๎วยพันธกิจ 
(Mission) พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว ให๎มีการบริการที่ดี มีคุณภาพการบริการจัดการ                 

                                                           

 
108 สัมภาษณ๑สุมิตรา  เสียงกอง ,หัวหน๎ากลุํมงานสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว, วันที่ 20 ธันวาคม 2562. 



๙๔ 
 

การทํองเที่ยวโดยชุมชนมีสํวนรํวม และสํงเสริมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวมีคุณภาพได๎มาตรฐาน มีรูปแบบ
การประชาสัมพันธ๑และการให๎บริการข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวในรูปแบบ การประชาสัมพันธ๑ผําน  
เว็บไซต๑ (http://nantourism.go.th/) และทางเฟสบุ๏ค (Facebook) สํานักงานทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนําน โดยสํวนใหญํจะเป็นการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยว และกิจกรรมตําง  ๆ              
ที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยว ซึ่งมีรูปภาพตัวอยํางชํองทางการให๎บริการข๎อมูลดังนี้ 
 3. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่าน  ตั้งอยูํเลขที่    46/1  ถนนผากอง  ตําบลในเวียง  
อําเภอเมือง จังหวัดนําน  บริเวณตรงข๎ามทางทิศตะวันออกของวัดภูมินทร๑และขํวงเมืองนํานเป็นหนํวยงาน
ที่ให๎บริการข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยว โดย เอกฉันท๑  มูลศรี กลําวให๎ข๎อมูลวํา 
 

 “เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองน่าน มีการให้บริการการน าเที่ยวโดย
รถราง มัคคุเทศก์ และอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นประจ าทุกวัน ซึ่ง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านนี้ อยู่ในการบริการงานของเทศบาลเมืองน่าน ที่
มีนโยบายต้องการให้ตัวเมืองน่านเป็นเสมือนห้องรับแขกของจังหวัดน่าน”109  
 

 ถือเป็นศูนย๑รวมข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานที่มีการปรับข๎อมูลการให๎บริการ
ด๎านการทํองเที่ยวอยูํตลอด ทั้งที่พัก ร๎านอาหาร เส๎นทาง แหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดนําน มี
รูปแบบการประชาสัมพันธ๑และการให๎บริการข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวในรูปแบบ การประชาสัมพันธ๑
ผําน  ทางเฟสบุ๏ค (Facebook) ศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว เทศบาลเมืองนําน โดยสํวนใหญํจะเป็น             
การประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยว และกิจกรรมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวที่ทาง
เทศบาลได๎จัดขึ้นภายในตัวเมืองนําน เพ่ือกระตุ๎นการทํองเที่ยวของจังหวัดนําน อาทิเชํน กิจกรรม
หนาวนี้กระซิบรักที่นําน เป็นต๎น  

 4. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.สํานักงาน
พ้ืนที่เขตเมืองเกํานําน)  ตั้งอยูํเลขที่ 55 ถ.มหาพรหม ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนําน จังหวัดนําน  
เป็นองค๑การมหาชน สังกัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา เป็นหนํวยงานที่ทําหน๎าที่เกี่ยวกับ                
การอนุรักษ๑ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดนําน ด๎วยจังหวัดนํานเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ด๎านการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม และเป็นพ้ืนที่ที่มีคุณคําทางด๎านประวัติศาสตร๑ 
สถาป๓ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมแนวความคิดในการสร๎างเมืองที่สามารถเชื่อมโยง ไปถึงการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนล๎านนา อันแสดงให๎เห็นถึงภูมิป๓ญญาของคนเมืองนํานในอดีต ซึ่งควร แกํการอนุรักษ๑
และพัฒนาดังนั้น เพื่อพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมเมืองนํานให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ทาง
ประวัติศาสตร๑และสํงเสริมคุณคําทางเศรษฐกิจให๎กับชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม จึงเห็นสมควรให๎พ้ืนที่ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมเมืองนําน มีรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ๑และการให๎บริการข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวในรูปแบบ การประชาสัมพันธ๑ผําน                
ทางเฟสบุ๏ค (Facebook) อพท.สํานักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองเกํานําน โดยสํวนใหญํจะเป็นการ

                                                           

 109 สัมภาษณ๑ เอกฉันท๑  มูลศรี ,หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาลเมืองนําน, วันท่ี  20 ธันวาคม 2562.  



๙๕ 
 

ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยว และกิจกรรมตํางๆที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวและกิจกรรมที่
เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ๑ศีลปะวัฒนธรรมของจังหวัดนําน รวมถึงการให๎บริการข๎อมูลการทํองเที่ยวใน
ด๎านวัฒนธรรม เป็นต๎น  

 
 กลุ่มที่ 2  การประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานของภาคเอกชน 
 ในป๓จจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได๎พัฒนาการที่ก๎าวหน๎ามากขึ้น มีความสะดวกรวดเร็ว
ทันสมัยทําให๎ระบบการประชาสัมพันธ๑ของแหลํงทํองเที่ยวได๎เป็นที่รู๎จักมากขึ้น  จากเทคโนโลยีที่
ทันสมัยก๎าวหน๎าทําให๎เกิดธุรกิจการบริการตํางๆ เกิดขึ้น ทําให๎ชํองทางการประชาสัมพันธ๑แหลํง
ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวได๎อยํางรวดเร็วและทั่วถึง สํวนใหญํแล๎วจะ
ประชาสัมพันธ๑ผํานทางเวปไซต๑ เฟสบุ๏ค เพ่ือโปรโมทสถานที่ทํองเที่ยว และกิจกรรมของธุรกิจของ
ตนเองให๎เป็นที่รู๎จัก โดยมีวัตถุประสงค๑หลักคือการแสวงหาผลประโยชน๑จากการทํองเที่ยว และโฆษณา
ให๎กับทางผู๎ประกอบการร๎านค๎า โรงแรมหรือผู๎ประกอบกิจการที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการการ
ทํองเที่ยว เป็นต๎น  

 จากสิ่งที่กลําวมาข๎างต๎นทางผู๎วิจัยรํวมกับคณะทํางานผู๎พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศนของ
แหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนําน ได๎ทําการสํารวจเวปไซต๑ตําง ๆ โดยปรากกฎวํามีแหลํงให๎บริการข๎อมูล
แหลํงทํองเที่ยวจํานวนมากบนโลกออนไลน๑ ผู๎วิจัยรํวมกับคณะทํางานจึงทําการคัดเลือกแหลํงข๎อมูลที่มี
ผลกระทบตํอการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัดนําน ซึ่งเป็นแหลํงข๎อมูลที่ได๎รับการยอมรับจาก             
ผู๎เข๎าใช๎ระบบสารสนเทศเป็นอยํางดี ด๎วยระบบการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมการให๎บริการทางด๎าน            
การทํองเที่ยวของภาคเอกชน จะปฏิเสธไมํได๎วําเป็นการผลิตฐานข๎อมูลเพ่ือผลประโยชน๑ทางธุรกิจของ
ภาคเอกชนที่ดําเนินการนั้น ทั้งนี้ถือได๎วําเป็นแหลํงเผยแผํและประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนําน
ให๎เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวได๎อยํางรวดเร็วจะท่ัวถึง ทําให๎เกิดการกระตุ๎นการทํองเที่ยว เป็นผลทําให๎
สถานที่ทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนาและชุมชนได๎รับผลประโยชน๑จากการกระตุ๎นการทํองเที่ยวอีกด๎วย  
ซึ่งแหลํงข๎อมูลของภาคเอกชนที่ให๎บริการการทํองเที่ยวสามารถยกตัวอยํางได๎ดังนี้ 

 1.  เวปไซต๑ ไปด๎วยกัน (www.paiduaykan.com) เป็นเวปไซต๑ที่ให๎บริการข๎อมูลของ
แหลํงทํองเที่ยวทั่วประเทศไทย โดยให๎บริการข๎อมูลการทํองเที่ยวที่ครบวงจร ทั้งข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว 
รูปภาพ รวมถึงร๎านอาหาร ที่พักที่ใกล๎เคียงแหลํงทํองเที่ยว ในสํวนสถานที่ทํองเที่ยวของจังหวัดนําน
เป็นแหลํงข๎อมูลการทํองเที่ยวหนึ่งใน 77 จังหวัดที่ได๎รับการประชาสัมพันธ๑จากทางเวปไซต๑ เป็นอีก
หนึ่งชํองทางที่ทําให๎สถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ได๎เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวในป๓จจุบัน 
  2. เวปไซต๑ ดับเบิล เอ็นจอย  (www.doubleenjoy.com) เป็นเวปไซต๑ของบริษัทเอกชน
ที่ดําเนินการประกอบกิจการด๎านการให๎บริการการทํองเที่ยว จัดรูปแบบการให๎บริการในลักษณะของ   
โปรแกรมการทํองเที่ยวชุดทํองเที่ยว ที่มีโปรแกรมให๎กับนักทํองเที่ยวได๎เลือกชุดการทํองเที่ยวที่ตนเอง
ต๎องการพร๎อมทั้งประเมินราคาในการให๎บริการ ตามชํวงเทศกาลที่เหมาะสมกับการทํองเที่ยว โดย



๙๖ 
 

บริษัทได๎จัดชุดทํองเที่ยวไว๎หลากหลาย เหมาะสําหรับผู๎ที่ต๎องการเลือกเส๎นทางและการทํองเที่ยวที่มีให๎
เลือกสรรทั้งทางศีลปะวัฒนธรรม และการทํองเที่ยวแบบธรรมชาติ ซึ่งการให๎บริการการทํองเที่ยวของ
บริษัทดังกลําวได๎จัดเอกลักษณ๑ของสถานที่ทํองเที่ยวใจจังหวัดนําน ดังที่กลําววํา ชวนคุณเดินทางไป
ด๎วยกัน เพื่อย๎อนเรื่องราววันวานที่ยังมีลมหายใจ ชมวัดวาอาราม ตามรอยปู่มําน ยํามําน นมัสการพระ
ธาตุประจําปีเถาะ สักการะเสาหลักเมืองเพ่ือความเป็นสิริมงคลกับตัวทํานเอง ชมงานศิลปะล๎านนา  
ชมป่าเขาและลําธาร อ่ิมสําราญกับอาหารอรํอย ดื่มด่ํากาแฟหอมกรุํน ปลํอยชีวิตให๎เดินช๎า ๆ ไปกับ
บรรยากาศชิล ๆ 
 3.  เวป ไซต๑  แอทสยามทัว ร๑ (www.atsiamtour.com)  เป็น อีกหนึ่ ง เ วป ไซต๑ ของ
บริษัทเอกชนที่ดําเนินการประกอบกิจการด๎านการให๎บริการการทํองเที่ยวมี สํานักงานใหญํตั้งอยูํ บน
ถนนลาดพร๎าว, กรุงเทพฯ (ในนามของ บจ. เน็ตครีเอติค ดอทคอม) หนึ่งในผู๎นําการให๎บริการด๎านการ
ทํองเที่ยวที่มีรากฐานยาวนานกวํา 13 ปี เป็นบริษัทให๎บริการจัดทัวร๑ที่เน๎นคุณคําและความประทับใจ 
โดยใช๎พื้นของของความเชื่อวําใครๆ ไปเที่ยวก็ต๎องการมีความสุข ทริปทุกทริปของจึงออกแบบสะท๎อน
ไอเดียนี้ ลักษณะของการบริการเน๎นที่พาหนะดี อาหารอรํอย ที่พักสบาย ทีมงานมีความรู๎ มีจิตบริการ 
และเอนเตอร๑เทนเกํง ที่สําคัญยังสามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามความต๎องการ อีกทั้งยังได๎ดําเนินการ
จัดรูปแบบการให๎บริการในลักษณะของ   โปรแกรมการทํองเที่ยวชุดทํองเที่ยว ที่มีโปรแกรมให๎กับ
นักทํองเที่ยวได๎เลือกชุดการทํองเที่ยวที่ตนเองต๎องการพร๎อมทั้งประเมินราคาในการให๎บริการ ตามชํวง
เทศกาลที่เหมาะสมกับการทํองเที่ยว โดยบริษัทได๎จัดชุดทํองเที่ยวไว๎หลากหลาย เหมาะสําหรับผู๎ที่
ต๎องการเลือกเส๎นทางและการทํองเที่ยวที่มีให๎เลือกสรรทั้งทางศีลปะวัฒนธรรม และการทํองเที่ยวแบบ
ธรรมชาติ ซึ่งการให๎บริการการทํองเที่ยวของบริษัทดังกลําวได๎จัดเอกลักษณ๑ของสถานที่ทํ องเที่ยวใน
จังหวัดนําน ดังที่กลําววํา ชวนคุณเดินทางไปด๎วยกัน เพื่อย๎อนเรื่องราววันวานที่ยังมีลมหายใจ ชมวัดวา
อาราม ตามรอยปู่มําน ยํามําน นมัสการพระธาตุประจําปีเถาะ สักการะเสาหลักเมืองเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลกับตัวทํานเอง ชมงานศิลปะล๎านนา ชมป่าเขาและลําธาร อ่ิมสําราญกับอาหารอรํอย ดื่มด่ํากาแฟ
หอมกรุํน ปลํอยชีวิตให๎เดินช๎า ๆ ไปกับบรรยากาศชิล ๆ เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได๎รับการยอมรับจาก
นักทํองเที่ยวที่ใช๎บริการในเรื่องของการเดินทางทํองเที่ยวในจังหวัดนําน และอีกหลายๆ จังหวัด ด๎วย
เอกลักษณ๑ราคาท่ีเป็นมิตรภาพ การบริการที่ดีและเป็นกันเองเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน   
 4. เวปไซต๑ วงในดอทคอม (www.wongnai.com) เป็นเวปไซต๑ที่นําเสนอข๎อมูลการ
ทํองเที่ยวในจังหวัดนํานได๎เป็นอยํางดี โดยการนําเสนอในรูปของวีดีโอ และรูปภาพใช๎ลักษณะของการ
แนะนําสถานที่ทํองเที่ยวในรูปแบบของการนําเที่ยวโดยการเดินทางโดยรถสี่ล๎อแดง ทําเป็นทริป  Trip 
Tour  เที่ยวในวันเดียวเที่ยวรอบตัวเมืองนําน โดยเน๎นของการเที่ยวในบรรยากาศผํอนคลายสบายๆ 
คํอยๆ เป็นคํอยๆ ไป อีกทั้งยังนําเสนอถึงการทํองเที่ยวที่เป็นศีลปะวัฒนธรรม ธรรมชาติและทิวทัศน๑
ของตัวจังหวัดนําน อาหารการกิน การเดินทางที่งํายตํอการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว ทั้งนี้เวปไซต๑วงในยัง
ได๎เจาะกลุํมนักทํองเที่ยวที่นิยมการเที่ยวแบบ ไลฟ์สไตล๑ (Lifestyle) ที่ต๎องการเที่ยวแบบหลากหลาย 
มีความเป็นสํวนตัวซึ่งป๓จจุบันนี้กลุํมนักทํองเที่ยวรุํนใหมํๆ มักนิยมเดินทางการทํองเที่ยวที่เป็นสํวนตัว 
จํานวนสมาชิกที่ไมํมากเพ่ือสัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นเมืองแหํง วัฒนธรรม ธรรมชาติ และขุนเขา
เมืองที่เงียบสงบ ผู๎คนไมํพรุกพลําน สามารถสร๎างความเป็นสํวนตัวได๎สูง นอกจากนี้ทางเวปไซต๑ยังได๎
ทําข๎อมูลการทํองเที่ยวในลักษณะของการเลําเรื่องราวการทํองเที่ยวของตัวเองประกอบรูปภาพให๎เห็น
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ภาพและบรรยากาศท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้นและนําติดตาม ชวนให๎อยากมาใช๎ชีวิตและสัมผัสบรรยากาศชิล ๆ 
ในจังหวัดนําน พร๎อมทั้งยังได๎บริการข๎อมูลด๎านร๎านอาหาร กาแฟ ที่พักโรงแรมและร๎านค๎าของที่ระลึก 
สําหรับผู๎ที่สนใจและต๎องการวางแผนการทํองเที่ยวของตนเองได๎อีกด๎วย   
 

 กลุ่มที่ 3  การประชาสัมพันธ์โดยภาคประชาชน (เจ้าของสถานที่ท่องเที่ยว)    
 กระแสโลกาภิวัฒน๑ globalization มีบทบาทอยํางสําคัญมากในป๓จจุบันทําให๎วิถีชีวิตของ

คนทั่วทุกประเทศต๎องปรับตัวให๎ได๎โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร ไมํวําจะเป็นการ
ขับเคลื่อนของสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมก็ตามต๎องปรับให๎ทันกับเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎า 
เชํนเดียวกับชุมชนท๎องถิ่นที่จําเป็นต๎องปรับตัวตามกระแสโลกาภิวัฒน๑ รวมถึ งผู๎ประกอบการธุรกิจ
ขนาดเล็กต๎องปรับตัวให๎ทันกระแสในป๓จจุบันให๎ได๎ จึงเป็นสาเหตุทําให๎แหลํงทํองเที่ยวในท๎องถิ่นทําการ
ปรับตัวเข๎ากับกระแสโลกในด๎านการสื่อสารข๎อมูลของชุมชนท๎องถิ่นและสถานที่ทํองเที่ยวของตนเองให๎
เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวและบุคคลทั่วไปให๎มากที่สุด เพ่ือสามารถตอบโจทย๑การสร๎างรายได๎จาก
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  ป๓จจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได๎พัฒนาการที่ก๎าวหน๎ามากขึ้น มีความ
สะดวกรวดเร็วทันสมัยทําให๎ระบบการประชาสัมพันธ๑ของแหลํงทํองเที่ยวได๎เป็นที่รู๎จักมากขึ้น จาก
เทคโนโลยีที่ทันสมัยก๎าวหน๎าทําให๎เกิดธุรกิจการบริการตํางๆ เกิดขึ้น ทําให๎ชํองทางการประชาสัมพันธ๑
แหลํงทํองเที่ยวในในระดับของผู๎ประกอบการให๎เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวได๎อยํางรวดเร็วและทั่วถึง
สํวนใหญํแล๎วจะประชาสัมพันธ๑ผํานทางเฟสบุ๏ค Facebook เพ่ือโปรโมทสถานที่ทํองเที่ยว และ
กิจกรรมของธุรกิจของตนเองให๎เป็นที่รู๎จัก โดยมีวัตถุประสงค๑หลักคือกระตุ๎นการทํองเที่ยวและสร๎าง
รายได๎ให๎กับกิจการของตนเองจากการทํองเที่ยว เป็นต๎น  
 จากสิ่งที่กลําวมาข๎างต๎นทางผู๎วิจัยรํวมกับคณะทํางานผู๎พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศนของ
แหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนําน ได๎ทําการสํารวจผู๎ประกอบกิจการการทํองเที่ยว (เจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยว 
หรือผู๎ดูแลหลักของสถานที่ทํองเที่ยว) โดยพบวําเจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยวและผู๎ดูแลหลักของสถานที่
ทํองเที่ยวได๎ทําการประชาสัมพันธ๑กิจกรรมและข๎อมูลการทํองเที่ยวผํานรูปแบบของเฟสบุ๏ค Facebook 
เป็นหลักในการประชาสัมพันธ๑ ซึ่งในสถานที่ทํองเที่ยวตามกรอบวิจัยยังมีจํานวนผู๎ประกอบการและผู๎ดูแล
หลักท่ีทําการประชาสัมพันธ๑เองคํอยข๎างจะน๎อย ผู๎วิจัยรํวมกับคณะทํางานจึงได๎สํารวจการบริการข๎อมูล
การทํองเที่ยวในภาพประชาชน  ทั้งนี้ถือได๎วําเป็นแหลํงเผยแผํและประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวจังหวัด
นํานให๎เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวได๎อยํางรวดเร็วจะทั่วถึง ทําให๎เกิดการกระตุ๎นการทํองเที่ยว เป็นผลทํา
ให๎สถานที่ทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนาและชุมชนได๎รับผลประโยชน๑จากการกระตุ๎นการทํองเที่ยวอีกด๎วย ซึ่ง
แหลํงข๎อมูลของภาคเอกชนที่ให๎บริการการทํองเที่ยวสามารถยกตัวอยํางได๎ดังนี้ 

