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บทคัดย่อ  
 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ๒) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายกระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา  และ                      
๓) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและเครือข่ายของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                   
จังหวัดพะเยา 
 วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบบสอบถามประกอบ                 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร รายงานการวิจัยที่
เกีย่วข้อง และมีการสัมภาษณ์ประกอบ  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พระมหาเถระ            
และปราชญ์ที่อาศัยอยู่ รอบ ๆ วัดศรีโคมค า  (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม                  
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน จ านวน ๒๐,๒๙๒ รูป/คน ใช้ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejicie and Mogan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓๗๙ รูป/คน  
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๑๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๗.๕ มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๔๐คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙ สถานภาพ ส่วนใหญ่
โสด จ านวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จ านวน                
๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็น                 
ร้อยละ ๒๖.๔ มีรายได้ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐ และส่วนใหญ่มี
ถิ่นที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ จ านวน ๒๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐  
 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา โดยรวม (วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และ
วัดพระเจ้านั่งดิน) อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๑๐) วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ศักยภาพของชุมชนต่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัดอยู่ใน
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ระดับปานกลาง ( X =๓.๒๓) พบว่า มีความพร้อมในระบบการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า 
ห้องสุขา ศาลา ที่นั่งพัก ถังขยะ ป้ายบอกเส้นทาง ฯลฯ ๒) ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว              
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๒๙) พบว่า ชุมชนโดยรอบมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา และ
ทางวัดมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และรณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ๓) ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๒.๗๘) พบว่า 
ควรให้เด็ก เยาวชน เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมกรท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาสาแนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ การพัฒนาเครือข่ายกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ควรเริ่มจากคนในชุมชนต้องมีความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องออกนโยบาย และจัดท าโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ยั่งยืน และวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ วิเคราะห์ศักยภาพและเครือข่ายของชุมชน
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ทั้ง ๓ วัด ส่วนใหญ่มีศักยภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ค่อนข้างพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละวัดมีสิ่งที่ควรพัฒนาแตกต่างกันเป็น
อันดับต้น ๆ เช่น วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) ไม่มีแผ่นพับ/เอกสารแนะน าแหล่งท่องเที่ยว 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วัดพระเจ้านั่งดินมีเส้นทางการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวบางแห่งมีถนนช ารุด เสื่อมสภาพ และติดกับแหล่งชุมชนที่พลุกพล่าน ท าให้การเดินทางไม่
สะดวก และวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) มีการก่อสร้างที่ใหม่ ๆ ซึ่งบดบังสถานที่ส าคัญ                             
ของวัด และสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นป่าชื้น ซึ่งมียุงหรือแมลงต่าง ๆ อาจจะไม่ปลอดภัยและสร้าง                  
ความร าคาญแก่นักท่องเที่ยว   
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ABSTRACT 
 This research has three objectives: 1) to study the process in community 
strengthening in the cultural tourism promotion in Phayao province, 2) to develop the 
process network in community strengthening in the cultural tourism promotion in 
Phayao province, and 3) to analyze the community strengthening and networks in the 
cultural tourism promotion in Phayao province. 
 The research was conducted by the mixed methodology, i.e. the 
quantitative by using the questionnaires, and the qualitative based on the documents 
related and the in-depth interview.    

 The samples comprised of the people, community, tourists, senior monks 
and local scholars whose residences are around Wat Srikhomkham or Wat 
Phrachaotonluang, Wat Analayotipyaram or Doi Bussarakham, and Wat Phrachao- 
nangdin with total amount of 20,292 persons. The sampling with 379 samples was 
done by Krejcie and Morgan table. 