 1. Facebook วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นเพจประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตํางๆของทางวัด และ
นําเสนอข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวสถานที่สําคัญ สถาป๓ตยกรรมล๎านนา ประวัติความเป็นมาของ  พระ
ธาตุคูํบ๎านคูํเมืองของชาวนําน เชํน ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแชํแห๎ง ระหวํางวันขึ้น 11 ค่ํา 
ถึง 15 ค่ําเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยูํราวปลายเดือนกุมภาพันธ๑หรือต๎นเดือนมีนาคมของทุกปี              
พระบรมธาตุแชํแห๎งปูชนียสถานที่สําคัญของเมืองนําน มีอายุกวํา 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองนําน
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กลําววําพญาการเมืองโปรดเกล๎าให๎ สร๎างขึ้นเพ่ือบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุที่ได๎มาจากเมืองสุโขทัย 
สถาป๓ตยกรรมด๎านโบสถ๑ของวัดพระธาตุแชํแห๎ง ที่สําคัญและแสดงให๎เห็นถึงแบบอยํางสถาป๓ตยกรรม
และศิลปกรรมสกุลชํางนําน รวมทั้งบริการข๎อมูลองค๑ความรู๎ทางศิลปกรรมเชํน พระธาตุแชํแห๎งเป็น
ศิลปะการกํอสร๎าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแหํงหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การกํอสร๎าง ที่ได๎รับ
อิทธิพล การกํอสร๎างมาจากเจดีย๑พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค๑พระธาตุ คือจะ
มี การบุรอบองค๑ ด๎วยทองจังโกในสํวน ของทางเดิน ขึ้นสูํองค๑พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน๎าบัน
เหนือประตูทางเข๎าลักษณะของการป๓้น จะเป็นลายนาคเก้ียวที่เป็น เอกลักษณ๑เฉพาะของ ชํางฝีมือและ
ของ ศิลปะ ของจังหวัดนํานโดยแท๎จริง เป็นต๎น โดยธนบดี  ศรีประเสริฐกลําววํา  

 “ยังเป็นเพจประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าการท่องเที่ยว โดยนักสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ของทางวัดได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเพจประชาสัมพันธ์ของวัดให้
ค าตอบอย่างตรงประเด็จและเป็นข้อมูลจริงที่สามารถเป็นข้อมูลประกอบให้กับ
นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจต่อการเดินทางท่องเที่ยวมานมัสการพระธาตุแช่แห้ง พร้อมทั้ง
เป็นเพจกระตุ้นการท่องเที่ยวและสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค 
facebook บนมือถือสมาร์ทโฟนของนักท่องเที่ยวได้”110   

 2. Facebook โฮมสเตย์กาแฟบ้านไทลื้อ  เป็นเพจประชาสัมพันธ๑ของผู๎ประกอบการ
ภาคประชาชนหรือเจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยว ศูนย๑กาแฟไทลื้อ เป็นเพจประชาสัมพันธ๑ให๎บริการข๎อมูล
การทํองเที่ยวของสถานประกอบการ มีลักษณะเป็นโฮมสเตย๑ ร๎านอาหาร ร๎านจําหนํายเสื้อผ๎าพ้ืนเมือง 
และกาแฟเครื่องดื่ม ซ่ึงพนม  แก๎วเทพกลําวเพ่ิมเติมวํา  

  “เป็นสิ่งทีส่ร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยจุดขายที่เน้นความเป็นธรรมชาติ 
ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาและขุนเขา ที่สามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้อย่าง
ใกล้ชิด นักท่องเที่ยวสามารถจะสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของทางศูนย์หรือ 
โปรโมชั่นการท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงที่พัก อาหารและความเหมาะสมของบรรยากาศ              
การท่องเที่ยวที่มาแล้วจะไม่ผิดหวัง ซึ่งจะมีเจ้าของหรือผู้ประกอบการเป็นผู้ให้ข้อมูล
โดยตรง เพ่ือเป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นอีก
หนึ่งช่องทางที่ท าให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เข้ามา
ใช้บริการการท่องเที่ยวในสถานประกอบการของตนเอง และผู้ประกอบการใกล้เคียงให้
ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”111   

                                                           

 110 สัมภาษณ๑ ธนบดี  ศรีประเสริฐ , ไวยาวัจกรวัดพระธาตุแชํแห๎งพระอารามหลวง,วันที่ 13 ธันวาคม 2562. 
 111 สัมภาษณ๑ พนม  แก๎วเทพ , เจ๎าของศูนย๑กาแฟไทลื้อ ,วันท่ี 5 มกราคม 2563. 
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 3. Facebook  วัดหนองบัว อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งเพจสําหรับ
ประชาสัมพันธ๑สถานที่ทํองเที่ยวโดยผู๎ดูแลหลักเป็นเจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยว การประชาสัมพันธ๑ของเพจวัด
หนองบัวนี้โดยสํวนใหญํจะเป็นการประชาสัมพันธ๑กระตุ๎นการทํองเที่ยว มีจุดเน๎นความเป็นวัฒนธรรมไทลื้อ 
สถาป๓ตยกรรมอุโบสถศีลปะไทลื้อ การแตํงกายและวิถีชีวิตความเป็นอยูํของกลุํมชาติพันธ๑ไทลื้นของชุมชน
บ๎านหนองบัว โดยหลักแล๎วจะเน๎นการประชาสัมพันธ๑รูปภาพพร๎อมกับทั้งบรรยายประกอบภาพให๎
นักทํองเที่ยวได๎เห็นถึงบรรยากาศ ของสถานที่ทํองเที่ยวแหํงนี้ ซึ่งพระคงศิลป์  ภทฺทราวุโฒ ได๎กลําววํา 

 “วัดหนองบัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
จากนักท่องเที่ยวที่ มาจังหวัดน่านแล้วจะต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ ด้วย
ประวัติความเป็นมา และศีลปะบนผาผนังของวัดมีความเป็นมาที่คล้ายคลึงกับวัดภูมินทร์ 
จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งผู้ดูแลสถานที่หลักยังได้จัดบรรยากาศให้มีความ
สะดวก ร่มรื่นเย็นสบาย สร้างจุดขายโดยใช้วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน 
เป็นต้น อีกท้ังเพจนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สอบถามข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดที่อันเป็นข้อมูลปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยเพจประชาสัมพันธ์นี้ผู้ดูแลหลักเป็นผู้ให้ค าตอบเอง จึงถือได้ว่า
ความแม่นย าของข้อมูลจะมีสูงมาก รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงสินค้า การ
ให้บริการและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี”112   

 4. Facebook  ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้้า เป็นเพจประชาสัมพันธ๑ของผู๎ประกอบการเจ๎าของ
สถานที่ทํองเที่ยวหลักภายใต๎ชื่อฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา การประชาสัมพันธ๑โดยหลักๆแล๎วเป็นการรีวิว 
Reviews รูปภาพของอาหารในกลุํมของอาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ เครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และ
บรรยากาศของสถานที่ทํองเที่ยวในแตํละชํวงฤดู  เพ่ือเป็นการกระตุ๎นการทํองเที่ยวรวมถึงเป็นการ
ประชาสัมพันธ๑แหลํงที่พัก เนื่องจากฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ําจะเป็นเจ๎าของประกอบการธุรกิจท๎องถิ่นเอง
แล๎วยังบริการด๎านที่พักในลักษณะของโฮมสเตย๑อีกด๎วย เพจนี้จึงเป็นชํองทางที่สามารถอํานวยความ
สะดวกให๎กับนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดีมากกวําเวปไซต๑ เนื่องจากผู๎ประกอบการหลักสามารถให๎ข๎อมูล
ตํางๆ เชํน ที่พักวํางหรือไมํ สามารถพักกันได๎ก่ีทํานและราคาเทําไรในแตํละชํวงของฤดูการตํางๆ ทําให๎
เป็นข๎อมูลสําคัญตํอนักทํองเที่ยวที่จะเดินทางเข๎ามาสัมผัสกับบรรยากาศของฟาร๑มเห็ดแหํงนี้ รวมถึง
สามารถทําให๎การตัดสินในของนักทํองเที่ยวมีความแมํนยําและเกิดความประทับใจกับนักทํองเที่ยว 
เนื่องจากชํองทางนี้มีความสะดวกรวดเร็วและเข๎าถึงกันได๎งํายบนมือถือสมาร๑ทโฟนได๎   

5. Facebook  โรงเรียนชาวนา ต้าบลศิลาเพชร  เป็นเพจหนึ่งชํองทางของการ
ประชาสัมพันธ๑ของผู๎ประกอบการภาคประชาชนที่เป็นผู๎ดูแลสถานที่ทํองเที่ยวหลัก การประชาสัมพันธ๑
                                                           

 112 สมัภาษณ๑ พระคงศิลป์  ภทฺราวุโฒ ,ผู๎ชํวยเจ๎าอาวาสวัดหนองบัว , วันท่ี 10 มกราคม 2563. 
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ในชํองทางนี้เน๎นกระตุ๎นความต๎องการของนักทํองเที่ยวที่อยากจะมาสัมผัสกับวิถีชีวิต ธร รมชาติ
ทํามกลางสายลม เมฆหมอกและขุนเขา ด๎วยความได๎เปรียบในเชิงของลักษณะพ้ืนที่ตั้งอยูํใจกลางทุํงนา
ในเขตตําบลศิลาเพชร ซึ่งสามารถมองเห็นอุทยานแหํงชาติดอยภูคาได๎อยํางชัดเจน เนื่องจากมีความ
ได๎เปรียบในเชิงพ้ืนที่การกระตุ๎นการทํองเที่ยวหลักจะเน๎นในสํวนของรูปภาพกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
กับวิถีชีวิตของชาวนา ซึ่งในสถานที่แหํงนี้จะทําการสอนการทํานาในรูปของการทําเกษตรแบบอินทรีย๑ 
ให๎นักทํองเที่ยวได๎ลงมือปฏิบัติเอง รวมถึงเป็นแหลํงเรียนรู๎เกษตรอินทรีย๑ที่สําคัญอีกแหํงหนึ่งในตําบล
ศิลาเพชร จุดสําคัญของโรงเรียนชาวนาที่นักทํองเที่ยวมักให๎ความนิยมชอบมาทํองเที่ยวและจะนอนพัก
ค๎างคืนก็คือ บรรยากาศของสถานที่พักรายล๎อมรอบด๎วยทุํงนาข๎าวอันเขียวขจี เสียงกบเขียดร๎องระงม 
บวกกับอากาศที่บริสุทธิ์เป็นเอกลักษณ๑ของสถานที่แหํงนี้ ทั้งนี้เพจประชาสัมพันธ๑นี้ผู๎ประกอบการ
กิจการทํองเที่ยวโรงเรียนชาวนา เป็นผู๎ดูแลเพจนี้เป็นหลักจึงสามารถเป็นชํองทางในการเปิดโอกาส
ให๎กับนักทํองเที่ยวได๎สอบถามข๎อมูลเบื้องต๎นกํอนเดินทางตัดสินใจ เชํน ที่พัก อาหาร กิจกรรมในแตํละ
ชํวงฤดูกาลของโรงเรียน เพ่ือเป็นข๎อมูลสําคัญในการตัดสินใจเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวและยังเป็น
ชํองทางหลักที่นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าถึงได๎อยํางรวดเร็วอีกด๎วย ซึ่งมีรูปภาพตัวอยํางชํองทางการ
ให๎บริการข๎อมูลดังนี้ 

 สรุปได๎วํา ระบบประชาสัมพันธ๑และการเข๎าถึงของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน จากการ
ลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวและการให๎บริการการทํองเที่ยว โดยภาพรวมสามารถแบํงได๎เป็น 
3 กลุํมใหญํ ๆ คือ  
 1. การประชาสัมพันธ๑โดยหนํวยงานของภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค๑ในการบริการข๎อมูลด๎าน
การทํองเที่ยวให๎กับนักทํองเที่ยวเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของภาครัฐในการกระตุ๎นเศรษฐกิจในด๎าน
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เป็นหนํวยงานที่ทําการสํงเสริม การทํองเที่ยวหลักของประเทศ
ประชาสัมพันธ๑สถานที่ทํองเที่ยวให๎ได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยว อาทิเชํน การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย (สํานักงานนําน) สํานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนําน ศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว
เทศบาลเมืองนําน  และองค๑การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เป็นต๎น 
 2. การประชาสัมพันธ๑โดยหนํวยงานของภาคเอกชน  โดยมีวัตถุประสงค๑หลักคือการ
แสวงหาผลประโยชน๑จากการทํองเที่ยว และโฆษณาให๎กับทางผู๎ประกอบการร๎านค๎า โรงแรมหรือผู๎
ประกอบกิจการที่ เ กี่ ย วข๎องกับการให๎บริ การการทํอง เที่ ยวอาทิ เ ชํน เวปไซต๑ ไปด๎ วยกัน
www.paiduaykan.com  เวปไซต๑ดับเบิลเอ็นจอย www.doubleenjoy.com เวปไซต๑แอทสยามทัวร๑  
www.atsiamtour.com  และ เวปไซต๑ วงในดอทคอม  www.wongnai.com  เป็นต๎น 
 3. การประชาสัมพันธ๑โดยภาคประชาชน (เจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยว) โดยมีวัตถุประสงค๑
หลักคือกระตุ๎นการทํองเที่ยวและสร๎างรายได๎ให๎กับกิจการของตนเองจากการทํองเที่ยว รวมถึงสร๎าง
คํานิยมให๎กับนักทํองเที่ยวในรูปแบบที่เจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยวเป็นผู๎กําหนด อาทิเชํน Facebook วัด
พระธาตุแชํแห๎ง โฮมสเตย๑กาแฟบ๎านไทลื้อ วัดหนองบัว อําเภอทําวังผา จังหวัดนําน โรงเรียนชาวนา 
ตําบลศิลาเพชร และฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา เป็นต๎น 
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4.2 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน  
 การวิจัยการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานผู๎วิจัยได๎
ดําเนินการรํวมกับคณะทํางานผู๎เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศตํางๆ ได๎
รวบรวมข๎อมูลความต๎องการของนักทํองเที่ยวและผู๎ประกอบการการทํองเที่ยวรวมถึงเจ๎าของสถานที่
แหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน และผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ด๎วยการจัดเวที
เสวนาประชุมกลุํมยํอย การสัมภาษณ๑เชิงลึกรวบรวมประเด็นตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการระบบภูมิ
สารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานทั้งที่เป็นรูปภาพ แผนภาพและเส๎นทางการเดินทางไปยัง
สถานที่ทํองเที่ยว เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศให๎เอื้ออํานวยความสะดวกตํอนักทํองเที่ยวให๎
เข๎าถึงสถานที่ทํองเที่ยวได๎โดยงําย อันเป็นป๓จจัยที่จําทําให๎เกิดการกระตุ๎นการทํองเที่ยวในเชิง
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี ด๎วยการทํองเที่ยวเป็นอีกหัวใจหลักของการกระตุ๎นเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัดนํานให๎เกิดการหมุนเวียนและสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนได๎เป็นอยํางดี ซึ่งสามารถจําแนก
กระบวนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานได๎ดังนี้ 
  

4.2.1 กระบวนการพัฒนาฐานการจัดเก็บข้อมูล  
 การวิจัยการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานผู๎วิจัยและ
ทีมงานผู๎เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศคํานึงถึงการออกแบบระบบฐานข๎อมูลที่จําเป็นตํอนักทํองเที่ยว 
ทั้งตัวของนักทํองเที่ยวเองและผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวโดย ซึ่งผู๎วิจัยจําเป็นต๎อง
ทราบถึงความต๎องการของผู๎ใช๎ระบบวํา ผู๎ใช๎ระบบต๎องการใช๎หรือทราบข๎อมูลอะไรบ๎าง ดังนั้นผู๎วิจัยจึง
ได๎ศึกษาความต๎องการของการใช๎ข๎อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการทํองเที่ยว การทํองเที่ยวซึ่ งได๎รวบรวม
ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ๑ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ผู๎ประกอบการเป็นต๎น โดยการสัมภาษณ๑อยํางไมํเป็นทางการ ( Informal  Interview) รวมทั้งศึกษา
จากเอกสารข๎อมูล โปรแกรมสืบค๎นข๎อมูลการทํองเที่ยว และโปรแกรมสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต 
(Internet) ที่เกี่ยวข๎องกับการแนะนําการทํองเที่ยว เพ่ือเป็นข๎อมูลในการออกแบบการจัดเก็บข๎อมูล
ด๎านการทํองเที่ยวให๎ตรงตํอความต๎องการของนักทํองเที่ยวและผู๎ประกอบการการทํองเที่ยว  
 ข๎อมูลที่ใช๎ในการออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บข๎อมูลการทํองเที่ยวผู๎วิจัยได๎ใช๎การจัดลําดับ
ศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน โดยยึดเกณฑ๑และวิธีการจัดลําดับศักยภาพแหลํงทํองเที่ยว
ของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยเป็นหลัก รํวมตั้งบางสํวนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดลําดับ
ศักยภาพแหลํงทํองเที่ยว เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลจัดลําดับศักยภาพนี้เป็นป๓จจัยนํามาสร๎างฐานข๎อมูล ใน
ระบบ Gis และนํามาเชื่อมโยงกับข๎อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือแสดงศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวในรูปของแผนที่ 
รูปภาพ และข๎อมูลเชิงบรรยาย นํามาประกอบจัดทําเป็นชุดสํารวจข๎อมูลการทํองเที่ยวของแหลํง
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ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน โดยใช๎พ้ืนฐานกรอบความคิดตามรูปภาพความต๎องการของการใช๎ข๎อมูลการ
ทํองเที่ยวได๎ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 1. ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับสถานที่ทํองเที่ยว เป็นข๎อมูลพ้ืนฐานของสถานที่ทํองเที่ยวที่เป็นป๓จจัย
ให๎สถานที่ทํองเที่ยวนั้นได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยว โดยมีข๎อมูลหลักประกอบด๎วยชื่อสถานที่
ทํองเที่ยว สถานที่ตั้งลักษณะทางภูมิศาสตร๑ของสถานที่ทํองเที่ยว ผู๎ดูแลแหลํงทํองเที่ยวประวัติความ
เป็นมาของสถานที่ทํองเที่ยว รวมถึงรูปภาพอันเป็นจุดเดํนและดึงดูดความสนในของนักทํองเที่ยว รวมถึง
รูปแบบการเดินทาง เส๎นทางการทํองเที่ยว และข๎อมูลสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวพร๎อมการเข๎าถึงการ
ประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวทั้งหลักและรองอันมี เวปไซต๑ เฟสบุ๏ค (Facebook) ไลน๑ (Line) เป็นต๎น  
 2. ข๎อมูลเกี่ยวกับที่พัก เป็นข๎อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่พักซึ่งโดยหลักแล๎วจะประกอบไปด๎วย 
ชื่อสถานที่พักทั้งที่เป็นรูปแบบของโฮมสเตย๑ โรงแรม รีสอร๑ท๑ ที่มีบริการใกล๎กับสถานที่ทํองเที่ยวใน
จังหวัดนําน โดยมีการแยกรายละเอียดเป็นข๎อมูลการติดตํอ สถานที่ตั้งชํองทางการเข๎าถึงแหลํงที่พัก 
ราคาและโปรโมชั่นในชํวงเทศการตํางๆ รวมถึงป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎เกิดการกระตุ๎นของนักทํองเที่ยวคือ 
รูปภาพและบรรยากาศของสถานที่พัก ที่ตรงกับความต๎องการของนักทํองเที่ยวและถึงเส๎นทางจาก
แหลํงทํองเที่ยวเดินทางไปยังที่พัก ในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร 
 3. ข๎อมูลเกี่ยวกับร๎านอาหาร เป็นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับร๎านอาหารที่ใกล๎แหลํงสถานที่
ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ที่ได๎รับผลกระทบจากการทํองเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล๎วจะเป็น
ข๎อมูล ชื่อร๎านอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศของร๎านอาหาร เมนูอาหารที่
ทางร๎านต๎องการนําเสนอในลักษณะของข๎อความ รูปภาพอาหารและบรรยากาศของทางร๎านที่เป็นจุด
ดึงดูดความสนใจและมีการบริการอํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยวตามที่ต๎องการ รวมถึงชํอง