 The study revealed that most respondents were female amount 218 
samples, or 57.5 percentage. Their ages were around 31-40 years, they were 140 
samples, or 36.9 percentage. For the status, most were single with 192 samples or 50.7 
percentage. They were with undergraduate degree with 162 samples or 42.7 
percentage. Most had their own enterprises with 100 samples or 26.4 samples. Most 
earned monthly incomes around 10,000 – 15,000 THB with 216 samples or 57 
percentage, and most resided in the north with 292 samples or 77 percentage.  
 An average of the process in community strengthening in the cultural 
tourism promotion in Phayao province was in medium level ( X =3.10) . For the 1st 
objective, it was found that, 1) the tourism management was in medium level                    
( X =3.23), since the communities were ready in the basic infrastructures such as roads, 
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electricity, toilets, rest area, bins, and signs, 2) the forms of tourism management was 
in medium level ( X =3.29) , since the communities related to Buddhism, and the 
monasteries organized various activities and strengthen the sense of conserving local 
cultures, and 3) the impact on the cultural tourism was in medium level ( X =2.78) , 
since the youth should share roles in tourist activities such as being a volunteer as a 
tourist guide.  For the 2nd objective, it was found that the development of the process 
network in community strengthening in the cultural tourism promotion in Phayao 
province should begin with the harmonious and devoted minds of people in the 
communities. The other organizations or groups related should help plan and 
implement the plan to be in action as to promote the sustainable tourism. For the 3rd 
objective, it was found that the three monasteries have sufficient facilities for 
welcoming the tourists. However, each monasteries needed some different 
improvements, such as Wat Srikhomkham had no brochures or documents for 
introducing the attractions and no a tourist guide. Wat Phrachaonangdin needed 
improvement for a broken and inconvenient road, and the nearby confused 
community. Wat Analayotipyaram set up new huge constructions which conceal the 
attractions therein, and the surrounding are the thick forest with mosquitos and insects 
that may disturb the tourists.    

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความเมตตานุเคราะห์ เกื้อกูลจากบุคคล และผู้เกี่ยวข้องใน
การท าวิจัยทั้งหลาย ตั้งแต่ช่วงเริ่มด าเนินการ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยจนกระทั่ง
เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 กราบขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์                      
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อ านวยการส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ 
ที่กรุณาตรวจรูปแบบรายงานวิจัย เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกรูป/คน ที่ให้โอกาสกับผู้วิจัย
สามารถท าวิจัยได้ส าเร็จ 

 กราบขอบพระคุณพระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต และ             
ทีป่รึกษาโครงการวิจัยช่วยตรวจสอบเครื่องมือวิจัย พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน ที่สนับสนุนเวลา สถานที่ อุปกรณ์ แบ่งเบาภาระงานให้ผู้วิจัยและ
คณะวิจัย สามารถท าการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ช่วยให้ค าแนะน า 
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยช่วยสร้างเครื่องมือ วิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมและขอบใจ เป็นอย่างยิ่งกับ
นางสาวสิริกานดา ค าแก้ว และนายนพดล  อินปิง ที่ช่วยพิมพ์ข้อมูลวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือตลอดระยะเวลาในการท าวิจัย  

 ก าลังแรงใจจากบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด และขอความดีงามอันเกิดจากงานวิจัยครั้งนี้  
ผู้วิจัยขอบูชาคุณอันยิ่งซึ่งพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า และท่านผู้มี 
อุปการคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จงมีความสุข ความเจริญ และเป็นกุศลบารมีสู่พระนิพพาน        
“นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ” 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

การใช้อักษรย่อ 

อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในวิจัยนี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง                   
พ.ศ.๒๕๑๔ ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐ และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ            
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้ 

 

พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา.  (ไทย) วินัยปิฎก มหาวิภังค ์ (ภาษาไทย) 

 

พระสุตตันตปิฎก 

ที.ม.   (ไทย) สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

ม.ม.   (ไทย) สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 

ส .ส.   (ไทย) สุตตันตปิฎก  สังยุตฺตนิกาย  สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 

 

ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

 การอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ใช้ระบุชื่อคัมภีร์ และระบุถึง เล่ม /ข้อ/หน้า
ตามล าดับ เช่น ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕ หมายถึง การอ้างอิงนั้นระบุถึงคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก 
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๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และส าคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
หลายประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศในแถบเอเชีย และอาเซียนต่างก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
เพ่ือดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากรายได้ที่ได้จากการ
ท่องเที่ยวนั้น มีมูลค่าเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ๑ แนวคิดต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยรวมจะมีการปรับสภาพการจัดการ เพ่ือเข้าสู่ยุค
ใหม่ของกระแสโลกที่เปลี่ยนไป (Paradigm shift) จากสังคมบริโภคนิยมเข้าสู่ยุคสังคมที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตความสามารถใน                 
การรองรับของทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ประเพณี              
วิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงเอกลักษณ์ของชุมชน๒  

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยว ถือเป็นอันดับ ๑ ในภูมิภาค
อาเซียน เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศที่มีมูลค่ามหาศาล๓             
กล่าวได้ว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สุดประเทศหนึ่ง โดยมีทั้ง               
จุดด าน้ า หาดทราย เกาะ สถานบันเทิงที่หลากหลาย โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ หมู่บ้านชาวเขา                 
สวนดอกไม้ จุดชมนกที่ยอดเยี่ยม  พระราชวัง และมรดกโลกจ านวนมาก มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่
ตามหลักสูตรระหว่างอยู่ในประเทศไทย สิ่งที่นิยม ได้แก่ ชั้นเรียนการท าอาหารไทย  พระพุทธศาสนา 
และการนวดแผนไทย รวมถึงเทศกาลต่างๆ ของไทยมีตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์ ไปจนถึงประเพณีใน
ต านานอย่างลอยกระทง จะเห็นว่าการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม  ได้กลายเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุโรป อีกทั้งประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศไทยได้พยายามที่จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง๔  

                                                           
๑ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา : http://www.mots.go.th. (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙). 
๒ ยุวดี นิรัตน์ตระกูล, “การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ TAT” Tourism Journal, ฉบับที่ ๑ (มกราคม-

มีนาคม ๒๕๕๙), หน้า ๓. 
๓ ข่าวสารการท่องเที่ยว, Tourism expected to pass 2 trillion in GDP, [ออนไลน์], แหล่งที่มา 

: www.breakingtravelnews.com, (๕ มกราคม ๒๕๖๐). 
๔ กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ, กำรท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน, (วารสารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๐. 

http://www.breakingtravelnews.com/


๒ 

นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศ และน าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศ  และระดับภูมิภาคแล้ว การท่องเที่ยวในปัจจุบันมีรูปแบบ
หลากหลายมากขึ้น โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World 
Tourism Organization: UNWTO)๕ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวยุคใหม่มีแนวโน้มแสวงหาการท่องเที่ยวที่
แตกต่างไปจากเดิม คือ การท่องเที่ยวที่เน้นการพักผ่อนหย่อนใจ (sea sand sun) มาเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญ กับความตื่นเต้นท้าทาย ในการได้รับความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 
นอก เหนื อจ ากการ เดิ นทา ง เ พ่ื อ พักผ่ อน  และความบั น เทิ ง ( entertainment education 
environment) ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวในการจูงใจนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (cultural 
tourism) เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ด้านวิถีชีวิตและมรดก
ทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว ได้เรียนรู้สิ่ งแวดล้อมของชุมชน ประเพณี ประวัติศาสตร์                
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึง
มรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมากขึ้น ทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลาย                
ทางวัฒนธรรมของในแต่ละพ้ืนที่  เป็นจุดก าเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม              
และยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป ส าหรับประเทศไทยแล้วเป็น
ดินแดนแห่งอารยธรรมมาแต่โบราณนับพันปีมาแล้ว ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมมาจาก
พระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม และการด าเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือแสดงความที่ตนนั้นนับถือ
พระพุทธศาสนา บางที่ได้แสดงวัดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทย เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ        

วัดจึงเป็นสถานที่ความเคารพศรัทธาศาสนา โดยสร้างพระพุทธรูปสร้างพระธาตุเจดีย์ 
และน าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์มาประดิษฐานในพระธาตุเจดีย์นั้น ที่คนไทยเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย  เนื่องจากชาวพุทธต้องเข้าไปท าบุญ และประกอบกิจกรรมทางศาสนา นอกจากจะเป็น
แหล่งที่คนไทยใช้ประกอบกิจกรรมศาสนาแล้ว วัดยังเป็นแหล่ งท่องเที่ยว ทั้งของชาวไทยและ                
ชาวต่างประเทศ เนื่องจากวัดมีศิลปะโบราณวัตถุ และโบราณสถานที่สร้างขึ้น ในแต่ละยุคท าให้วัดเป็น
แหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศได้อย่างดี แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  เป็นเอกลักษณ์ที่
แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของท้องถิ่นเป็นมรดกตกทอดที่
ควรแก่การเผยแพร่และช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้อยู่คู่กับสังคมไทย เป็นสิ่งที่ท าให้ชุมชนเกิดความรัก 