แผนภาพที่ 4.1  แสดงความต๎องการของการใช๎ข๎อมูลการทํองเที่ยว 
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ทางการประชาสัมพันธ๑ของร๎านอาหารทั้งเวปไซต๑ เฟสบุ๏ค (Facebook) ไลน๑ (Line)  และเส๎นทางการ
เข๎าถึงจากแหลํงทํองเที่ยวไปยังร๎านอาหารในรัศมี 1 กิโลเมตร เป็นต๎น 
 4. ข๎อมูลเกี่ยวกับร๎านค๎าของที่ระลึก เป็นข๎อมูลของร๎านค๎าผู๎ประกอบการทั้งที่เป็นธุรกิจ
สํวนตัวและวิสาหกิจชุมชนที่อยูํใกล๎กับสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ในรัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่ง
ประกอบด๎วยข๎อมูลชื่อร๎านค๎า เจ๎าของผู๎ประกอบการร๎านค๎า ประเภทของสินค๎าของที่ระลึกที่จําหนํวย 
การให๎บริการของทางร๎านค๎า ระบบการประชาสัมพันธ๑ของร๎านค๎าของที่ระลึก รูปภาพตัวอยํางของที่
ระลึกที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยว รวมถึงกิจกรรมกระตุ๎นการซื้อสินค๎าของทางร๎านค๎า
และเส๎นทางจากแหลํงทํองเที่ยวถึงร๎านค๎าของที่ระลึก โดยข๎อมูลเบื้องต๎นนี้เป็นป๓จจัยหนึ่งสําคัญที่เป็น
ตัวกระตุ๎นให๎เกิดการทํองเที่ยวอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่จะสร๎างความประทับใจให๎กับนักทํองเที่ยวทั้งในด๎าน
การให๎บริการและการอํานวยความสะดวก เป็นต๎น  
 5. ข๎อมูลเกี่ยวกับเส๎นทางการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว เป็นข๎อมูลเส๎นทางการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยวและระยะเวลาการเดินทางไปยังแหลํงทํองเที่ยวจากจุดเริ่มต๎น ซึ่งมีอยูํสองจุดด๎วยกันคือ 
สถานีขนสํงจังหวัดนํานและสนามบินนําน เป็นการคํานวณคําระยะทาง หนํวยเป็นกิโลเมตรและ
ระยะเวลาที่ใช๎ในการเดินทางจากจุดเริ่มต๎น ไปยังสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนํานที่กําหนดเอาไว๎  
รวมถึงเส๎นทางการทํองเที่ยวเป็นกิจกรรม ทริปเที่ยวในหนึ่งวันสามารถคํานวณได๎ในการทํองเที่ยวได๎กี่
แหํง เพื่อเป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวและอํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยว 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วําป๓จจัยที่ทําให๎เกิดความต๎องการด๎านการทํองเที่ยวโดย
ภาพรวมจะเป็นการให๎บริการการทํองเที่ยวทั้งในรูปของข๎อมูล เส๎นทาง สถานที่พัก ร๎านอาหาร รวมถึง
บรรยากาศของสถานที่ทํองเที่ยวอันเป็นจุดสําคัญในการกระตุ๎นให๎เกิดการทํองเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม 
ศีลปะ และธรรมชาติ เป็นข๎อมูลที่จําเป็นตํอการตัดสินใจเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและตํางประเทศ อันเป็นผลกระทบที่ทําให๎เกิดการกระตุ๎นระบบเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึง
ผู๎ประกอบการที่เก่ียวข๎องกับการให๎บริการการทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี 
 
 4.2.2 กระบวนการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในระบบ 
 การวิจัยการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานผู๎วิจัยและ
ทีมงานผู๎เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศได๎ใช๎โปแกรม QGIS (Quantum Geographic Information 
System) ในการจัดเก็บข๎อมูลของสถานที่ทํองเที่ยวใจจังหวัดนํานในรูปของฐานข๎อมูลเพ่ือสร๎าง เซฟ
เฮาส๑ (Safe house) ของข๎อมูลภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ซึ่งเป็นข๎อมูลดิบที่ยัง
ไมํได๎รับการปรับแตํง ทั้งข๎อมูลในรูปของเชิงเส๎น รูปภาพ คําพิกัดของแหลํงทํองเที่ยวเป็นต๎น 
กระบวนการนี้เป็นการพัฒนาที่ตํอเนื่องจากกระบวนการสร๎างเครื่องมือการจัดเก็บข๎อมูล เมื่อได๎ข๎อมูล
จากการสํารวจลงพ้ืนทั้ง จากการสัมภาษณ๑ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนผู๎ประกอบการ โดยการสัมภาษณ๑อยํางไมํเป็นทางการ ( Informal  Interview) การจัดเวที



๑๐๔ 
 

เสวนากลุํมยํอย (Focus group) รวมทั้งศึกษาจากเอกสารข๎อมูล โปรแกรมสืบค๎นข๎อมูลการทํองเที่ยว 
และโปรแกรมสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต (Internet) ที่เกี่ยวข๎องกับการแนะนําการทํองเที่ยว นํามา
ทําการแยกชั้นของข๎อมูลที่ได๎มาแบํงเป็นประเภทของข๎อมูล เชํน ข๎อมูลเชิงภาพ ข๎อมูลเชิงเส๎น ข๎อมูล
แบบจุด และข๎อมูลการบรรยาย เป็นข๎อมูลประกอบการสร๎างระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวที่
ทําการวิจัย โดยได๎ทําการจัดเก็บข๎อมูลลงในระบบแบํงเป็นชั้นของฐานข๎อมูลนํามาเรียนลําดับได๎ดังนี้ 
 1. การนําเข๎าชั้นข๎อมูลเชิงภาพ เป็นการนําข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นรูปภาพทั้งจาก
ภาพถํายดาวเทียมในฐานข๎อมูลของ (Google map) รวมถึงรูปภาพสําคัญในการกระตุ๎นการทํองเที่ยว
ของสถานที่ทํองเที่ยวที่ทําการวิจัย ทั้งบรรยากาศบริบทของสถานที่รวมถึงกิจกรรมการทํองเที่ยวใน
ลักษณะของการเชิญชวนของสถานที่ทํองเที่ยวนั้นนําเข๎าฐานข๎อมูลในตัวโปรแกรม QGIS (Quantum 
Geographic Information System) นําข๎อมูลเชิงรูปภาพเข๎ามาวิเคราะห๑ในระบบประมวลผล เป็น
การตั้งคําของระบบตํอข๎อมูลภาพให๎มีความเสถียรของข๎อมูล ดังรูปภาพการนําเข๎าข๎อมูลที่แสดงนี้   
  

 การน าเข  าชั้นข  อมูลเช ิงภาพ คล ิกที่ (Add Raster Layer) จะปรากฏหน  าต ่าง ค าสั่งเลือก
ช ั้นข อมูล เลือกช ั้นข อมูลที่ต องการ >> คลิก Open แล๎วทําการปรับเลื่อนลําดับการซ๎อนทับของชั้น
ข๎อมูลเชิงเส๎นและข๎อมูลภาพให๎เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 เมื ่อได  ข  อม ูลเช ิงร ูปภาพที ่ต  องการจากการลงพื ้นที ่และเก ็บรวบรวมข  อม ูลจาก
คอมพิวเตอร์แล วทำการบ ันท ึกโครงการ โดยไปที่เมน ูคำสั่ง Project >> Save หร ือคล ิกที่  เก ็บ
บ ันท ึก โครงการไว ที่ โฟลเดอร์ Lab1 
 

รูปภาพที่ 4.26 แสดงการนําเข๎าชั้นข๎อมูลเชิงรูปภาพ 



๑๐๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 2. การสร๎างชั้นข๎อมูลแบบจุด คือการสร๎างข๎อมูลตําแหนํงของสถานที่ทํองเที่ยวเป็นแบบจุด 
(point)  เป็นตัวบํงชี้ในรูปของแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทํองเที่ยวโดยมีข๎อมูลในจุดที่แสดงเป็นชื่อ
สถานที่ทํองเที่ยว ผู๎ดูหลักของสถานที่ทํองเที่ยว จํานวนผู๎ที่เกี่ยวข๎องและมีบทบาทในสถานที่ทํองเที่ยวนั้น 
รวมถึงคําพิกัด X คําพิกัด Y และที่อยูํตามฐานทะเบียนราษฎร๑ เป็นการทําการจัดเก็บข๎อมูลในลักษณะของ
ข๎อมูลเชิงบรรยาย ดังตัวอยํางการบันทึกแบบข๎อมูลเชิงบรรยายปรากฏดังตารางข๎างลํางนี้  
 

 ตารางท่ี 4.1 แสดงการบันทึกข๎อมูลเชิงบรรยายในการสร๎างชั้นข๎อมูลแบบจุด 
 

ชือ่ตาราง ค าอธิบาย ประเภทข้ อมูล ขนาดข อมูล 
Id รหัสสถานที่ท่องเที่ยว Whole number (Integer) 10 
Name ช ื่อผู ดูแลหลัก Text data (String) 30 
Member จ านวนผู เกี่ยวข องกันสถานที่ Whole number (Integer) 2 
X ค่าพกัด X Whole number (Integer) 7 
Y ค่าพกัด Y Whole number (Integer) 7 
Address ทีอ่ยู่ตามทะเบียนราษฎร์ Text data (String) 100 

 

 เมื่อทําการบันทึกข๎อมูลในตารางการบันทึกข๎อมูลเชิงบรรยายแล๎ว จึงทําการเพ่ิมชั้นข๎อมูล
เชิงเส๎นแบบจุดขึ้นมาใหมํเพ่ือให๎สามารถเลือกข๎อมูลให๎ถูกต๎องกับจุดสถานที่ทํองเที่ยวในพ้ืนที่วิจัย
ตามที่กําหนดไว๎ สร๎างเป็นชั้นข๎อมูลเพ่ิมเติมให๎สะดวกตํอการเรียกใช๎งานข๎อมูลที่ต๎องการสําหรับการ
วางข๎อมูลในระบบเครือขําย (network) ดังตัวอยํางแสดงรูปภาพการสร๎างชั้นข๎อมูลเชิงเส๎นแบบจุด  

รูปภาพที่ 4.27  แสดงการบันทกึชั้นข๎อมูลเชิงรูปภาพ 



๑๐๖ 
 

 ไปที่ “Layer” คลิกตํอไปที่ Create Layer จากนั้นเลือก “New Shapefile Layer”  
เลือกชนิดข๎อมูลเป็นแบบ จุด (point) หลังจากนั้นเลือกชนิดข๎อมูลเป็นแบบ Point  เลือกการเข๎ารหัส
ให๎เป็น TIS-620  เลือกอ๎างอิงระบบพิกัดสร๎างตารางตามรายละเอียด  หากต๎องการลบให๎คลิก 
Remove field  เมื่อ แก๎ไขแล๎ว คลิก OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. การสร๎างชั้นข๎อมูลเชิงเส๎นแบบเส๎น (Line) เป็นการจัดเก็บข๎อมูลเส๎นทางไปยังสถานที่
ทํองเที่ยวในลักษณะของรูปแบบเส๎นทางชื่อถนน จํานวนชํองจราจร รวมถึงระยะเวลาของการใช๎
เส๎นทางทั้งรูปแบบรถวิ่งปกติ และจราจรที่หนาแนํนทําการบันทึกในฐานข๎อมูลของระบบ QGIS ใน
รูปแบบของข๎อมูลเชิงบรรยาย และรูปภาพเส๎นทางประกอบโดยมีทั้งข๎อมูลของเส๎นทางหลักและ
เส๎นทางรองที่จะสามารถให๎นักทํองเที่ยวเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวได๎โดยสะดวก การจัดเก็บข๎อมูลเส๎นทาง

รูปภาพที่ 4.28 แสดงการสร๎างชั้นข๎อมูลเชิงเส๎นแบบจุด 
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นี้ผู๎วิจัยได๎รํวมกับทีมงานด๎านระบบสารสนเทศ ลงพ้ืนที่จับระยะเวลาในการเดินทางรวมถึงสํารวจ
ลักษณะของเส๎นทางที่ไปยังสถานที่ทํองเที่ยว เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่มีความเสถียรในการนําเข๎าข๎อมูลใน
ระบบ ดังตัวอยํางการบันทึกข๎อมูลเชิงเส๎นปรากฏดังตารางข๎างลํางนี้ 

 ตารางท่ี 4.2 แสดงการบันทึกข๎อมูลเชิงบรรยายในการสร๎างชั้นข๎อมูลเชิงเส๎น 

ชือ่ตาราง คำอธิบาย ประเภทข้ อมู้ล ขนาดข อมูล 
ID รหัสถนนแต่ละเส น Whole number (Integer) 10 
Name_Road ช ื่อของถนน Text data (String) 50 
Type ชน ิดของถนน Text data (String) 20 
Lane จ านวนช ่องจราจร Whole number (Integer) 2 

 

เมื่อได๎ข๎อมูลเส๎นทางของสถานที่ทํองเที่ยวตามกรอบที่กําหนดแล๎วนําข๎อมูลเส๎นทาง
ดังกลําวทําการแปลงคําเป็นรหัสของข๎อมูลเส๎นทางการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวให๎สามารถ เข๎าได๎กับ
ระบบเครือขํายอินเตอร๑เน็ต สําหรับทําการเชื่อมตํอพ้ืนที่สืบค๎นฐานข๎อมูลงํายตํอนักทํองเที่ยวที่ต๎องการ
ข๎อมูลในการทํองเที่ยว ซึ่งมีขั้นตอนตัวอยํางในการทําการบันทึกข๎อมูลเชิงเส๎นในระบบฐานข๎อมูล เพ่ือ
ป้อนเข๎าสูํระบบเครือขํายตํอไปดังภาพนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. การจัดการข๎อมูลเชิงบรรยาย  กระบวนการนี้เป็นการจัดการกับข๎อมูลของสถานที่
ทํองเที่ยวของจังหวัดนํานทั้งหมด 15 แหํงที่กําหนดไว๎โดยข๎อมูลเป็นในรูปของลักษณะการบรรยายทั้ง
ที่เป็นข๎อมูลของสถานที่ทํองเที่ยวในเชิงของประวัติศาสตร๑ ความเป็นมา ลักษณะของภูมิศาสตร๑รวมถึง

รูปภาพที่ 4.29 แสดงการสร๎างชั้นข๎อมูลเชิงเส๎น  
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ความสําคัญของสถานที่ทํองเที่ยว ป๓จจัยที่ทําให๎สถานที่ทํองเที่ยวได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยวทั้ง
ทางศีลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติมนต๑เสนํห๑ของแหลํงทํองเที่ยว เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑
เจ๎าของสถานที่หรือผู๎ดูแลสถานที่หลัก นํามาเรียบเรียงเข๎าเป็นฐานข๎อมูลในระบบ อีกทั้งยังประกอบไป
ด๎วยข๎อมูลเชิงบรรยายของสถานที่พักที่ใกล๎สถานที่ทํองเที่ยวจากการสํารวจ ไมํวําจะเป็นโฮมสเตย๑ 
โรงแรม รีสอร๑ท และร๎านอาหาร ร๎านค๎าของที่ระลึก ในรูปข๎อมูลของการบรรยาย ไว๎ในชั้นของข๎อมูล
เพ่ือนํามาประกอบการบรรยายในรูปภาพ ของสถานที่ทํองเที่ยวทั้งที่เป็นเรื่องราว ความเป็นมา เพ่ือให๎
ข๎อมูลของสถานที่ทํองเที่ยวนําตื่นตาตื่นใจแกํผู๎ได๎พบเห็นบนโลกออนไลน๑ ทําให๎เกิดแรงจูงใจดึงดูดเกิด
ความต๎องการในการเดินทางมาทํองเที่ยวในสถานที่ทํองเที่ยวที่กําหนดไว๎ และทําให๎สามารถเข๎าถึงงําย
บนสมาร๑ทโฟน ซึ่งข๎อมูลเชิงบรรยายในการนําเข๎าระบบนี้มีความจําเป็นอยํางยิ่งตํอการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ทั้งนี้เพ่ือสร๎างฐานข๎อมูลให๎สามารถนําเข๎าในระบบ
เครือขํายอินเตอร๑เน็ตได๎ตํอไปในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานใน
การพัฒนาตํอไป 

 สรุป กระบวนการพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในระบบเป็น
กระบวนการนําข๎อมูลจากการจัดเก็บข๎อมูลของสถานที่ทํองเที่ยวใจจังหวัดนํานในรูปของฐานข๎อมูล  
เพ่ือสร๎างเซฟเฮาส๑ (Safe house) ของข๎อมูลภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ซึ่งเป็น
ข๎อมูลดิบที่ยังไมํได๎รับการปรับแตํง ทั้งข๎อมูลในรูปของเชิงเส๎น รูปภาพ คําพิกัดของแหลํงทํองเที่ยวลงไว๎
ในระบบโปรแกรม QGIS (Quantum Geographic Information System) รวมทั้งเป็นการแปลงคํา
รหัสของข๎อมูลการทํองเที่ยวเพื่อเตรียมชั้นข๎อมูลเข๎าสูํระบบเชื่อมตํอเครือขํายตํอไป 

 4.2.3 กระบวนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย (network)  
 ป๓จจุบันการเข๎าถึงข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ ของแหลํงทํองเที่ยวทั้งในจังหวัดนํานและ
ตํางจังหวัดเองการรับรู๎ข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวโดยสํวนใหญํจะรับรู๎ข๎อมูลบนโลกออนไลน๑เป็นหลัก 
ด๎วยเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก๎าวหน๎าด๎วยกระบวนการโลกาภิวัตน๑ (Globalization) ทําให๎วิถีชีวิตความ
เป็นอยูํของมนุษย๑ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมากโดยเฉพาะชํองทางการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร ในอดีต
ตํางพ่ึงพาหนังสือพิมพ๑ โทรทัศน๑ วิทยุ เป็นสื่อกระแสหลักยิ่งสถานที่ทํองเที่ยวแล๎วอาศัยการ
ประชาสัมพันธ๑โดยเอกสารใบปลิว นิตยาสารซึ่งสามารถรับรู๎ได๎ในวงแคบหรือคนที่มีฐานะระดับปาน
กลางในการเข๎าถึง เมื่อโลกของเทคโนโลยีก๎าวหน๎าพัฒนาการตํางๆ ของเครื่องมือสื่อสารเข๎ามามี
บทบาทสําคัญตํอการใช๎ชีวิตของคนท่ัวไปอยํางมากโดยเฉพาะสมาร๑ทโฟน หรือโทรศัพท๑มือถือนับได๎วํา
มีอิทธิพลเป็นอยํางมาก สังเกตจากการใช๎ประประชากรแทบจะทุกคนที่มีอุปกรณ๑อํานวยความสะดวก
ประเภทนี้ ทําให๎ระบบเครือขําย (network) มีบทบาทสําคัญตํอการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเป็นอยํางยิ่ง 
รวมถึงการติดตํอสื่อสารในป๓จจุบันที่เป็นที่นิยมในการใช๎ชํองทางนี้ ทําให๎ผู๎ประกอบการทํองเที่ยวทั้งที่
เป็นผู๎ประกอบหลักและผู๎ดูแลสถานที่ทํองเที่ยวจําเป็นต๎องปรับตัวให๎ทันกับเทคโนโลยีในป๓จจุบัน ไมํวํา
จะเป็นในระบบ เฟสบุ๏ค (Facebook) ไลน๑ (Line) ที่เชื่อมตํอกับระบบอินเตอร๑เน็ต ทําให๎การรับข๎อมูล
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ขําวสารของประชากรในป๓จจุบันมีความสะดวกรวดเร็วและงํายตํอการเข๎าถึงเป็นอยํางมาก รวมถึงยัง
สามารถสํงตํอข๎อมูลขําวสารโดยเฉพาะข๎อมูลสารสนเทศของการทํองเที่ยวให๎กับเพ่ือนที่อยูํในระบบ
เครือขํายได๎รับทราบ อันเป็นสํวนหนึ่งของการกระตุ๎นการทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดีอีกด๎วย  
 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานบนระบบเครือขําย 
(network) มีความจําเป็นอยํางยิ่งสําหรับการนําเสนอข๎อมูลให๎ผู๎ประกอบการทํองเที่ยว หรือผู๎ดูแล
สถานที่ทํองเที่ยวหลัก และที่สําคัญนักทํองเที่ยวเองให๎ได๎รับรู๎ข๎อมูลของระบบภูมิสารสนเทศของแหลํง
ทํองเที่ยวจังหวัดนําน ได๎อยํางสะดวกและรวดเร็วผํานมือถือสมาร๑ทโฟนของตนเองที่ใช๎งานอยูํใน
ป๓จจุบัน ผู๎วิจัยและคณะทีมงานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน เห็น
ความสําคัญของการรับข๎อมูลขําวสารในระบบเครือขํายด๎านนี้ จึงได๎ทําการออกแบบการนําเสนอ 
ข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนํานผํานบนระบบอินเตอร๑เน็ต เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวรวมถึงผู๎สนใจใน
การเดินทางทํองเที่ยวและผู๎ประกอบการการทํองเที่ยวได๎เข๎าถึงแหลํงข๎อมูลอีกทั้งยังสามารถเป็น
ผู๎จัดการข๎อมูลในระบบได๎เอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของข๎อมูลการทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องกับฤดูการ 
บรรยากาศของสถานที่ทํองเที่ยวแตํละแหํงให๎เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักทํองเที่ยว สร๎างการกระตุ๎นการ
ทํองเที่ยวให๎กับพ้ืนที่ของตนเอง ผู๎วิจัยจึงได๎นําข๎อมูลที่ ได๎ทําการเก็บรวบรวมในระบบ QGIS 
(Quantum Geographic Information System) ซึ่งเป็นข๎อมูลของระบบภูมิสารสนเทศของแหลํง
ทํองเที่ยวจังหวัดนํานที่ได๎รวบรวมและแปลงคํา เป็นรหัสฐานข๎อมูลเรียบร๎อยแล๎วมาเชื่อมตํอในระบบ
เครือขําย (network) ผํานชํองทางอินเตอร๑เน็ตให๎สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎โดยงายและสะดวกรวดเร็ว 
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน มีกระบวนการพัฒนาบนระบบ
เครือขํายได๎ดังนี้ 
 1. กระบวนการสร๎างเวปไซต๑จําลองบนคอมพิวเตอร๑ การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของ
แหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน กระบวนการนี้เป็นการออกแบบการสร๎างเวปไซต๑เพ่ือนําเสนอข๎อมูลทั้งที่
เป็นแผนที่รูปภาพให๎กับนักทํองเที่ยวในรูปแบบของการจําลองเวปไซต๑ โดยใช๎โปรแกรมเวิร๑ดเพส 
(WordPress) หรือที่มักเรียกกันเป็นภาษาชํางเทคนิควํา เวปไชต๑แห๎ง โดยทําการนําข๎อมูลด๎านการ
ทํองเที่ยวของสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ทั้งที่เป็นข๎อมูลเรื่องราว ประวัติความเป็นมา รูปภาพ 
การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวด๎วยระบบประชาสัมพันธ๑ เส๎นทางการทํองเที่ยว รวมถึงสถานประกอบการ
ร๎านอาหาร ที่พัก ร๎านค๎าจําหนํายของที่ระลึก นํามาจัดวางให๎อยูํในรูปการนําเสนอบนเวปไซต๑ โดย
คํานึงถึงความต๎องการของนักทํองเที่ยวเป็นหลัก เรียงลําดับความสําคัญของข๎อมูลจากมากไปหาน๎อย 
รวมทั้งออกแบบหน๎าเวปไซต๑ให๎เกิดความนําตื่นตาตื่นใจ มีความนําสนใจที่จะเข๎ามาดูข๎อมูลด๎านการ
ทํองเที่ยว ซึ่งยังได๎สร๎างชํองทางการรับรู๎ข๎อมูลร๎านอาหารที่พักที่ใกล๎กับสถานที่ทํองเที่ยวในรัศมี
ระยะทางไมํเกินหนึ่งกิโลเมตร เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบในการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว ดังตัวอยํางการ
ออกแบบหน๎าเวปไซต๑เพ่ือการนําเสนอข๎อมูลในระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนําน  
 2. กระบวนการจดโดเมนเนม (domain name)  คือ ชื่อที่ใช๎ระบุลงในคอมพิวเตอร๑ เพ่ือ
ไปค๎นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม (Domain Name System) เพ่ือระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อ
นั้นๆ เป็นชื่อที่ผู๎จดทะเบียนระบุให๎กับผู๎ใช๎เพ่ือเข๎ามายังเว็บไซต๑ของตน  ในการวิจัยการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ผู๎วิจัยและคณะทีมงานผู๎เชียวชาญด๎านระบบเทคนิค
สารสนเทศได๎ทําการจดโดเมนเนม ในชื่อของ (Nan local) ที่ต๎องการสื่อถึงความเป็นท๎องถิ่นนําน อันมี
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เอกลักษณ๑อัตลักษณ๑เฉพาะตัวของล๎านนาตะวันออกที่ไมํเหมือนใคร เพ่ือแสดงให๎เห็นถึงความมีเสนํห๑และ
มนต๑แหํงศีลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติของนํานอีกทั้งเป็นชื่อโดเมนเนมที่สั้น ให๎ความหมายได๎เฉพาะตัว
ของชื่อเองและยังสามารถให๎นักทํองเที่ยวบันทึก สามารถเข๎าถึงได๎งายไมํยุํงยาก เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพ่ือให๎งําย
ตํอการจดจํา เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจําได๎ยาก และเมื่อเจ๎าของเว็บไซต๑มีการเปลี่ยนแปลงไอพี
แอดเดรส ผู๎ใช๎ไมํจําเป็นต๎องรับรู๎หรือจดจําไอพีแอดเดรสใหมํ ยังคงใช๎โดเมนเนมเดิมได๎ตํอไป 
 3. กระบวนการสร๎างพ้ืนที่เก็บข๎อมูล (เวปโฮสติ้ง) เว็บโฮสติ้ง คือเครื่องคอมพิวเตอร๑ที่เก็บ
ไฟล๑ของเว็บไซต๑ของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานเอาไว๎ และ
เชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให๎บริการนักทํองเที่ยวสามารถเข๎าชมเว็บไซต๑ข๎อมูลการบ
ริกการด๎านการทํองเที่ยวได๎ตลอดเวลา กระบวนการนี้ทางผู๎วิจัยและคณะทีมงานผู๎เชี่ยวชาญทาง
เทคนิคคอมพิวเตอร๑รํวมกันพิจารณาในการสรรหาเวปโฮสติ้ง โดยมีหลักการพิจารณาคือ มีรีวิว จาก
ผู๎ใช๎งานจริง และเกือบทั้งหมดใหญํต๎องเป็นไปในด๎านบวกเป็นป๓จจัยที่สําคัญที่สุด รวมทั้งในสํวนของ
เวปโฮสติ้งนั้นต๎องมีเจ๎าหน๎าที่ support ที่รู๎จริง แก๎ป๓ญหาได๎จริง และให๎บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
สามารถขอเงินคืนได๎หากเกิดป๓ญหา เชํน เว็บลํมบํอย ภายในอยํางน๎อย 30 วัน มี SSL certificate 
แถมให๎ฟรี ทําให๎สามารถอัพเกรดเว็บไซต๑ HTTPs ซึ่งมีความปลอดภัยสูงได๎  ราคาคํอนข๎างถูก แตํไมํถูก
เกินไปจนนํากลัวคุณภาพไมํดี มี datacenter (ที่เก็บเซิร๑ฟเวอร๑) ในประเทศไทย เพ่ือการให๎บริการ
ข๎อมูลภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวทั้งที่เป็นแผนที่ รูปภาพ และข๎อความสําคัญให๎กับนักทํองเที่ยว 
ในกรณีที่นักทํองเที่ยวเข๎ามาสืบค๎นข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานตามที่กําหนดไว๎ในการวิจัย 
ที่เข๎ามาจํานวนมากเวปไซต๑จะได๎ไมํลํม ยังสามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางสะดวก ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้
ผู๎วิจัยและคณะทีมงานนักเทคนิคด๎านคอมพิวเตอร๑สารสนเทศได๎ทําการเลือกเวปโฮสติ้งของบริษัท เมท
ราไบซ๑คาวด๑ จํากัด (https://www.metrabyte.cloud/)  ซึ่งเชื่อถือได๎วํามีความเสถียรของตัวระบบ 
และการเก็บข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนํานได๎เป็นอยํางดี  และมีผู๎ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง
หากเมื่อมีผู๎เข๎าใช๎งานจํานวนมากเมื่อมีป๓ญหาจะสามารถชํวยแก๎ไขได๎อยํางรวดเร็ว สําหรับคอยบริการ
ข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยว 
 สรุป กระบวนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานบนระบบ
เครือขําย (network) เป็นกระบวนการนําข๎อมูลการวิจัยในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํง
ทํองเที่ยว ที่ได๎รับการประมวลข๎อมูลจากการลงพ้ืนที่และแปลงคําข๎อมูลการทํองเที่ยวของสถานที่
ทํองเที่ยวในจังหวัดนํานผํานโปรแกรม QGIS (Quantum Geographic Information System) เข๎าสูํ
ระบบเครือขํายเพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว ทั้งนักทํองเที่ ยวผู๎ประกอบการผู๎ดูแลสถานที่
ทํองเที่ยวสามารถเข๎าถึงการใช๎ข๎อมูลการทํองเที่ยวในจังหวัดนําน บนระบบอินเตอร๑เน็ตโดยผําน
อุปกรณ๑มือถือแบบสมาร๑ทโฟน เพ่ืออํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยวได๎เข๎าถึงข๎อมูลทํองเที่ยวได๎
อยํางสะดวกและรวดเร็ว อันเป็นผลกระทบทําให๎ธุรกิจการบริการการทํองเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน
ท๎องถิ่นเกิดการหมุนเวียนสร๎างรายได๎ใช๎กับชุมชนได๎เป็นอยํางดีอีกด๎วย 
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4.3 การวิเคราะห์การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

 ในป๓จจุบันการอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวถือเป็นแหลํงสร๎างรายได๎หลักของประเทศใน
อันดับต๎นๆ ของอุตสาหกรรมไทย อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเป็นแหลํงที่มาของรายได๎ในรูปเงินตรา
ตํางประเทศ ซึ่งจะมีสํวนชํวยสร๎างเสถียรภาพให๎กับดุลชําระเงินของตํางประเทศ รายได๎จาก
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมีสํวนชํวยผํอนคลายความเสียเปรียบในเรื่องดุลการชําระเงินได๎เป็นอยําง
มาก นอกจากนี้การทํองเที่ยวยังมีบทบาทชํวยกระตุ๎นให๎มีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช๎
ประโยชน๑อยํางกว๎างขวาง เชํน วัสดุและวัตถุดิบที่มีอยูํในท๎องถิ่น ที่ผู๎อยูํในท๎องถิ่นได๎เก็บมาประดิษฐ๑
เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ๎านขายเป็นของที่ระลึกสําหรับนักทํองเที่ยว เป็นการนําเอาวัสดุที่เคยเห็นวํา
ปราศจากคุณคํามาทําให๎เกิดประโยชน๑ และเพ่ิมรายได๎ ซึ่งแม๎จะเป็นรายได๎เล็กๆ น๎อยๆ แตํเมื่อรวมกัน
เข๎าเป็นรายได๎สําคัญอยํางหนึ่งเชํนกัน 

 หัวใจหลักของการทํองเที่ยวในป๓จจุบันนี้คือการให๎บริการด๎านการทํองเที่ยว ทั้งที่เป็นสิ่ง
อํานวยความสะดวก (Amenities) แหลํงทํองเที่ยว (Attraction) การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว 
(Accessibility) โปรแกรมการทํองเที่ยว (Available Packages) และกิจกรรมการทํองเที่ยว 
(Activities) เหลํานี้ล๎วนเป็นสิ่งที่กระตุ๎นให๎เกิดการทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี ทั้งนี้การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร
ของการทํองเที่ยวก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให๎เกิดการทํองเที่ยว ด๎วยยุคเทคโนโลยีขําวสารหรือสื่อตํางๆ 
ในป๓จจุบันจะรับรู๎ด๎วยเครื่องมือสื่อสารบนสมาร๑ทโฟนของตัวเองเป็นหลัก ทั้งบนเฟสบุ๏ค (Facebook) 
และสื่อทางอินเตอร๑เน็ตตํางๆ ไมํวําจะเป็นกลุํมเพ่ือน ครอบครัว หรือคนรู๎จักหากไปเที่ยวแหํงใดมาแล๎ว
มักจะอัฟเดตข๎อมูลของตัวเอง ทั้งที่เป็นรูปภาพและเรื่องราวตํางๆ ของตนเอง การวิจัยการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน เป็นระบบที่พัฒนาออกแบบมาเพ่ือรองรับการ
เข๎าถึงข๎อมูลและการให๎บริการด๎านการทํองเที่ยว อํานวยความสะดวกของข๎อมูลทั้งสถานที่ทํองเที่ยว 
ร๎านอาหาร แหลํงที่พักที่ได๎รับการยอมรับจากนักทํองเที่ยวสําหรับการวํางแผนการเดินทางการ
ทํองเที่ยว ซึ่งระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานสามารถแยกการเข๎าถึงข๎อมูลการ
ทํองเที่ยวออกเป็นรายด๎านได๎ดังนี้ 
 

 4.3.1 ระบบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
 จังหวัดนํานเป็นจังหวัดที่ได๎รับความนิยมของนักทํองเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่ง ด๎วยความที่
จังหวัดนํานมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สูง อีกท้ังทรัพยากรธรรมชาติภายใจจังหวัดนํานก็มีหลากหลาย 
ทั้งนี้ในจังหวัดนํานยังมีสถานที่ทํองเที่ยวอีกหลายแหํงที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
เชํน สถานที่ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ วัดก๐ง อุทยานแหํงชาติดอยภูคา ผาหินศิลาแลง 
ศูนย๑การเรียนรู๎ชาวนาอินทรีย๑ แหลํงทํองเที่ยวชุมชน หนองบัว เป็นต๎น  เมื่อกระแสการทํองเที่ยวมา
แรงชุมชนจึงมีสํวนสําคัญตํอการขับเคลื่อนและดูแลแหลํงทํองเที่ยว ดังนั้นกระแสทํองเที่ยวของชุมชน
จึงเป็นที่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นที่ผํานมา เพ่ือที่จะเสนอทางเลือกใหมํสําหรับนักทํองเที่ยวที่สนใจ
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แหลํงทํองเที่ยวที่มีเอกลักษณ๑ทางศีลปะและวัฒนธรรมเฉพาะตัวและมีความนําสนใจ นอกจากนี้การ
ทํองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติวัฒนธรรมและชุมชนยังเป็นสิ่งดึงดูดรายได๎ให๎กับพ้ืนที่นั้นๆ ด๎วย 
  ระบบการจัดการข๎อมูลขอแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานเป็นระบบที่รวบรวมสถานที่ทํองเที่ยว
ที่สําคัญของจังหวัดนํานทั้งด๎านศีลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติของสถานที่ทํองเที่ยวทั้ง 15 แหํง                  
ไว๎ในระบบเป็นฐานข๎อมูลซึ่งได๎รวบรวมข๎อมูลความต๎องการของนักทํองเที่ยวและผู๎ประกอบการ             
การทํองเที่ยวรวมถึงเจ๎าของสถานที่แหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน และผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน ด๎วยการจัดเวทีเสวนาประชุมกลุํมยํอย การสัมภาษณ๑เชิงลึกรวบรวมประเด็นตําง ๆ
ที่เกี่ยวข๎องกับสถานที่ทํองเที่ยวเป็นข๎อมูลเชิงประวัติศาสตร๑ ความเป็นมา รวมถึงผู๎ดูแลหลักของ
สถานที่ทํองเที่ยวในลักษณะของการบรรยาย รวมถึงรวมรวมรูปภาพของสถานที่ทํองเที่ยวทั้ง 15 แหํง
เป็นรูปภาพที่กระตุ๎นให๎เกิดความสนใจในการทํองเที่ยว และกิจกรรมการทํองเที่ยวในแตํละชํวงเทศ
การสําหรับให๎บริการข๎อมูลแกํนักทํองเที่ยว ซึ่งในระบบข๎อมูลการทํองเที่ยวที่ได๎พัฒนาขึ้นมานี้ยัง
รวบรวมเอาสถานประกอบการบริการด๎านการทํองเที่ยวทั้งที่เป็นสถานที่พัก ร๎านอาหาร ร๎านค๎าที่อยูํใน
รัศมีหนึ่งกิโลเมตร นําเสนอไว๎บนระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยวสามารถติดตํอ 
ร๎านอาหารสั่งจองลํวงหน๎าได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว ทําให๎สามารถคํานวณระยะเวลาในการเดินทางตอบ
โจทย๑ความต๎องการของนักทํองเที่ยวได๎ 
 จากระบบข๎อมูลของสถานที่ทํองเที่ยวได๎พัฒนาขึ้นเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกให๎กับ
นักทํองเที่ยวได๎เป็นอยากมาก รวมถึงตัวผู๎ประกอบการเองบางครั้งผู๎ประกอบการหรือผู๎ดูแลสถานที่
ทํองเที่ยวไมํได๎คํานึงถึงระบบการจัดเก็บข๎อมูล และการประชาสัมพันธ๑ใช๎เวลาไปกับการต๎อนรับและ
ดูแลสถานที่ทํองเที่ยวไมํได๎ตรวจสอบข๎อมูลจากบริษัทนําเที่ยวหรือผู๎ประกอบการบริการด๎านการ
ทํองเที่ยว ทําให๎ข๎อมูลที่ออกไปผิดๆถูกๆ ด๎วยระบบข๎อมูลของสถานที่ทํองเที่ยวที่ได๎พัฒนาขึ้นนี้มีความ
เชื่อถือได๎วําเป็นข๎อมูลที่ผํานการกรองจากเจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยว และยังเป็นระบบที่อํานวยความ
สะดวกให๎กับเจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยวหรือผู๎ดูแลหลักในการประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว ให๎
นักทํองเที่ยวได๎รับทราบข๎อมูลทั้งสถานที่ทํองเที่ยว ที่พัก ร๎านอาหาร ผู๎ประกอบการร๎านค๎าได๎เป็นอยําง
ดี เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นป๓จจัยให๎เกิดการกระตุ๎นเศรษฐกิจในจังหวัดนําน จากการเดินทางทํองเที่ยว
ของนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ สอดคล๎องกับพระมหาจรัล  สิริธมฺโม กลําววํา 
 
  “แต่ก่อนวัดพระธาตุเขาน้อยไม่มีผู้ดูแลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการเข้าถึง

รวมถึงจุดเด่นของวัดพระธาตุเขาน้อย โดยเฉพาะประวัติความเป็นมาและจุดชมวิว มีแต่จะ
มาเที่ยวกันแล้วก็จะโพส์ในเฟสบุ๊คส่วนบุคคลเป็นส่วนมาก ไม่ได้รับข้อมูลจากผู้ดู แลหลัก
โดยตรง เมื่อมีการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศขึ้นมาท าให้เจ้าของสถานที่ท่องเที่ยว หรือ
ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลส าคัญของวัดพระธาตุเขาน้อย 
รวมถึงรูปภาพที่ต้องการน าเสนอบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้
ข้อมูลที่ต้องการ”113 

 
 
 

                                                           