                                                           
๕ United Nation Organization,  United Nation Department of Internation Economic 

and Social Affair. Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action 
and Nation Development.( Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert.) ( New York: 
United Nation, 1986), p.5. 
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และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน๖ รวมถึงชุมชน ก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ               
การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนมีบทบาทในการมี
ส่วนร่วม และควรมีศักยภาพ ความพร้อมด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านสังคม                                    
วัฒนธรรม และประเพณีด้วย 

การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมมีคุณค่าและความส าคัญควรแก่การอนุรักษ์ไว้ เนื่องจาก
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (historic and cultural 
value) สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และเรื่องราวของชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากและยากที่จะหาสิ่งใด
มาทดแทนได้ นอกจากนี้การท่องเที่ยวดังกล่าวยังเกิดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ (aesthetic value)             
ที่สามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้นักท่องเที่ยวเกิดความซาบซึ้งใจและพึงพอใจใน แหล่ง
ท่องเที่ยว อีกทั้งยังก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน (economic value) เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวนี้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรม สร้างผลประโยชน์แก่ชุมชนในแง่ของการใช้สอยทรัพยากรโดยตรง และเป็นสิ่งที่สร้าง
รายได้ทางการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน 

 ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่ให้ความส าคัญ             
กับองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของผู้คนที่สั่งสม สืบสาน ภายใต้เงื่อนไขของพ้ืนที่ และบริบทของสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งหมายรวมไปถึงการให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของชุมชน                        
แม้รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ ยังไม่เป็นที่นิยมชองนักนิยมของนักลงทุน เพราะอาจไม่สร้าง                  
ผลก าไร แต่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะเป็นกลไกอย่างหนึ่ง ที่เข้ามาช่วยเสริมความเข้มแข็งทาง        
จิตวิญญาณของชุมชน เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ และส านึกร่วมของชุมชน อันเป็นรากฐานส าคัญ                            
ของการพัฒนาจากการเรียนรู้ศักยภาพชองตนเอง การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการ
บริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น โดยให้ความส าคัญกับระบบความหมาย
และคุณค่าของวิถีชีวิตมากกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ และมุ่งอธิบายความหมายของปรากฏการณ์ทาง
สังคมวัฒนธรรมอย่างเชื่อมโยงกับ ภูมินิเวศและก ากับด้วยภูมิธรรมที่ลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามบริบท                    
โลกาภิวัตน์และอ านาจทุนทางเศรษฐกิจ ได้กลายเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้หลายชุมชน ต้องศูนย์
เสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งการสูญเสีย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้นย่อมหมายถึง การสูญเสียทั้ง
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรมที่ บรรพบุรุษได้สั่งสมภายใต้เงื่อนไขภูมินิเวศ ในขณะเดียวกันย่อม
หมายถึงว่าสังคมที่เข้มแข็งย่อมไม่ควรสูญเสียภูมินิเวศ ภูมิปัญญา และภูมิธรรมที่เป็นฐานรองรับ                      
วิถีวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ใน การท่องเที่ยวจึงมีความหมายรวมถึง สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ได้แก่ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปวัตถุ 
พิพิธภัณฑสถาน ลักษณะการประกอบอาชีพที่มีความโดดเด่น สถานที่แสดงทางด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี การละเล่นพ้ืนเมืองต่างๆ งานหัตกรรม และสินค้าในท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ เป็นต้น      
                                                           

๖ วงศ์ธีรา สุวรรณิน และคณะ, กำรศึกษำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดใน                 
จังหวัดปทุมธำนี, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ ๘ ฉบับท่ี ๓ 
กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๖๕-๖๖. 



๔ 

 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลายเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศในขณะนี้ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษ
กับวัด และแหล่งโบราณสถาน เนื่องจากวัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และมีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว โดยจะเห็นได้ว่า 
"วัด" เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม และยังสะท้อนไปถึงร่องรอยวิถีชีวิตใน
อดีตที่มีลักษณะกลมกลืนระหว่างชุมชน วัด และสิ่งแวดล้อม ที่มีลักษณะการผสมกลมกลืนการด าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อของท้องถิ่น และยังเป็นแหล่งรวมข้อมูล 
ด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรม
กับชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ล้วนมีคุณค่าต่อจิตใจและมีความศักดิ์สิทธ์ และงดงามเป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาของชาวไทย วัดจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทที่มนุษย์สร้างข้ึน แต่มีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยว
ที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทอ่ืน เนื่องจากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงความ
ผูกพันทางจิตใจต่อชนรุ่นหลัง ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จ านวนมาก กระจายอยู่
ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย และมีความเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเฉพาะใน
แต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดดึงดูดที่ส าคัญในด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทย และชาวต่างประเทศท่ีมุ่งหวังที่จะได้รับความเพลิดเพลิน และได้บุญกุศลไปพร้อมกัน๗ 

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบัน
อยู่ติดกับกว๊านพะเยา เมืองพะเยาเคยอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดเชียงราย ในฐานะอ าเภอ
พะเยา และเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ อ าเภอพะเยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา 
นับเป็นจังหวัดที่ ๗๒ ของประเทศไทย จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๓๓๕ ตารางกิโลเมตร 
แบ่งเป็น ๙ อ าเภอ ๖๘ ต าบล ๗๒๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วย อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอจุน อ าเภอเชียง
ค า อ าเภอเชียงม่วน อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอปง อ าเภอแม่ใจ อ าเภอภูซาง และอ าเภอภูกามยาว                  
และมีจ านวนประชากร ๔๘๖,๔๗๒ คน เพศชาย ๒๓๘,๓๔๖ คน และเพศหญิง ๒๔๘,๑๒๖ คน๘                       
ซึ่งจังหวัดพะเยา มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ ตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนามากมาย อาทิ กว๊านพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
อุทยานแห่งชาติป่าแม่ปืม วัดติโลกอาราม วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดพระธาตุจอมทอง               
วัดพระเจ้านั่งดิน และวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) ฯลฯ  

 วัดศรีโคมค า หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้ นตรี 
ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ถือเป็นพระอารามหลวงแห่งแรก                                                                 
และแห่งเดียวในจังหวัดพะเยา ภายในวิหารประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธาน สร้างขึ้นใน
รัชสมัยของพญายอดเชียงราย กษัตริย์ล าดับที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์มังราย วัดศรีโคมค าตั้งอยู่ริมกว๊าน
                                                           

๗ กรมศาสนา, แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเส้นทำงแสวงบุญในมิติ
ศำสนำ, (ส านักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : กรมศาสนา, ๒๕๕๗), หน้า ๖. 

๘ ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๕๕, จังหวัดพะเยำ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, ๒๕๕๕), ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า. 



๕ 

พะเยา เขตเทศบาลเมืองพะเยา เลขที่ ๖๙๒ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๗๔ ไร่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นภายหลังจากการก่อสร้างพระเจ้าตน
หลวง ตัววิหารหลังเดิม ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ใดสร้าง เนื่องจากเมืองพะเยามีการอพยพผู้คน
จากภัยสงคราม ท าให้ตัวเมืองถูกปล่อยร้าง จนกระทั่งมีการฟ้ืนฟูเมืองขึ้นมาใหม่ หลังยุคที่กรุงธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ตีเอาล้านนามาจากพม่า มาจนถึงช่วงที่พระยาประเทศอุดรทิศ เป็นผู้ ครองเมือง
พะเยาคนสุดท้าย ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนระบบการปกครองแบบหัวเมืองมาเป็นมณฑลเทศาภิบาลใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ ช่วงสมัยนี้ เริ่มมีการบูรณะวัดศรีโคมค า และพระเจ้าตนหลวงขึ้นมาอีกครั้ง หลังตัววัด
และองค์พระมีสภาพทรุดโทรมมาเกือบ ๖๐ ปี และได้ท าการบูรณะวัดศรีโคมค าไปทีละส่วน เนื่องจาก
ขาดงบประมาณ ท าให้เกิดความล่าช้า จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ชาวเมืองพะเยา ภายใต้การน าของพระ
ยาประเทศอุดรทิศได้อาราธนาครูบาศรีวิชัย จากเมืองล าพูน เข้ามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์                                         
การบูรณะวัด ปีพ.ศ. ๒๔๖๖ ภายใต้การน าของครูบาศรีวิชัย ได้มีการรื้อวิหารหลังเก่าที่ครอบพระเจ้า
ตนหลวงออกแล้วสร้างหลังใหม่ขึ้นมาแทน มีการสร้างศาลาราย โบสถ์ วิหารพระพุทธบาทจ าลอง              
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง ๑ ปี จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ก็ได้มีการท าบุญฉลองวัดที่บูรณะ
ขึ้นมาใหม่เป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน๙ 