 113 สัมภาษณ๑ พระมหาจรัล  สิริธมฺโม, เจ๎าอาวาสวัดพระธาตุเขาน๎อย วันที่ 20 มกราคม 2562. 
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 ดังนั้นสามารถกลําวได๎วําระบบข๎อมูลสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนํานทั้ง 15 แหํงมีข๎อมูล
การทํองเที่ยวในจังหวัดนํานที่จัดหมวดหมูํและรวบรวมให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการอํานวย
ความสะดวกและให๎บริการข๎อมูลให๎กับนักทํองเที่ยวโดยแยกการทํองเที่ยวออกเป็นสัดสํวน คือ 
 การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึงการทํองเที่ยวที่บวกกับการเรียนรู๎วิถีชีวิตของชุมชน
ตํางๆ ที่มีความเกี่ยวข๎องกับสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ตัวอยํางเชํนสถานที่ทํองเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรม คือ ขํวงเมืองนําน  วัดพระธาตุแชํแห๎ง วัดช๎างค้ํา วัดภูมินทร๑ วัดมิ่งเมือง วัดศรีมงคล      
วัดสวนตาล พิพิธภัณฑสถานแหํงชาตินําน วัดหนองบัว เป็นต๎น โดยสถานที่ดังกลําวนี้เป็นสถานที่
ทํองเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณะมีความโดดเดํนเฉพาะตัวทางวัฒนธรรม อันเป็นสิ่งกระตุ๎นการ
ทํองเที่ยว เป็นต๎น 
 การทํองเที่ยวเชิงศีลปะ หมายถึงสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนํานที่เกี่ยวข๎องกับผลงานด๎าน
ศีลปะทั้งจิตกรรม สถาป๓ตยกรรม ทั้งที่เป็นศีลปะดั้งเดิมและรํวมสมัยอันเป็นป๓จจัยหนึ่งในการดึงดูด
นักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาเที่ยวในจังหวัดนําน เชํน วัดพระธาตุแชํแห๎ง วัดสวนตาล วัดพระธาตุช๎างค้ํา วัด
หัวขํวง วัดภูมินทร๑ วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน๎อย วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล วัดหนองบัว เป็นต๎น ซึ่ง
สถานที่ทํองเที่ยวดังกลําวนี้มีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ๑ของตัวเองในด๎านศีลปะ ที่ทําให๎เป็นป๓จจัยหนึ่งใน
การกระตุ๎นการทํองเที่ยวของจังหวัดนําน 
 การทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นการทํองเที่ยวที่ให๎นักทํองเที่ยวได๎สัมผัสกับบรรยากาศของ
ธรรมชาติในจังหวัดนําน ความโดดเดํนที่ไมํมีใครเหมือนเป็นจุดดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี เชํน 
น้ําตกศิลาเพชร ศูนย๑กาแฟไทลื้อ ฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา โรงเรียนชาวนา วัดพระธาตุเขาน๎อย วัดศรี
มงคล เป็นต๎น ซึ่งแตํละสถานที่ที่กลําวมานี้มีอักลักษณ๑เฉพาะตัวที่สามารถสร๎างความสนใจให๎กับ
นักทํองเที่ยวที่เพียงแตํเห็นภาพบนโลกอินเตอร๑เน็ตแล๎วอยากจะมาสัมผัส อันเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
และกระตุ๎นการทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี 
 
 4.3.2 ระบบเส้นทางการท่องเที่ยว 
 ป๓จจุบันนี้การเดินทางทํองเที่ยวมีหลายป๓จจัยที่จําเป็นต๎องคํานึงถึงกํอนการเดินทาง
ทํองเที่ยว นั่นคือเส๎นทางการทํองเที่ยวเป็นหนึ่งในป๓จจัยสําคัญที่มีผลตํอการเดินทางทํองเที่ยว ใน
จังหวัดนํานระบบการขนสํง กรมทางหลวงและทางหลวงชนบทได๎ทําการสร๎างถนนเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนํานครบทุกแหํง แตํเนื่องสถานที่ทํองเที่ยวของจังหวัดนําน ทั้งในด๎านของ
ศีลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ กระจายอยูํทั่วจังหวัดหากนักทํองเที่ยวที่ไมํใชํเจ๎าถิ่นอาจจะใช๎เวลาใน
การทํองเที่ยวเป็นจํานวนมาก ทําให๎ไมํสามารถที่จะเที่ยวได๎ครบตามเวลาที่มีอยูํ โดยทั่วไปนักทํองเที่ยว
จะรู๎ถึงสถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญ จากคําแนะนําหรือรูปภาพให๎อยากมาเที่ยวโดยไมํได๎คํานึงถึงระยะทาง
และระหวํางทางวํามีสถานที่ทํองเที่ยวสําคัญอะไรบ๎าง บางครั้งทําให๎ต๎องวนกลับไปกลับมา อยํางเชํน 
นักทํองเที่ยวบางทํานไปเที่ยววัดศรีมงคล (วัดก๐ง) แล๎วย๎อนกลับมาวัดหนองบัวอีกที ซึ่ งจริงๆแล๎ว               
วัดหนองบัวอยูํระหวํางทางที่จะไปวัดก๐ง ทําให๎ต๎องเสียเวลาการเดินทางทํองเที่ยว เป็นต๎น ซึ่งสามารถ
สรุปได๎วําการวิเคราะห๑ระบบเส๎นทางการทองเที่ยวใช๎เกณฑ๑พิจารณาถึงระยะเวลา สิ่งดึงดูดความสนใจ
ของนักทํองเที่ยว และความสะดวกสบาย โดยเส๎นทางการทํองเที่ยวจะมีให๎เลือกแตํละเส๎นทางนั้นจะ
ประกอบไปด๎วยแหลํงทํองเที่ยวในเชิงศีลปะ วัฒนธรรม และแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือให๎เกิด
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ความหลากหลายในการเลือกเส๎นทางการทํองเที่ยว ให๎นักทํองเที่ยวได๎เลือกตามความสนใจ และความ
สะดวกของตน ผู๎วิจัยจึงได๎จัดระบบเส๎นทางการทํองเที่ยวในจังหวัดนํานได๎ดังนี้ 
 เส๎นทางที่ 1 “ทําบุญไหว๎พระ  ชมศีลปะเมืองนําน” รูปแบบเป็นเส๎นทางการทํองเที่ยว
แบบ 1 วัน สถานที่ประกอบด๎วย  วัดภูมินทร๑  วัดพระธาตุช๎างค้ํา  วัดหัวขํวง  พิพิธภัณฑ๑สถาน
แหํงชาตินําน วัดตาล วัดพระธาตุแชํแห๎ง วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน๎อย และจบที่ลานวัฒนธรรมขํวง
เมืองนํานตอนเย็น รายละเอียด เป็นการทํองเที่ยวที่เน๎นทําบุญไหว๎พระชมศีลปะของเมืองนําน ทั้งที่
เป็นรูปภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปฏิมากรรมปูนป๓้น สถาป๓ตยกรรมล๎านนานําน ซึ่งถํายทอดวิธีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวจังหวัดนําน ด๎วยเอกลักษณ๑ของเส๎นทางการทํองเที่ยวนี้สถานที่ทํองเที่ยวใกล๎เคียง
กัน เหมาะแกํการป๓่นจักรยานชมเมือง หรือนั่งรถรางชมตัวเมืองนําน สามารถขึ้นไปชมวิวบนดอยพระ
ธาตุเขาน๎อย มองดูตัวเมืองนํานได๎อยํางสวยงาม สถานที่แตํละแหํงบนเส๎นทางมีเรื่องราวให๎
นักทํองเที่ยวได๎ศึกษาประวัติความเป็นมา รวมถึงความเชื่อทางด๎านจิตใจสัมผัสกับการใช๎ชีวิตแบบสโลว๑
ไลฟ์ ไปแบบชิลๆ กับมนต๑เสนํห๑ของเมืองนําน ปิดท๎ายด๎วยนั่งกินขันโตก เที่ยวชมถนนคนเดินขํวงเมือง
นําน ระยะทางเท่ียวรวม 3 กิโลเมตรเส๎นทางนี้เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวทุกวัย 
 เส๎นทางที่ 2 “เที่ยววัด สัมผัสธรรมชาติ” รูปแบบเป็นเส๎นทางทํองเที่ยว 2 วัน 1 คืน 
สถานที่ทํองเที่ยวมีอยูํด๎วยกัน 7 แหํง ได๎แกํ วัดหนองบัว วัดศรีมงคล (วัดก๐ง) น้ําตกศิลาเพชร โรงเรียน
ชาวนา ฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา ศูนย๑กาแฟไทยลื้อ และวัดภูเก็ด รายละเดียด เส๎นทางทํองเที่ยวนี้เป็น
เส๎นทางทํองเที่ยวแบบผสมผสานแหํงการทํองเที่ยวทั้งทางศีลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติเข๎าด๎วยกัน 
โดยให๎นักทํองเที่ยวได๎พักผํอน สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติของขุนเขา พร๎อมทั้งเรียนรู๎วิถีชีวิตความ
เป็นอยูํของผู๎คน รวมถึงอาหารการกินของชุมชนท๎องถิ่นและลงมือทํากิจกรรมตํางๆ รํวมกับชาวบ๎าน 
เชํน การทอผ๎า ปลูกข๎าว ทําอาหารพื้นบ๎าน เป็นต๎น ซึ่งเริ่มต๎นจากเที่ยวชมวิหารเกําแกํของศีลปะไทลื้อ 
วัดหนองบัว ชมจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวชาวนํานที่มีประวัติศาสตร๑จากผู๎เขียนภาพฝาผนังวัดภูมินทร๑ 
ชมวิถีวัฒนธรรมเรือนไทลื้อโบราณ จากนั้นเดินทางตํอไปยังวัดศรีมงคล (วัดก๐ง) ไหว๎พระและชมวิวท๎อง
ทุํงกับบรรยากาศธรรมชาติแหํงท๎องทุํงนาและพิพิธภัณฑ๑ครูบาก๐ง แหลํงรวมวิถีชีวิตท๎องถิ่นของชุมชน 
จากนั้นเดินทางตํอไปยังน้ําตกศิลาเพชร นั่งชมบรรยากาศธรรมชาติภายใต๎ขุนเขา และสายน้ําดื่มด่ํากับ
อากาศอันบริสุทธิ์ จากนั้นเดินทางตํอไปยังโรงเรียนชาวนา รํวมชมกิจกรรมการทํานาแบบวิถีเกษตร
อินทรีย๑ พักค๎างคืนสัมผัสบรรยากาศกลางท๎องทุํงฟ๓งเสียงธรรมชาติ โอบล๎อมด๎วยทุํงนาข๎าว ณ โรงเรียน
ชาวนา ตํอจากนั้นเดินทางรับประทานอาหารเช๎า และดื่มกาแฟ ณ ศูนย๑กาแฟไทลื้อ นั่งชมบรรยากาศ
ตอนเช๎าภายใต๎อุทยานแหํงชาติดอยภูคา เดินทางตํอไปยังฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํารับประทานอาหาร
กลางวัน จากผลิตภัณฑ๑ชุมชนท๎องถิ่น ตํอด๎วยเดินทางนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดภูเก็ต ชมวิวธรรมชาติที่
สวยงาม และเรียนรู๎การทอผ๎าด๎วยภูมป๓ญญาท๎องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ๑ของผ๎านําน โดยเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวนี้มีระยะทาง 65 กิโลเมตร เส๎นทางนี้เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวทุกวัย 
 เส๎นทางการเดินทางทํองเที่ยวถือได๎วําเป็นสํวนสําคัญอยํางยิ่งสําหรับการทํองเที่ยวระบบภูมิ
สารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนํานได๎พัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวในลักษณะของแผนที่ โดยได๎มีการ
รวบรวมจัดทําเส๎นทางในการเดินทางทํองเที่ยวในพ้ืนที่สถานที่ทํองเที่ยวที่ใกล๎เคียงกัน อาทิเชํน เส๎นทางการ
ทํองเที่ยวด๎านศิลปะ และวัฒนธรรม ในพ้ืนที่อําเภอเมืองนํานซึ่งจะเริ่มต๎นที่วัดภูมินทร๑ เรียงลําดับไปสิ้นสุด 
ณ วัดพระธาตุเขาน๎อย หรือเริ่มต๎นที่วัดพระธาตุเขาน๎อยแล๎วมาสิ้นสุดที่ วัดพระธาตุแชํแห๎ ง เป็นต๎น                   
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ในสํวนของเส๎นทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมเริ่มต๎นจากวัดหนองบัว อําเภอทําวังผา ไปสิ้นสุด ณ วัด
ภูเก็ต อําเภอป๓ว เป็นต๎น ในระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนํานถือได๎วํา สามารถตอบ
โจทย๑ให๎กับนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี ทั้งตัวนักทํองเที่ยวและผู๎ประกอบการการทํองเที่ยวในลักษณะ
ของการนําทัวร๑ และผู๎สนใจด๎านการทํองเที่ยวระบบภูมิสารสนเทศในด๎านของเส๎นทางการทํองเที่ ยว
เป็นระบบที่รวบรวมเอาเส๎นทางคล๎ายกับทําโปรแกรมการทํองเที่ยวจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่ง
เป็นทางเลือกให๎กับนักทํองเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางเพ่ือจะเข๎าไปถึงยังแหลํงทํองเที่ยว และ
สามารถคํานวณระยะเวลาในการเดินทางได๎เป็นอยํางดี สามารถตอบโจทย๑กับนักทํองเที่ยวที่มีเวลาใน
การเดินทางทํองเที่ยวไมํมากนัก อยํางเชํนหนึ่งวันหรือสองวัน สํวนนักทํองเที่ยวที่มีเวลามากสําหรับ
การทํองเที่ยว ก็สามารถตอบสนองความต๎องการด๎วยในระบบนอกจากจะมีสถานที่ทํองเที่ยว เส๎นทาง
การเข๎าถึงสถานที่ทํองเที่ยวแล๎วยัง มีชํองทางของข๎อมูลสถานที่พัก โรงแรม รีสอร๑ท โฮมสเตย๑ และ
ร๎านอาหารที่เป็นที่ยอมรับจากนักทํองเที่ยว ให๎สามารถเข๎าดูข๎อมูลในสถานที่ดังกลําวในตัวระบบเดียว 
ทั้งนี้ระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนํานในสํวนของระบบเส๎นทางการทํองเที่ยว
นักทํองเที่ยวได๎ เชื่อมตํอกับระบบเครือขํายบนอินเตอร๑ เน็ต ให๎การอํานวยความสะดวกแกํ
ผู๎ประกอบการ นักทํองเที่ยวสามารถเข๎าดูระบบเส๎นทางการทํองเที่ยวได๎โดยผํานบนระบบมือถือ
สมาร๑ทโฟน ที่เชื่อมตํอระบบอินเตอร๑เน็ตได๎ทุกท่ี   
 ดังนั้นจะเห็นได๎วําระบบเส๎นทางการทํองเที่ยวเป็นระบบที่ออกแบบเสมือนหนึ่งเส๎นทาง
โปรแกรมการทํองเที่ยวที่รวบรวมเอาแหลํงทํองเที่ยวไว๎บนเส๎นทางเดียวกัน สามารถตอบโจทย๑การ
เดินทางของนักทํองเที่ยวได๎เดินทางทํองเที่ยวครบในหลากหลายบรรยากาศ ในระยะเวลาที่ มีอยูํไมํวํา
จะโดยรถยนต๑สํวนบุคคล บริการรถตู๎รับสํงนักทํองเที่ยวหรือรูปแบบของจักรยาน ให๎ได๎รับอรรถรสของ
การทํองเที่ยวและเกิดความประทับใจในการเดินทาง สามารถเลือกเส๎นทางการทํองเที่ยวตามที่ตนเอง
ต๎องการ และสิ่งที่สําคัญคือความประทับใจในการเดินทางทํองเที่ยว 
 
 4.3.3 การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน  
 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ได๎พัฒนาจากการ
รวบรวมข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ๑ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ผู๎ประกอบการเป็นต๎น โดยการสัมภาษณ๑อยํางไมํเป็นทางการ (Informal  Interview) และประชุมกลุํม
ยํอย (Focus  group) รวมทั้งศึกษาจากเอกสารข๎อมูล โปรแกรมสืบค๎นข๎อมูลการทํองเที่ยว และ
โปรแกรมสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต ( Internet) ที่เกี่ยวข๎องกับการแนะนําการทํองเที่ยว โดยการ
นําเสนอผํานเว็บไซต๑ เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลชํวยในการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวเพ่ือเผยแพรํข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial Database) ของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน โดยผู๎วิจัยได๎ออกแบบการสร๎างเวปไซต๑เพ่ือ
นําเสนอข๎อมูลทั้งที่เป็นแผนที่รูปภาพให๎กับนักทํองเที่ยวในรูปแบบเวปไซต๑ โดยใช๎โปรแกรมเวิร๑ดเพส 
(WordPress) ที่สนับสนุนการปรับแตํงเว็บไซต๑ท่ีสร๎างข้ึนให๎ติดอันดับต๎นๆ ในหน๎าผลการค๎นหา ซึ่งเป็น
สํวนสําคัญท่ีจะชํวยให๎ผู๎ใช๎บริหารทั้งนักทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ ผู๎ดูหลักของสถานที่ทํองเที่ยวสามารถ
เข๎าถึงสารสนเทศได๎มากขึ้น อีกทํายังนํา URL ของเว็บไซต๑ทําเป็น QR Code เพ่ือให๎งํายตํอการเข๎าถึง
หน๎าเว็บไซต๑ สําหรับให๎นักทํองเที่ยวที่มีความสนใจในการทํองเที่ยวจังหวัดนําน ได๎ศึกษาข๎อมูลและ
เส๎นทางท่ีผู๎วิจัยได๎จัดทําไว๎  



๑๑๖ 
 

 ในระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนํานที่นําเสนอข๎อมูลแกํนักทํองเที่ยว
แล๎วยังสร๎างเป็นอีกหนึ่งชํองทางให๎กับเจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยวและผู๎ดูแลหลักของสถานที่ทํองเที่ยว
สามารถเพ่ิมเรื่องราวและกิจกรรมของสถานที่ทํองเที่ยวของตนเองที่ดูแลอยูํได๎ตลอดทั้งปี เพ่ือให๎เกิด
ความหลากหลายของข๎อมูลการทํองเที่ยว อีกท้ังยังได๎เปิดชํองทางให๎กับผู๎ประกอบการในชุมชนท๎องถิ่น
ได๎นําเสนอสิ้นค๎าและการบริการด๎านตํางๆให๎กับนักทํองเที่ยว ให๎เกิดการกระตุ๎นเศรษฐกิจการทํองเที่ยว
โดยได๎เพ่ิมข๎อมูลของ ร๎านอาหาร ที่พัก ที่ใกล๎กับสถานที่ทํองเที่ยวในรัศมีหนึ่งกิโลเมตร ไว๎ให๎กับ
นักทํองเที่ยวได๎เข๎าไปดูข๎อมูล เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการเดินทางทํองเที่ยว สอดคล๎อง
กับ ทัตติ  งานอํอน ที่กลําววํา 
 
  “แต่ก่อนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมักจะท ากันเองโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เขา

ถึงง่ายน าเสนอผ่านช่องทางเฟสบุ๊คเป็นหลัก เพ่ืออัฟข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง
ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาก
ที่สุดเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจึงไม่ได้ค านึงถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงของเครือข่าย พอ
มีเส้นทางที่ออกแบบให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลท าให้เห็นได้ว่าไม่ใช่เฉพาะสถานที่
ท่องเที่ยวของเราเองเท่านั้นที่ต้องสนใจ เครือข่ายเป็นสิ่งส าคัญยิงกว่าด้วยเป็นการท าความ
ร่วมมือกันสร้างพลังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน และท าให้เกิดความ
ประทับใจเมื่อเขากลับไปแล้วจะได้บอกต่อเรื่องราวและความประทับใจที่มาสัมผัสบรรยากาศ
ในจังหวัดน่าน ให้กับเพื่อนสนิท มิตรสหายและครอบครัวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
น่านเรื่อยๆ อันเป็นการสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน”114 

 
ดังที่ วรวิทย๑  วีรเชวงกุล ได๎กลําววํา 
 
  “ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างมากผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ดูแลสถานที่

ท่องเที่ยวหลักจะอยู่ที่เดิมคิดแบบเดิมอีกไม่ได้แล้วต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการเองรวมถึงการปรับปรุงรูปแบบ
สินค้าหรือการบริการให้ทันสมัย ที่ส าคัญเราจะเติบโตไปคนเดียวไม่ได้แล้วปัจจุบันต้อง
อาศัยเครือข่ายในการท ากิจการทุกอย่าง ใช้เครือข่ายช่วยให้เราประสบความส าเร็จในทุกๆ 
ด้าน ระบบที่ออกแบบมาถือเป็นรูปแบบที่มีความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะผู้ประกอบการ
ร้านค้า ที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยวอ่ืนๆ สามารถมีส่วนร่วมและให้เป็นช่องทาง
นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงการบริการของตนได้ มีความเชื่อมโยงและยังช่ วยกันสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เสมือนหนึ่งเราเป็นเจ้าภาพบ้านหลังนี้ด้วยกัน
ด้านการท่องเที่ยว”115 

                                                           

 114 สัมภาษณ๑  ทัตติ  งานอํอน ,นักประชาสัมพันธ๑เทศบาลเมืองนําน , วันท่ี 25 ธันวาคม 2562. 
 115 สมัภาษณ๑ วรวิทย๑  วีระเชวงกุล, หัวหน๎ากลุํมสํงเสริมการถํายทําภาพยนตร๑และวีดีทัศน๑, วันที่ 24 
ธันวาคม 2562. 



๑๑๗ 
 

 จากที่กลําวมานี้การใช๎งานระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน มีการ
นําเสนอให๎กับนักทํองเที่ยวได๎รับรู๎ข๎อมูลการทํองเที่ยวสําหรับการตัดสินใจผํานชํองทางบนระบบ
เครือขําย ในรูปแบบของเว็บไซต๑และเข๎าถึงด๎วยระบบ QR Code ในระบบไลน๑ บนมือถือสมาร๑ทโฟน  
ของนักทํองเที่ยว รวมถึงเปิดชํองทางให๎กับผู๎ประกอบการในชุมชนท๎องถิ่นได๎นําเสนอสิ้นค๎าและการ
บริการด๎านตํางๆให๎กับนักทํองเที่ยว ให๎เกิดการกระตุ๎นเศรษฐกิจการทํองเที่ยวโดยได๎เพ่ิมข๎อมูลของ 
ร๎านอาหาร ที่พัก ที่ใกล๎กับสถานที่ทํองเที่ยวในรัศมีหนึ่งกิโลเมตร ไว๎ให๎กับนักทํองเที่ยวได๎เข๎าไปดูข๎อมูล 
เพ่ือเป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการเดินทางทํองเที่ยวอีกด๎วย 
 
4.4 องค์ความรู้การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน   

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบภูมสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน มีป๓จจัย
หลายด๎านที่มีสํวนในการขับเคลื่อนการทํองเที่ยวของจังหวัดนําน ที่มีผลตํอการตัดสินในในการเดินทาง
มาทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวทั้งสถานที่ทํองเที่ยวหลักที่สําคัญ ร๎านอาหาร ที่พัก รวมถึงเส๎นทาง              
การเดินทางไปยังสถานที่ทํองเที่ยวสําคัญตํางๆ ในจังหวัดนําน การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศใน
จังหวัดนําน ได๎นําตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร๑เข๎ามาจัดการกับข๎อมูลของการทํองเที่ยวโดยผู๎วิจัยได๎ใช๎
โปรแกรม QGIS (Quantum Geographic Information System) จัดการข๎อมูลภูมิสารสนเทศของ
แหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ซึ่งเป็นข๎อมูลดิบที่ยังไมํได๎รับการปรับแตํง ทั้งข๎อมูลในรูปของเชิงเส๎น 
รูปภาพ คําพิกัดของแหลํงทํองเที่ยวเป็นต๎น แล๎วทําการนําเสนอในรูปของเว็บไซต๑ให๎กับนักทํองเที่ยว 
ผู๎ประกอบการ หรือผู๎ให๎บริการด๎านการทํองเที่ยวได๎เข๎าถึงข๎อมูลได๎โดยงําย เพ่ือเป็นข๎อมูลตํอ                 
การตัดสินใจ ซึ่งสามารถแยกการทํองเที่ยวออกได๎เป็น 
 การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึงการทํองเที่ยวที่บวกกับการเรียนรู๎วิถีชีวิตของชุมชน
ตํางๆ ที่มีความเกี่ยวข๎องกับสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ตั วอยํางเชํนสถานที่ทํองเที่ยวใน                  
เชิงวัฒนธรรม คือ ขํวงเมืองนําน  วัดพระธาตุแชํแห๎ง วัดช๎างค้ํา วัดภูมินทร๑ วัดมิ่งเมือง วัดศรีมงคล      
วัดสวนตาล พิพิธภัณฑสถานแหํงชาตินําน วัดหนองบัว เป็นต๎น โดยสถานที่ดังกลําวนี้เป็นสถานที่
ทํองเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณะมีความโดดเดํนเฉพาะตัวทางวัฒนธรรม อันเป็นสิ่งกระตุ๎น                  
การทํองเที่ยว เป็นต๎น 
 การทํองเที่ยวด๎านศีลปะ หมายถึงสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดนํานที่เกี่ยวข๎องกับผลงาน
ด๎านศีลปะทั้งจิตกรรม สถาป๓ตยกรรม ทั้งที่ เป็นศีลปะดั้งเดิมและรํวมสมัยอันเป็นป๓จจัยหนึ่งใน                
การดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาเที่ยวในจังหวัดนําน เชํน วัดพระธาตุแชํแห๎ง วัดสวนตาล วัดพระธาตุช๎างค้ํา 
วัดหัวขํวง วัดภูมินทร๑ วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน๎อย วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล วัดหนองบัว เป็นต๎น               
ซึ่งสถานที่ทํองเที่ยวดังกลําวนี้มีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ๑ของตัวเองในด๎านศีลปะ ที่ทําให๎เป็นป๓จจัยหนึ่ง
ในการกระตุ๎นการทํองเที่ยวของจังหวัดนําน 
 การทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นการทํองเที่ยวที่ให๎นักทํองเที่ยวได๎สัมผัสกับบรรยากาศของ
ธรรมชาติในจังหวัดนําน ความโดดเดํนที่ไมํมีใครเหมือนเป็นจุดดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี เชํน 
น้ําตกศิลาเพชร ศูนย๑กาแฟไทลื้อ ฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา โรงเรียนชาวนา วัดพระธาตุเขาน๎อย วัดศรี
มงคล เป็นต๎น ซึ่งแตํละสถานที่ที่กลําวมานี้มีอักลักษณ๑เฉพาะตัวที่สามารถสร๎างความสนใจให๎กับ
นักทํองเที่ยวที่เพียงแตํเห็นภาพบนโลกอินเตอร๑เน็ตแล๎วอยากจะมาสัมผัส อันเป็นจุดดึงดูดความสนใจ



๑๑๘ 
 

และกระตุ๎นการทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดีโดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพองค๑ความรู๎การพัฒนาระบบ             
ภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ได๎ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทั้งนี้ยังมีระบบประชาสัมพันธ๑และการเข๎าถึงของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน ที่สามารถ
เข๎าถึงไดโ๎ดยภาพรวมสามารถแบํงได๎เป็น 3 กลุํมใหญํๆ คือ  
  1. การประชาสัมพันธ๑โดยหนํวยงานของภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค๑ในการบริการข๎อมูลด๎าน
การทํองเที่ยวให๎กับนักทํองเที่ยวเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของภาครัฐในการกระตุ๎นเศรษฐกิจในด๎าน
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยว เป็นหนํวยงานที่ทําการสํงเสริมการทํองเที่ยวหลักของประเทศ
ประชาสัมพันธ๑สถานที่ทํองเที่ยวให๎ได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยว อาทิเชํน การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย (สํานักงานนําน) สํานักงานทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนําน ศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว
เทศบาลเมืองนําน  และองค๑การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน เป็นต๎น 
 2. การประชาสัมพันธ๑โดยหนํวยงานของภาคเอกชน  โดยมีวัตถุประสงค๑หลักคือการ
แสวงหาผลประโยชน๑จากการทํองเที่ยว และโฆษณาให๎กับทางผู๎ประกอบการร๎านค๎า โรงแรมหรือผู๎
ประกอบกิจการที่ เ กี่ ย วข๎องกับการให๎บริ การการทํอง เที่ ยวอาทิ เ ชํน เวปไซต๑ ไปด๎ วยกัน 
www.paiduaykan.com  เวปไซต๑ดับเบิลเอ็นจอย www.doubleenjoy.com เวปไซต๑แอทสยามทัวร๑  
www.atsiamtour.com  และ เวปไซต๑ วงในดอทคอม  www.wongnai.com  เป็นต๎น 

แผนภาพที่ 4.2  แสดงองค๑ความรู๎การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนําน 
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  3. การประชาสัมพันธ๑โดยภาคประชาชน (เจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยว) โดยมีวัตถุประสงค๑
หลักคือกระตุ๎นการทํองเที่ยวและสร๎างรายได๎ให๎กับกิจการของตนเองจากการทํองเที่ยวรวมถึงสร๎าง
คํานิยมให๎กับนักทํองเที่ยวในรูปแบบที่เจ๎าของสถานที่ทํองเที่ยวเป็นผู๎กําหนด อาทิเชํน Facebook วัด
พระธาตุแชํแห๎ง โฮมสเตย๑กาแฟบ๎านไทลื้อ วัดหนองบัว อําเภอทําวังผา จังหวัดนําน โรงเรียนชาวนา 
ตําบลศิลาเพชร และฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา เป็นต๎น 
  กระบวนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวในจังหวัดนํานบนระบบ
เครือขําย (network) เป็นกระบวนการนําข๎อมูลการวิจัยในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหลํง
ทํองเที่ยว ที่ได๎รับการประมวลข๎อมูลจากการลงพ้ืนที่และแปลงคําข๎อมูลการทํองเที่ยวของสถานที่
ทํองเที่ยวในจังหวัดนํานผํานโปรแกรม QGIS (Quantum Geographic Information System) เข๎าสูํ
ระบบเครือขํายเพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว ทั้งนักทํองเที่ยวผู๎ประกอบการผู๎ดูแลสถานที่
ทํองเที่ยวสามารถเข๎าถึงการใช๎ข๎อมูลการทํองเที่ยวในจังหวัดนําน บนระบบอินเตอร๑เน็ตโดยผําน
อุปกรณ๑มือถือแบบสมาร๑ทโฟน เพ่ืออํานวยความสะดวกให๎กับนักทํองเที่ยวได๎เข๎าถึงข๎อมูลทํองเที่ยวได๎
อยํางสะดวกและรวดเร็ว อันเป็นผลกระทบทําให๎ธุรกิจการบริการการทํองเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน
ท๎องถิ่นเกิดการหมุนเวียนสร๎างรายได๎ใช๎กับชุมชนได๎เป็นอยํางดี  
 การเดินทางทํองเที่ยวมีหลายป๓จจัยที่จําเป็นต๎องคํานึงถึงกํอนการเดินทางทํองเที่ยว นั่นคือ
เส๎นทางการทํองเที่ยวเป็นหนึ่งในป๓จจัยสําคัญที่มีผลตํอการเดินทางทํองเที่ยว ในจังหวัดนํานระบบ           
การขนสํง กรมทางหลวงและทางหลวงชนบทได๎ทําการสร๎างถนนเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดนํานครบทุกแหํง แตํเนื่องสถานที่ทํองเที่ยวของจังหวัดนําน ทั้งในด๎านของศิลปะ วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ กระจายอยูํทั่วจังหวัดหากนักทํองเที่ยวที่ไมํใชํเจ๎าถิ่นอาจจะใช๎เวลาในการทํองเที่ยวเป็น
จํานวนมาก ทําให๎ไมํสามารถที่จะเที่ยวได๎ครบตามเวลาที่มีอยูํ โดยทั่วไปนักทํองเที่ยวจะรู๎ถึงสถานที่
ทํองเที่ยวที่สําคัญ จากคําแนะนําหรือรูปภาพให๎อยากมาเที่ยวโดยไมํได๎คํานึงถึงระยะทางและระหวําง
ทางวํามีสถานที่ทํองเที่ยวสําคัญอะไรบ๎าง บางครั้งทําให๎ต๎องวนกลับไปกลับมา อยํางเชํน นักทํองเที่ยว
บางทํานไปเที่ยววัดศรีมงคล (วัดก๐ง) แล๎วย๎อนกลับมาวัดหนองบัวอีกที ซึ่งจริงๆแล๎ว วัดหนองบัวอยูํ
ระหวํางทางที่จะไปวัดก๐ง ทําให๎ต๎องเสียเวลาการเดินทางทํองเที่ยว เป็นต๎น ซึ่งสามารถสรุปได๎วํา                
การวิเคราะห๑ระบบเส๎นทางการทองเที่ยวใช๎เกณฑ๑พิจารณาถึงระยะเวลา สิ่งดึงดูดความสนใจของ
นักทํองเที่ยว และความสะดวกสบาย โดยเส๎นทางการทํองเที่ยวจะมีให๎เลือกแตํละเส๎นทางนั้นจะ
ประกอบไปด๎วยแหลํงทํองเที่ยวในเชิงศีลปะ วัฒนธรรม และแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือให๎เกิด
ความหลากหลายในการเลือกเส๎นทางการทํองเที่ยว ให๎นักทํองเที่ยวได๎เลือกตามความสนใจ และความ
สะดวกของตน ผู๎วิจัยจึงได๎จัดระบบเส๎นทางการทํองเที่ยวในจังหวัดนํานได๎ดังนี้ 

 เส้นทางที่ 1 “ทําบุญไหว๎พระ  ชมศีลปะเมืองนําน” รูปแบบเป็นเส๎นทางการทํองเที่ยว
แบบ 1 วัน สถานที่ประกอบด๎วย  วัดภูมินทร๑  วัดพระธาตุช๎างค้ํา  วัดหัวขํวง  พิพิธภัณฑ๑สถาน
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แหํงชาตินําน วัดตาล วัดพระธาตุแชํแห๎ง วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน๎อย และจบที่ลานวัฒนธรรมขํวง
เมืองนํานตอนเย็น รายละเอียด เป็นการทํองเที่ยวที่เน๎นทําบุญไหว๎พระชมศีลปะของเมืองนําน ทั้ งที่
เป็นรูปภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปฎิมากรรมปูนป๓้น สถาป๓ตยกรรมล๎านนานําน ซึ่งถํายทอดวิธีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวจังหวัดนําน ด๎วยเอกลักษณ๑ของเส๎นทางการทํองเที่ยวนี้สถานที่ทํองเที่ยวใกล๎เคียง
กัน เหมาะแกํการป๓่นจักรยานชมเมือง หรือนั่งรถรางชมตัวเมืองนําน สามารถขึ้นไปชมวิวบนดอยพระ
ธาตุเขาน๎อย มองดูตัวเมืองนํานได๎อยํางสวยงาม สถานที่แตํละแหํงบนเส๎นทางมีเรื่ องราวให๎
นักทํองเที่ยวได๎ศึกษาประวัติความเป็นมา รวมถึงความเชื่อทางด๎านจิตใจสัมผัสกับการใช๎ชีวิตแบบสโลว๑
ไลฟ์ ไปแบบชิลๆ กับมนต๑เสนํห๑ของเมืองนําน ปิดท๎ายด๎วยนั่งกินขันโตก เที่ยวชมถนนคนเดินขํวงเมือง
นําน ระยะทางเท่ียวรวม 3 กิโลเมตรเส๎นทางนี้เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวทุกวัย 

 เส้นทางที่ 2 “เที่ยววัด สัมผัสธรรมชาติ” รูปแบบเป็นเส๎นทางทํองเที่ยว 2 วัน 1 คืน 
สถานที่ทํองเที่ยวมีอยูํด๎วยกัน 7 แหํง ได๎แกํ วัดหนองบัว วัดศรีมงคล (วัดก๐ง) น้ําตกศิลาเพชร โรงเรียน
ชาวนา ฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํา ศูนย๑กาแฟไทยลื้อ และวัดภูเก็ด รายละเดียดเส๎นทางทํองเที่ยวนี้เป็น
เส๎นทางทํองเที่ยวแบบผสมผสานแหํงการทํองเที่ยวทั้งทางศีลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติเข๎าด๎วยกัน 
โดยให๎นักทํองเที่ยวได๎พักผํอน สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติของขุนเขา พร๎อมทั้งเรียนรู๎วิถีชีวิตความ
เป็นอยูํของผู๎คน รวมถึงอาหารการกินของชุมชนท๎องถิ่นและลงมือทํากิจกรรมตํางๆ รํวมกับชาวบ๎าน 
เชํน การทอผ๎า ปลูกข๎าว ทําอาหารพื้นบ๎าน เป็นต๎น ซึ่งเริ่มต๎นจากเที่ยวชมวิหารเกําแกํของศีลปะไทลื้อ 
วัดหนองบัว ชมจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวชาวนํานที่มีประวัติศาสตร๑จากผู๎เขียนภาพฝาผนังวัดภูมินทร๑ 
ชมวิถีวัฒนธรรมเรือนไทลื้อโบราณ จากนั้นเดินทางตํอไปยังวัดศรีมงคล (วัดก๐ง) ไหว๎พระและชมวิวท๎อง
ทุํงกับบรรยากาศธรรมชาติแหํงท๎องทุํงนาและพิพิธภัณฑ๑ครูบาก๐ง แหลํงรวมวิถีชีวิตท๎องถิ่นของชุมชน 
จากนั้นเดินทางตํอไปยังน้ําตกศิลาเพชร นั่งชมบรรยากาศธรรมชาติภายใต๎ขุนเขา และสายน้ําดื่มด่ํากับ
อากาศอันบริสุทธิ์ จากนั้นเดินทางตํอไปยังโรงเรียนชาวนา รํวมชมกิจกรรมการทํานาแบบวิถีเกษตร
อินทรีย๑ พักค๎างคืนสัมผัสบรรยากาศกลางท๎องทุํงฟ๓งเสียงธรรมชาติ โอบล๎อมด๎วยทุํงนาข๎าว ณ โรงเรียน
ชาวนา ตํอจากนั้นเดินทางรับประทานอาหารเช๎า และดื่มกาแฟ ณ ศูนย๑กาแฟไทลื้อ นั่งชมบรรยากาศ
ตอนเช๎าภายใต๎อุทยานแหํงชาติดอยภูคา เดินทางตํอไปยังฟาร๑มเห็ดบ๎านหัวน้ํารับประทานอาหาร
กลางวัน จากผลิตภัณฑ๑ชุมชนท๎องถิ่น ตํอด๎วยเดินทางนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดภูเก็ต ชมวิวธรรมชาติที่
สวยงาม และเรียนรู๎การทอผ๎าด๎วยภูมป๓ญญาท๎องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ๑ของผ๎านําน โดยเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวนี้มีระยะทาง 65 กิโลเมตร เส๎นทางนี้เหมาะสําหรับนักทํองเที่ยวทุกวัย 

 เส๎นทางการเดินทางทํองเที่ยวถือได๎วําเป็นสํวนสําคัญอยํางยิ่งสําหรับการทํองเที่ยวระบบ          
ภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนํานได๎พัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวในลักษณะของแผนที่ โดยได๎
มีการรวบรวมจัดทําเส๎นทางในการเดินทางทํองเที่ยวในพื้นที่สถานที่ทํองเที่ยวที่ใกล๎เคียงกัน อาทิเชํน 
เส๎นทางการทํองเที่ยวด๎านศิลปะ และวัฒนธรรม ในพ้ืนที่อําเภอเมืองนํานซึ่งจะเริ่มต๎นที่วัดภูมินทร๑ 
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เรียงลําดับไปสิ้นสุด ณ วัดพระธาตุเขาน๎อย หรือเริ่มต๎นที่วัดพระธาตุเขาน๎อยแล๎วมาสิ้นสุดที่ วัดพระธาตุ
แชํแห๎ง เป็นต๎น ในสํวนของเส๎นทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมเริ่มต๎นจากวัดหนองบัว อําเภอทําวังผา         
ไปสิ้นสุด ณ วัดภูเก็ต อําเภอป๓ว เป็นต๎น ในระบบภูมิสารสนเทศของแหลํงทํองเที่ยวจังหวัดนํานถือได๎วํา 
สามารถตอบโจทย๑ให๎กับนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี ทั้งตัวนักทํองเที่ยวและผู๎ประกอบการการทํองเที่ยวใน
ลักษณะของการนําทัวร๑ และผู๎สนใจด๎านการทํองเที่ยวระบบภูมิสารสนเทศในด๎านของเส๎นทาง                    
การทํองเที่ยวเป็นระบบที่รวบรวมเอาเส๎นทางคล๎ายกับทําโปรแกรมการทํองเที่ยวจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุด
หนึ่ง ซึ่งเป็นทางเลือกให๎กับนักทํองเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางเพ่ือจะเข๎าไปถึงยังแหลํงทํองเที่ยว และ
สามารถคํานวณระยะเวลาในการเดินทางได๎เป็นอยํางดี สามารถตอบโจทย๑กับนักทํองเที่ยวที่มีเวลาใน             
การเดินทางทํองเที่ยวไมํมากนัก อยํางเชํนหนึ่งวันหรือสองวัน สํวนนักทํองเที่ยวที่มีเวลามากสําหรับ             
การทํองเที่ยว ก็สามารถตอบสนองความต๎องการด๎วยในระบบนอกจากจะมีสถานที่ทํองเที่ยว เส๎นทางการ
เข๎าถึงสถานที่ทํองเที่ยวแล๎วยัง มีชํองทางของข๎อมูลสถานที่พัก โรงแรม รีสอร๑ท โฮมสเตย๑ และร๎านอาหาร
ที่เป็นที่ยอมรับจากนักทํองเที่ยว ให๎สามารถเข๎าดูข๎อมูลในสถานที่ดังกลําวในตัวระบบเดียว เป็นต๎น   

 

 

 



๑๒๒ 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน                 
มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน                 
๒) เพ่ือพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน และ ๓) เพ่ือวิเคราะห์ระบบภูมิ
สารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
 วิธีการวิจั ย  การวิ จัยครั้ งนี้ เป็นการวิ จัย แบบผสมผสานทั้ งวิ จั ย ใน เชิ ง เอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้
วิธีวิทยาวิจัยการแบบผสมผสาน 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเชิงคุณภาพ (Key Informant) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท า             
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความส าคัญของประเด็นที่
ศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศ และบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว 15 แห่งๆ ละ 3 รูป/คน และ
นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 3 คน ตัวแทนการจัดการท่องเที่ยว
จังหวัดน่าน 2 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจะใช้เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาทั้งหมด โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย
และการสัมภาษณ์ รวมจ านวนทั้งสิ้น 50 รูป/คน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
จากการวิจัยพบว่า ระบบภูมิสารสนเทศซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และ

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยกระบวนการ
ท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel  Design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
จัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial  Data) แล้วสามารถน าเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน 
เพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับข้อมูลในพ้ืนที่ต่างๆ โดยในจังหวัดน่านมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิสารสนเทศ
ของแหล่งท่องเที่ยวคือ 1) ภูมิศาสตร์พ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ซึ่งสามารถแยกรูปแบบ            
การท่องเที่ยวได้ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงศีลปะ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ                 
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 2) ระบบประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน สามารถ
แยกการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานของภาครัฐ การประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานของภาคเอกชน และการประชาสัมพันธ์โดยภาค
ประชาชน หรือเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยว 
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5.1.2   การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
 จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เป็น
การจัดการกับระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านทั้งที่เป็นรูปภาพ แผนภาพและ
เส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศให้เอ้ืออ านวยความ
สะดวกต่อนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้โดยง่าย อันเป็นปัจจัยที่จ าท าให้เกิดการกระตุ้น
การท่องเที่ยวในเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ด้วยการท่องเที่ยวเป็นอีกหัวใจหลักของ
การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดน่านให้เกิดการหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งสามารถจ าแนกกระบวนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านได้ดังนี้   
1) กระบวนการพัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 2) กระบวนการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ของแหล่งท่องเที่ยวในระบบ 3) กระบวนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย (network) 

 5.1.3 การวิเคราะห์การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
 จากการวิจัยพบว่า หัวใจหลักของการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้คือการให้บริการด้าน               

การท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) โปรแกรมการท่องเที่ยว (Available Packages) และกิจกรรม               
การท่องเที่ยว (Activities) เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยว ด้วยยุคเทคโนโลยีข่าวสาร
หรือสื่อต่างๆ ในปัจจุบันจะรับรู้ด้วยเครื่องมือสื่อสารบนสมาร์ทโฟนของตัวเองเป็นหลัก ทั้งบนเฟสบุ๊ค 
(Facebook) และสื่อทางอินเตอร์เน็ตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว หรือคนรู้จักหากไปเที่ยว
แห่งใดมาแล้วมักจะอัฟเดตข้อมูลของตัวเอง ทั้งที่เป็นรูปภาพและเรื่องราวต่างๆ ของตนเอง การวิจัย
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เป็นระบบที่พัฒนาออกแบบมาเพ่ือ
รองรับการเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว อ านวยความสะดวกของข้อมูลทั้งสถานที่
ท่องเที่ยว ร้านอาหาร แหล่งที่พักที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวส าหรับการว่างแผนการเดิน
ทางการท่องเที่ยว ซึ่งระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านสามารถแยกการเข้าถึง
ข้อมูลการท่องเที่ยวออกเป็นรายด้านได้ดังคือ 1) ระบบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 2) ระบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 3) การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  

 จากการวิจัย การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้สรุป
วิเคราะห์เป็นการอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
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 5.2.1 ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
  ระบบภูมสิารสนเทศซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
เป็นขั้นตอน สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยกระบวนการท างานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Data) และการออกแบบ (Personnel  Design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ (Spatial  Data) แล้วสามารถน าเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน เพ่ือหา
ค าตอบเกี่ยวกับข้อมูลในพ้ืนที่ต่างๆ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวอีก
จังหวัดหนึ่ง จากสถิติของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
จังหวัดน่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความที่จังหวัดน่านมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สูง อีกทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติภายใจจังหวัดน่านก็มีหลากหลาย ทั้งนี้ในจังหวัดน่านยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีก
หลายแห่งที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยการวิเคราะห์ความส าคัญและแบ่งการ
จัดการระบบข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน แยกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 1. ภูมิศาสตร์พื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน แม้นจังหวัดน่านจะเป็นจังหวัด
เล็กๆ ลักษณะภูมิศาสตร์เชิงพ้ืนที่เป็นภูเขาผสมกับที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าหลักไหลผ่านตัว
เมืองน่าน แต่จังหวัดเล็กๆ อย่างจังหวัดน่านกลับมีมนต์เสน่ห์และสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก              
ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับบรรยากาศของจังหวัดน่าน ซึ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นตัวก าหนดให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว จึงได้มีแยกประเภทของการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านได้
ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึงการท่องเที่ยวที่บวกกับการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ตัวอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรม คือ ข่วงเมืองน่าน  วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดช้างค้ า วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดศรีมงคล      
วัดสวนตาล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดหนองบัว เป็นต้น โดยสถานที่ดังกล่าวนี้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทางวัฒนธรรม อันเป็นสิ่งกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
 การท่องเที่ยวด้านศีลปะ หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านที่เกี่ยวข้องกับผลงาน
ด้านศีลปะทั้งจิตกรรม สถาปัตยกรรม ทั้งที่เป็นศีลปะดั้งเดิมและร่วมสมัยอันเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเท่ียวในจังหวัดน่าน เช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดสวนตาล วัดพระธาตุช้างค้ า 
วัดหัวข่วง วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน้อย วัดภูเก็ต วัดศรีมงคล วัดหนองบัว เป็นต้น ซึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวนี้มีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในด้านศีลปะ ที่ท าให้เป็นปัจจัยหนึ่งใน
การกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 
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 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของ
ธรรมชาติในจังหวัดน่าน ความโดดเด่นที่ไม่มีใครเหมือนเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เช่น 
น้ าตกศิลาเพชร ศูนย์กาแฟไทลื้อ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า โรงเรียนชาวนา วัดพระธาตุเขาน้อย วัดศรี
มงคล เป็นต้น ซึ่งแต่ละสถานที่ที่กล่าวมานี้มีอักลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถสร้างความสนใจให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เพียงแต่เห็นภาพบนโลกอินเตอร์เน็ตแล้วอยากจะมาสัมผัส อันเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
และกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ กัลย์  สายวิจิตร116  ได้ท าการศึกษาเรื่อง              
“การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับแนะน านักท่องเที่ยวด้านคอมพิวเตอร์” โดยใช้ข้อมูลภาพแผนที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชั้นใน) ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่คลองสาน ราษฎร์บูรณะ บางนา ขึ้นไปจนถึง
หลักสี่ โดยภาพแผนที่นี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคม แนวแม่น้ าเจ้าพระยา ตลอดจน
สถานที่ส าคัญ ๆโดยใช้ทางวิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้สามารถเลือกเฉพาะส่วนของภาพแผนที่ที่
อยู่ในความสนใจมาแสดงเป็นส่วนได้ โดยผ่านเมนู โดยสามารถเปลี่ยนบริเวณไปทางซ้าย ขวา บนหรือ
ล่าง จากเดิมสามารถก าหนดรายละเอียดหรืองค์ประกอบของแผนที่แสดงออกมาได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้และสามารถให้บริการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด ส าหรับการคมนาคมระหว่างสะดานที่ โดยใช้
เทคนิควิธีทางก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ ในระบบยังเอ้ืออ านวยให้ผู้มีอ านาจสามารถบ ารุงข้อมูลที่เก็บ
อยู่ได้ ทั้งโดยการเพ่ิมเติม แก้ไขชื่อ ลบ หรือบรรณาธิกรข้อมูลที่เป็นภาพแผนที่ ชนิดของเส้นทาง
คมนาคม เส้นทางคมนาคม ประเภทของสถานที่ สถานที่ และข้อความสารสนเทศต่างๆ หรือ
เปลี่ยนแปลงบริเวณสถานที่ท้ังหมดจากจังหวัดกรุงเทพมหานครไปเป็นที่อ่ืนๆ 
 2. ระบบประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน จังหวัดน่านเป็น 1 
ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ที่ผ่านการคัดสรรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะเมืองที่อาจไม่
เป็นที่รู้จักมากนักหรือถูกมองข้าม แต่แท้จริงแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจไม่แพ้เมือง
ใหญ่อ่ืนๆ จังหวัดน่านแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้ งทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกด้วย จากอดีตที่ผ่านมาสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักด้วยช่องทางระบบการประชาสัมพันธ์ มักจะเป็นปาก
ต่อปากจากชนชาวจังหวัดน่านเองที่ออกไปท างานต่างจังหวัดและจะกลับมาเที่ยวบ้านในช่วงเทศกาล 
การเข้าถึงและการประชาสัมพันธ์มักจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ ในวงแคบท าให้แหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดน่านเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงแคบ 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้พัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้น มีความสะดวกรวดเร็ว
ทันสมัยท าให้ระบบการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ด้วยปรากกฎการที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของ

                                                           
116 กัลย์  สายวิจิตร, “การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับแนะน านักท่องเที่ยวด้วยคอมพิวเตอร์”, รายงาน

การวิจัย,(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545),บทคัดย่อ. 
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ประชาชนชาวจังหวัดน่าน จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเมื่อเกิดแหล่งท่องเที่ยว หรือ
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองเป็นที่รู้จัก และได้รับการพัฒนารวมถึงการตอบรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เกิด
เป็นผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม โฮมสเตย์ ฯลฯ เกิดข้ึนในพื้นที่ใกล้เคียงของแหล่งท่องเที่ยว  
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าระบบประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงของแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดน่าน จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการให้บริการการท่องเที่ยว โดยภาพรวม
สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
  1. การประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริการข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่ท าการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักของประเทศ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว อาทิเช่น การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ส านักงานน่าน) ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองน่าน  และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
 2. การประชาสัมพันธ์โดยหน่วยงานของภาคเอกชน   โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ                   
การแสวงหาผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว และโฆษณาให้กับทางผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรมหรือ 
ผู้ ประกอบกิจการที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริการการท่องเที่ ยวอาทิ เช่น เวปไซต์ ไปด้วยกัน 
www.paiduaykan.com  เวปไซต์ดับเบิลเอ็นจอย www.doubleenjoy.com เวปไซต์แอทสยามทัวร์  
www.atsiamtour.com  และ เวปไซต์ วงในดอทคอม  www.wongnai.com  เป็นต้น 
  3. การประชาสัมพันธ์โดยภาคประชาชน (เจ้าของสถานที่ท่องเที่ยว) โดยมีวัตถุประสงค์
หลักคือกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับกิจการของตนเองจากการท่องเที่ยวรวมถึงสร้าง
ค่านิยมให้กับนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่เจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นผู้ก าหนด อาทิเช่น Facebook             
วัดพระธาตุแช่แห้ง โฮมสเตย์กาแฟบ้านไทลื้อ วัดหนองบัว อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โรงเรียนชาวนา 
ต าบลศิลาเพชร และฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า เป็นต้น 
 

5.2.2 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

 1. กระบวนการพัฒนาฐานการจัดเก็บข้อมูล 
 การวิจัยการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านผู้วิจัยและ
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศค านึงถึงการออกแบบระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อนักท่องเที่ยว 
ทั้งตัวของนักท่องเที่ยวเองและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย ซึ่งผู้วิจัยจ าเป็นต้อง
ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบว่า ผู้ใช้ระบบต้องการใช้หรือทราบข้อมูลอะไรบ้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาความต้องการของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวซึ่งได้รวบรวม
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
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ผู้ประกอบการเป็นต้น โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal  Interview) รวมทั้งศึกษา
จากเอกสารข้อมูล โปรแกรมสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว และโปรแกรมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
(Internet) ที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว  
 ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวผู้วิจัยได้ใช้การจัดล าดับ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยยึดเกณฑ์และวิธีการจัดล าดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหลัก ร่วมตั้งบางส่วนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดล าดับ
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลจัดล าดับศักยภาพนี้เป็นปัจจัยน ามาสร้างฐานข้อมูล ใน
ระบบ Gis และน ามาเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือแสดงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในรูปของแผนที่ 
รูปภาพ และข้อมูลเชิงบรรยาย น ามาประกอบจัดท าเป็นชุดส ารวจข้อมูลการท่องเที่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยใช้พ้ืนฐานกรอบความคิดตามรูปภาพความต้องการของการใช้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวได้ดังนี้ 
 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัย
ให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยมีข้อมูลหลักประกอบด้วยชื่อสถานที่
ท่องเที่ยว สถานที่ตั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวประวัติความ
เป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงรูปภาพอันเป็นจุดเด่นและดึงดูดความสนในของนักท่องเที่ยว 
รวมถึงรูปแบบการเดินทาง เส้นทางการท่องเที่ยว และข้อมูลสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวพร้อมการ
เข้าถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งหลักและรอง 
 ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่พักซึ่งโดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วย            
ชื่อสถานที่พักทั้งที่เป็นรูปแบบของโฮมสเตย์ โรงแรม รีสอร์ท์ ที่มีบริการใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดน่าน โดยมีการแยกรายละเอียดเป็นข้อมูลการติดต่อ สถานที่ตั้งช่องทางการเข้าถึงแหล่งที่พัก 
ราคาและโปรโมชั่นในช่วงเทศการต่างๆ รวมถึงปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการกระตุ้นของนักท่องเที่ยวคือ 
รูปภาพและบรรยากาศของสถานที่พัก ที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและถึงเส้นทางจาก
แหล่งท่องเที่ยวเดินทางไปยังที่พัก ในระยะรัศมี 1 กิโลเมตร 
 ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร เป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับร้านอาหารที่ใกล้แหล่งสถานที่ท่องเที่ยว
ในจังหวัดน่าน ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นข้อมูล ชื่อ
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศของร้านอาหาร เมนูอาหารที่ทางร้าน
ต้องการน าเสนอในลักษณะของข้อความ รูปภาพอาหารและบรรยากาศของทางร้านที่เป็นจุดดึงดูด
ความสนใจและมีการบริการ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของที่ระลึก เป็นข้อมูลของร้านค้าผู้ประกอบการทั้งที่เป็นธุรกิจ
ส่วนตัวและวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านในรัศมี 1 กิ โลเมตร ซึ่ง
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ประกอบด้วยข้อมูลชื่อร้านค้า เจ้าของผู้ประกอบการร้านค้า ประเภทของสินค้าของที่ระลึกที่จ าหน่วย 
การให้บริการของทางร้านค้า 
 ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นข้อมูลเส้นทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวและระยะเวลาการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวจากจุดเริ่มต้น ซึ่งมีอยู่สองจุดด้วยกันคือ 
สถานีขนส่งจังหวัดน่านและสนามบินน่าน เป็นการค านวณค่าระยะทาง หน่วยเป็นกิโลเมตรและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดเริ่มต้น ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านที่ก าหนดเอาไว้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดความต้องการด้านการท่องเที่ยวโดย
ภาพรวมจะเป็นการให้บริการการท่องเที่ยวทั้งในรูปของข้อมูล เส้นทาง สถานที่พัก ร้านอาหาร รวมถึง
บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นจุดส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม 
ศีลปะ และธรรมชาติ เป็นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ อันเป็นผลกระทบที่ท าให้เกิดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึง
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับการให้บริการการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 2. กระบวนการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในระบบ 
 เป็นกระบวนการที่ใช้โปแกรม QGIS (Quantum Geographic Information System) 
ในการจัดเก็บข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวใจจังหวัดน่านในรูปของฐานข้อมูลเพ่ือสร้าง เซฟเฮาส์ (Safe 
house) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้รับการ
ปรับแต่ง ทั้งข้อมูลในรูปของเชิงเส้น รูปภาพ ค่าพิกัดของแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้น กระบวนการนี้เป็น
การพัฒนาที่ต่อเนื่องจากกระบวนการสร้างเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลจากการส ารวจลง
พ้ืนทั้ง จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ผู้ประกอบการ โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ( Informal  Interview) การจัดเวทีเสวนากลุ่ม
ย่อย (Focus group) รวมทั้งศึกษาจากเอกสารข้อมูล โปรแกรมสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว และ
โปรแกรมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ( Internet) ที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าการท่องเที่ยว น ามาท า
การแยกชั้นของข้อมูลที่ได้มาแบ่งเป็นประเภทของข้อมูล เช่น ข้อมูลเชิงภาพ ข้อมูลเชิงเส้น ข้อมูลแบบจุด 
และข้อมูลการบรรยาย เป็นข้อมูลประกอบการสร้างระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวที่ท า           
การวิจัย โดยได้ท าการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบแบ่งเป็นชั้นของฐานข้อมูลน ามาเรียนล าดับได้ คือ 
 การน าเข้าชั้นข้อมูลเชิงภาพ เป็นการน าข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นรูปภาพทั้งจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมในฐานข้อมูลของ (Google map) รวมถึงรูปภาพส าคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ท าการวิจัย ทั้งบรรยากาศบริบทของสถานที่รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ลักษณะของการเชิญชวนของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นน าเข้าฐานข้อมูลในตัวโปรแกรม  
 การสร้างชั้นข้อมูลแบบจุด คือการสร้างข้อมูลต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแบบจุด 
(point)  เป็นตัวบ่งชี้ในรูปของแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีข้อมูลในจุดที่แสดงเป็นชื่อ
สถานที่ท่องเที่ยว ผู้ดูหลักของสถานที่ท่องเที่ยว จ านวนผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในสถานที่ท่องเที่ยว
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นั้น รวมถึงค่าพิกัด X ค่าพิกัด Y และที่อยู่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ เป็นการท าการจัดเก็บข้อมูลใน
ลักษณะของข้อมูลเชิงบรรยาย 
 การสร้างชั้นข้อมูลเชิงเส้นแบบเส้น (Line) เป็นการจัดเก็บข้อมูลเส้นทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวในลักษณะของรูปแบบเส้นทางชื่อถนน จ านวนช่องจราจร รวมถึงระยะเวลาของการใช้
เส้นทางทั้งรูปแบบรถวิ่งปกติ และจราจรที่หนาแน่นท าการบันทึกในฐานข้อมูลของระบบ QGIS ใน
รูปแบบของข้อมูลเชิงบรรยาย 
 การจัดการข้อมูลเชิงบรรยาย  กระบวนการนี้ เป็นการจัดการกับข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านทั้งหมด 15 แห่งที่ก าหนดไว้โดยข้อมูลเป็นในรูปของลักษณะการบรรยายทั้ง
ที่เป็นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงของประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ลักษณะของภูมิศาสตร์รวมถึง
ความส าคัญของสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับ นวรัตน์  เกี้ยวมาศ117  ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตชายฝั่งทะเล : 
กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี” โดยใช้โปรแกรม PAMAP ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมิน
ศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ ศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
และศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยแสดงผลเป็นแผนที่แสดงศักยภาพ ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ Weighting-Rating Technique ร่วมกับการซ้อนทับแผนที่ (Overlay) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลภูมิ
สารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในระบบเป็นกระบวนการน าข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลของสถานที่
ท่องเที่ยวใจจังหวัดน่านในรูปของฐานข้อมูล  เพ่ือสร้างเซฟเฮาส์ (Safe house) ของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้รับการปรับแต่ง ทั้งข้อมูลในรูป
ของเชิงเส้น รูปภาพ ค่าพิกัดของแหล่งท่องเที่ยวลงไว้ในระบบโปรแกรม QGIS (Quantum 
Geographic Information System) 
 3. กระบวนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย (network) 
 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านบนระบบเครือข่าย 
(network) มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการน าเสนอข้อมูลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือผู้ดูแล
สถานที่ท่องเที่ยวหลัก และที่ส าคัญนักท่องเที่ยวเองให้ได้รับรู้ข้อมูลของระบบภูมิสารสนเทศของแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านมือถือสมาร์ทโฟนของตนเองที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน ผู้วิจัยและคณะทีมงานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เห็น
ความส าคัญของการรับข้อมูลข่าวสารในระบบเครือข่ายด้านนี้ จึงได้ท าการออกแบบการน าเสนอ 
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่านผ่านบนระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรวมถึงผู้สนใจใน

                                                           
117 นวรัตน์  เกี้ยวมาศ, “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

ในเขตชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี”,รายงานการวิจัย,(มหาวิทยาลัยมหิดล,2541),บทคัดย่อ. 
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การเดินทางท่องเที่ยวและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลอีกทั้งยังสามารถเป็น
ผู้จัดการข้อมูลในระบบได้เอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูลการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับฤดูการ 
บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยว สร้างการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวให้กับพ้ืนที่ของตนเอง ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่ ได้ท าการเก็บรวบรวมในระบบ QGIS 
(Quantum Geographic Information System) ซึ่งเป็นข้อมูลของระบบภูมิสารสนเทศของแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดน่านที่ได้รวบรวมและแปลงค่า เป็นรหัสฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาเชื่อมต่อในระบบ
เครือข่าย (network) ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยงายและสะดวกรวดเร็ว 
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน มีกระบวนการพัฒนาบนระบบ
เครือข่าย คือ  การสร้างเวปไซต์จ าลองบนคอมพิวเตอร์  การจดโดเมนเนม (domain name) และการ
สร้างพ้ืนที่เก็บข้อมูล (เวปโฮสติ้ง) เว็บโฮสติ้ง 
  ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดน่านบนระบบเครือข่าย (network) เป็นกระบวนการน าข้อมูลการวิจัยในการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับการประมวลข้อมูลจากการลงพ้ืนที่และแปลงค่าข้อมูลการ
ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านผ่านโปรแกรม QGIS (Quantum Geographic 
Information System) เข้าสู่ระบบเครือข่ายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงการใช้ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน บน
ระบบอินเตอร์เน็ตโดยผ่านอุปกรณ์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ได้เข้าถึงข้อมูลท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อันเป็นผลกระทบท าให้ธุรกิจการบริการการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเกิดการหมุนเวียนสร้างรายได้ใช้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 

5.2.3 การวิเคราะห์การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน
 ในปัจจุบันการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศใน
อันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมไทย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลช าระเงินของต่างประเทศ รายได้จาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยผ่อนคลายความเสียเปรียบในเรื่องดุลการช าระเงินได้เป็นอย่าง
มาก นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น วัสดุและวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์
เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านขายเป็นของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว เป็นการน าเอาวัสดุที่เคยเห็นว่า
ปราศจากคุณค่ามาท าให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมรายได้ ซึ่งแม้จะเป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อรวมกัน
เข้าเป็นรายได้ส าคัญอย่างหนึ่งเช่นกัน 

 หัวใจหลักของการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้คือการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวก (Amenities) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) โปรแกรมการท่องเที่ยว (Available Packages) และกิจกรรมการท่องเที่ยว 
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(Activities) เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของการท่องเที่ยวก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยว ด้วยยุคเทคโนโลยีข่าวสารหรือสื่อต่างๆ 
ในปัจจุบันจะรับรู้ด้วยเครื่องมือสื่อสารบนสมาร์ทโฟนของตัวเองเป็นหลัก ทั้งบนเฟสบุ๊ค (Facebook) 
และสื่อทางอินเตอร์เน็ตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว หรือคนรู้จักหากไปเที่ยวแห่งใดมาแล้ว
มักจะอัฟเดตข้อมูลของตัวเอง ทั้งที่เป็นรูปภาพและเรื่องราวต่างๆ ของตนเอง การวิจัยการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เป็นระบบที่พัฒนาออกแบบมาเพ่ือรองรับการ
เข้าถึงข้อมูลและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว อ านวยความสะดวกของข้อมูลทั้งสถานที่ท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร แหล่งที่พักที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวส าหรับการว่างแผนการเดินทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านสามารถแยกการเข้าถึงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวออกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

 ระบบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เป็นระบบที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของจังหวัดน่านทั้งด้านศีลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 15 แห่งไว้ในระบบ
เป็นฐานข้อมูลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
รวมถึงเจ้าของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน ด้วยการจัดเวทีเสวนาประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกรวบรวมประเด็นต่า งๆที่
เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา รวมถึงผู้ดูแลหลักของสถานที่
ท่องเที่ยวในลักษณะของการบรรยาย รวมถึงรวมรวมรูปภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 15 แห่งเป็น
รูปภาพที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว ในแต่ละช่วงเทศการ
ส าหรับให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในระบบข้อมูลการท่องเที่ยวที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้ยังรวบรวม
เอาสถานประกอบการบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นสถานที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าที่อยู่ในรัศมี
หนึ่งกิโลเมตร น าเสนอไว้บนระบบเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ กับนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อ 
ร้านอาหารสั่งจองล่วงหน้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้สามารถค านวณระยะเวลาในการเดินทางตอบ
โจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 
 ระบบเส้นทางการท่องเที่ยว ปัจจุบันนี้การเดินทางท่องเที่ยวมีหลายปัจจัยที่จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงก่อนการเดินทางท่องเที่ยว นั่นคือเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการ
เดินทางท่องเที่ยว ในจังหวัดน่านระบบการขนส่ง กรมทางหลวงและทางหลวงชนบทได้ท าการสร้าง
ถนนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดน่านครบทุกแห่ง แต่เนื่องสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
น่าน ทั้งในด้านของศีลปะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ กระจายอยู่ทั่วจังหวัดหากนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เจ้า
ถิ่นอาจจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถที่จะเที่ยวได้ครบตามเวลาที่มีอยู่ 
โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวจะรู้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ จากค าแนะน าหรือรูปภาพให้อยากมาเที่ยวโดย
ไม่ได้ค านึงถึงระยะทางและระหว่างทางว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญอะไรบ้าง บางครั้งท าให้ต้องวน
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กลับไปกลับมา อย่างเช่น นักท่องเที่ยวบางท่านไปเที่ยววัดศรีมงคล (วัดก๋ง) แล้ วย้อนกลับมาวัดหนอง
บัวอีกที ซึ่งจริงๆแล้ว วัดหนองบัวอยู่ระหว่างทางที่จะไปวัดก๋ง ท าให้ต้องเสียเวลาการเดินทางท่องเที่ยว 
เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการวิเคราะห์ระบบเส้นทางการทองเที่ยวใช้เกณฑ์พิจารณาถึงระยะเวลา 
สิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบาย โดยเส้นทางการท่องเที่ยวจะมีให้เลือกแต่
ละเส้นทางนั้นจะประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวในเชิงศีลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการเลือกเส้นทางการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตาม
ความสนใจ  
 เส้นทางท่ี 1 “ท าบุญไหว้พระ  ชมศีลปะเมืองน่าน” รูปแบบเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน 
สถานที่ประกอบด้วย  วัดภูมินทร์  วัดพระธาตุช้างค้ า  วัดหัวข่วง  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน วัดตาล 
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน้อย และจบที่ลานวัฒนธรรมข่วงเมืองน่านตอนเย็น 
รายละเอียด เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นท าบุญไหว้พระชมศีลปะของเมืองน่าน ทั้งที่เป็นรูปภาพจิตรกรรม         
ฝาผนัง ปฏิมากรรมปูนปั้น สถาปัตยกรรมล้านนาน่าน ซึ่งถ่ายทอดวิธีชีวิตและวัฒนธรรมของชาว            
จังหวัดน่าน ด้วยเอกลักษณ์ของเส้นทางการท่องเที่ยวนี้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน เหมาะแก่การปั่น
จักรยานชมเมือง หรือนั่งรถรางชมตัวเมืองน่าน สามารถข้ึนไปชมวิวบนดอยพระธาตุเขาน้อย มองดูตัว
เมืองน่านได้อย่างสวยงาม สถานที่แต่ละแห่งบนเส้นทางมีเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาประวัติ             
ความเป็นมา รวมถึงความเชื่อทางด้านจิตใจสัมผัสกับการใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ไปแบบชิลๆ กับมนต์เสน่ห์
ของเมืองน่าน ปิดท้ายด้วยนั่งกินขันโตก เที่ยวชมถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ระยะทางเที่ยวรวม                     
3 กิโลเมตร เส้นทางนี้เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวทุกวัย 
 เส้นทางที่ 2 “เที่ยววัด สัมผัสธรรมชาติ” รูปแบบเป็นเส้นทางท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน 
สถานที่ท่องเที่ยวมีอยู่ด้วยกัน 7 แห่ง ได้แก่ วัดหนองบัว วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) น้ าตกศิลาเพชร โรงเรียน
ชาวนา ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ า ศูนย์กาแฟไทยลื้อ และวัดภูเก็ด รายละเดียดเส้นทางท่องเที่ยวนี้เป็น
เส้นทางท่องเที่ยวแบบผสมผสานแห่งการท่องเที่ยวทั้งทางศีลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติเข้าด้วยกัน 
โดยให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติของขุนเขา พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คน รวมถึงอาหารการกินของชุมชนท้องถิ่นและลงมือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชาวบ้าน  
สอดคล้องกับ อาภากรณ์  เกสรจันทร์118  ได้ท าการศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศปริภูมิเพ่ือการ
จัดการข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว” การศึกษาเพ่ือใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิน ามาประยุกต์ให้กับการ
จัดการข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ได้หลายด้าน ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข การ
ค้นหารเรียกใช้ การวิเคราะห์ผลข้อมูลตามเงื่อนไข และการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้วางแผน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งวิจัยโดยการส ารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว
ก่อน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว ซึ่งท าให้
ทราบถึงข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมการจัดการข้อมูลที่ต้องการใช้งาน แล้วท าการ

                                                           
118 อาภากรณ์ เกสรจันทร์, “เทคโนโลนีสารสนเทศปรภิูมิเพื่อการจัดการข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว”,

รายงานการวิจัย,(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2554),บทคัดย่อ. 
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วิเคราะห์ข้อมูลปริภูมิที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและวิเคราะห์ การน าระบบสารสนเทศปริภูมิมาใช้ใน
การจัดการข้อมูล ท าการออกแบบระบบฐานข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลปริภูมิทางด้านการท่องเที่ยวนี้
ในพ้ืนที่ทดลอง จังหวัดกาญจนบุรี และสร้างระบบวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลนี้ 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นระบบที่ออกแบบเสมือนหนึ่งเส้นทาง
โปรแกรมการท่องเที่ยวที่รวบรวมเอาแหล่งท่องเที่ยวไว้บนเส้นทางเดียวกัน สามารถตอบโจทย์               
การเดินทางของนักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวครบในหลากหลายบรรยากาศ ในระยะเวลาที่มีอยู่ไม่
ว่าจะโดยรถยนต์ส่วนบุคคล บริการรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวหรือรูปแบบของจักรยาน ให้ได้รับอรรถรส
ของการท่องเที่ยวและเกิดความประทับใจในการเดินทาง สามารถเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวตามที่
ตนเองต้องการ และสิ่งที่ส าคัญคือความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยว 
 การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยการน าเสนอผ่าน
เว็บไซต์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial 
Database) ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการสร้างเวปไซต์เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลทั้งที่ เป็นแผนที่รูปภาพให้กับนักท่องเที่ยวในรูปแบบเวปไซต์ โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพส 
(WordPress) ที่สนับสนุนการปรับแต่งเว็บไซต์ท่ีสร้างข้ึนให้ติดอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหา ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้บริหารทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ผู้ดูหลักของสถานที่ท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงสารสนเทศได้มากขึ้น อีกท ายังน า URL ของเว็บไซต์ท าเป็น QR Code เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง
หน้าเว็บไซต์ ส าหรับให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ได้ศึกษาข้อมูลและ
เส้นทางท่ีผู้วิจัยได้จัดท าไว้  

 จากที่กล่าวมานี้การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน มีการ
น าเสนอให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวส าหรับการตัดสินใจผ่านช่องทางบนระบบ
เครือข่าย ในรูปแบบของเว็บไซต์และเข้าถึงด้วยระบบ QR Code ในระบบไลน์ บนมือถือสมาร์ทโฟน  
ของนักท่องเที่ยว รวมถึงเปิดช่องทางให้กับผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นได้น าเสนอสิ้นค้าและการ
บริการด้านต่างๆให้กับนักท่องเที่ยว ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยได้เพ่ิมข้อมูลของ 
ร้านอาหาร ที่พัก ที่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวในรัศมีหนึ่งกิโลเมตร ไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปดูข้อมูล 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 5.3.1. ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ควรน าผลการวิจัยนี้ได้เผยแพร่ ในรูปของการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม จัดพิมพ์ลงตามสื่อ
ต่างๆ เช่น เว็บไซด์ หนังสือ วารสาร นิตยสาร ในรูปของบทความวิชาการ 
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 2. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน
และการจัดการควรน าไปเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา การด าเนินการในการน ากระบวนการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างตรงจุด 
 3. ควรให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ใน
การพัฒนา และการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในชุมชนที่จะสร้างความเจริญให้กับชุมชน โดยการ
น าเสนอในรูปแบบของเส้นทางการท่องเที่ยว 
 4. สามารถใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางของชุมชน ให้สามารถเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาได้อย่างเป็น
มรรคเป็นผล ตรงตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ผลการวิจัยนี้ สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านให้เกิดความมั่งคง ยั่งยืนต่อไป 
 2. สามารถน าผลการวิจัยมาต่อยอดทางการศึกษา การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศของ
แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เพ่ือเกิด
กระบวนการและองค์ความรู้ใหม่ๆ 
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ผลผลิต (Output) 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ หน่วย
นับ 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี
 1.1 ระดับอุตสาหกรรม ต้นแบบ Primary 

Result 

 1.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม ต้นแบบ Primary 
Result

 1.3 ระดับภาคสนาม ระบบภูมิสารสนเทศของ
แหล่งท่องเท่ียวจังหวัด
น่าน 

1 
ต้นแบบ 

Primary 
Result

 1.4 ระดับห้องปฏิบัติการ ต้นแบบ Primary 
Result

2.ต้นแบบเทคโนโลยี  โดยระบุ ดังน้ี
 2.1 ระดับอุตสาหกรรม ต้นแบบ Primary 

Result

 2.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม ต้นแบบ Primary 
Result

 2.3 ระดับภาคสนาม ชุดปฏิบัติการภูมิ
สารสนเทศของแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 

1 
ต้นแบบ 

Primary 
Result

 2.4 ระดับห้องปฏิบัติการ ต้นแบบ Primary 
Result

3. กระบวนการใหม่ โดยระบุ ดังน้ี
 3.1 ระดับอุตสาหกรรม กระบว

นการ 

Primary 
Result

 3.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม กระบว
นการ 

Primary 
Result

 3.3 ระดับภาคสนาม กระบวนการพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศของแหล่ง
ท่องเท่ียวจังหวัดน่าน 

1 กระบว
นการ 

Primary 
Result

 3.4 ระดับห้องปฏิบัติการ กระบว
นการ 

Primary 
Result

4.องค์ความรู้ (โปรดระบุ)
     4.1  การจัดแหล่ง
ท่องเท่ียวให้น่าสนใจ 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
และความส าคัญของ
แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด
น่าน 

15 

เรื่อง 

Primary 
Result

     4.2  การประชาสัมพันธ์
และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 

การเปิดสถานท่ีท่องเท่ียว
ให้เป็นท่ีรู้จักบนโลก
ออนไลน์ 

1 
เรื่อง 

Primary 
Result

 4.3  เส้นทางการ ความเหมาะสม 2 เรื่อง Primary 



๑๕๕ 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ หน่วย
นับ 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 รวม 

ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม ระยะเวลาของการ
เดินทางท่องเที่ยวใน
จังหวัดน่าน 

Result 

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
     5.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

ชุดปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศของ
แหล่งท่องเท่ียว  
เว็บไซต์ Nanlocal.com 

4 

ครั้ง 

Primary 
Result

 5.2 การฝึกอบรม การใช้งานและเพิ่มข้อมูล
บนระบบภูมิสารสนเทศ 
QGis 

2 
ครั้ง 

Primary 
Result

 5.3 การจัดสัมมนา ครั้ง Primary 
Result

6. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
     6.1 การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

1 ครั้ง 
Primary 
Result

 6.2 การฝึกอบรม ครั้ง Primary 
Result

 6.3 การจัดสัมมนา ครั้ง Primary 
Result

7. การพัฒนาก าลังคน
 7.1 นศ.ระดับปริญญาโท คน Primary 

Result

 7.2 นศ.ระดับปริญญา
เอก 

คน Primary 
Result

 7.3 นักวิจัยหลังปริญญา
เอก 

คน Primary 
Result

     7.4 นักวิจัยจาก
ภาคเอกชน ภาคบริการและ
ภาคสังคม 

คน Primary 
Result

8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ/์เครื่องหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็นต้น (โปรดระบุ)
 8.1 ............... เรื่อง Primary 

Result

 8.2 ............... เรื่อง Primary 
Result

 8.3 ............. เรื่อง Primary 
Result

9. บทความทางวิชาการ

 9.1 วารสารระดับชาติ ความยั่งยืนของการ
จัดการท่องเที่ยว ด้วยวิถี
คนน่าน 

1 
เรื่อง 

Primary 
Result

 9.2 วารสารระดับ เรื่อง Primary 
Result



๑๕๖ 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ หน่วย
นับ 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 รวม 

นานาชาติ 
10. การประชุม/สัมมนาระดับชาติ
     10.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

ครั้ง 
Primary 
Result

     10.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

การน าเสนอบทความ
วิชาการ ในหัวข้อการ
พัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศของแหล่ง
ท่องเท่ียวในจังหวัดน่าน 

1 

ครั้ง 

Primary 
Result

11. การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ
     11.1 น าเสนอแบบปาก
เปล่า 

ครั้ง 
Primary 
Result

     11.2 น าเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

ครั้ง 
Primary 
Result

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 

ความร่วมมือจากชุมชนแหล่งท่องเที่ยว เชิงคุณภาพ 15 ชุ่มชนให้ความส าคัญกับการจัดการ
สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของ
ตนเองให้น่าสนใจ และอ านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 

สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน เชิงคุณภาพ 15 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านได้
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวผ่าน

ระบบออนไลน์  

 ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ 

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย / 
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

การวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการวิจัยชุมชน นักท่องเที่ยวและชุมชน
ในแหล่งท่องเที่ยว 

สถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเปน็ท่ี
รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ความยั่งยืนของชุมชน รายได้จากการบริการการ
ท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการร้านค้า มีรายได้จากการบรหิารการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 



๑๕๗ 

 ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
1.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายสิทธิชัย อุ่นสวน 

 (ภาษาอังกฤษ)  Mr . Sittichai  Ounsaun 
1.2 หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน - 
1.3 ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
1.4 สังกัด   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ 
1.5 สถานที่ติดต่อ   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ  

ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ 
๐๕๔-๖๐๑๐๖๓ 

1.6 มือถือ   085-622-6309
E-mail: s.n.sitticha_i@hotmail.com

1.7 ประวัติการศึกษา 
- นักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนคณะจังหวัดน่าน
- ปริญญาตรี (ศน.บ.)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท(ร.ม.)สาขาวิชารัฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามค าแหง