 ซึ่งเป็นวัดที่มีความแปลกต่างจากวัดอ่ืน เนื่องจากเริ่มสร้างวิหารหลังแรก ภายหลังการ              
ขึ้นโครง ก่ออิฐ เพ่ือก่อสร้างองค์พระเจ้าตนหลวง ซึ่งแล้วเสร็จในวันเพ็ญเดือนแปด (ปฏิทินจันทรคติ
แบบล้านนา) ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือนหกของไทย มีการฉลององค์พระครั้งแรก เรียกว่า เทศกาล
แปดเป็ง ซึ่งเทศกาลแปดเป็งจะจัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงสัปดาห์ วันวิสาขบูชา ในงานมี
การท าบุญฉลององค์พระช่วงกลางวัน และมีงานมหรสพ การออกร้านของกาชาดจังหวัด เครื่องเล่น 
และร้านขายสินค้าที่ระลึกในช่วงกลางคืน 

 ศาสนสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ อุโบสถกลางน้ า เป็นศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ สร้างข้ึนเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตัวอุโบสถสร้างยื่น
เข้าไปในกว๊านพะเยา ด้านหน้ามีทางเดินเชื่อมภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังของอังคาร                         
กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุ เอกสาร ข้อมูล
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา เช่น ความเป็นมา วรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพะเยา พิพิธภัณฑ์ และจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน
ริมกว๊านพะเยา อยู่ด้านหลังวัดศรีโคมค า ติดกับกว๊านพะเยา จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวเขาผีปันน้ า                      
ทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่ด้านหลังกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจน จุดชมพระอาทิตย์ตกด้านหลังวัด                  
เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดิน นกน้ า กว๊านพะเยา และทิวเขา ได้สวยงาม
ที่สุดของจังหวัดพะเยา 

 วัดอนาลโยทิพยาราม หรือ ดอยบุษราคัม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ ๖ 
ต าบลสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา จากตัวเมืองไปเส้นทางพะเยา - เชียงราย ประมาณ ๗ กิโลเมตร                
                                                           

๙ พระธรรมวิมลโมลี, พระเจ้ำตนหลวงวัดศรีโคมค ำ ต ำบลเวียง อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ , 
(พะเยา : นครนิวส์การพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๖. 



๖ 

แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๗ ประมาณ ๙ กิโลเมตร สร้างโดยพระปัญญาพิศาลเถร                  
เป็นอุทยานพระพุทธศาสนา มีบรรยากาศร่มรื่น พ้ืนที่กว้างขวาง แวดล้อมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้              
จากยอดดอยสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยา และตัวเมืองของพะเยาได้อย่างสวยงามสามารถ
ขึ้นวัดอนาลโยทิพยารามได้ ๒ ทาง คือ ทางรถยนต์ และทางบันได ๑๐ 

 พระเทพวิสุทธิญาณ (พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโล) ซึ่งเป็นพระผู้สร้างวัดรัตนวนาราม 
จังหวัดพะเยา โดยเริ่มจากศาลาหลังเดียว จากสภาพป่ารกร้าง และซากปรักหักพังของพระพุทธรูปที่
ได้มีชาวบ้านที่ศรัทธาพระอาจารย์ไพบูลย์น ามาประกอบกันจนครบองค์พระที่สมบูรณ์ได้ ๒ องค์         
เรียกขานกันว่า “หลวงพ่อเกษมและหลวงพ่อสุข” ประดิษฐานในหลังคาเดียวกันเรียกรวมกันเป็นแฝด
ว่าหลวงพ่อเกษม-สุข ประมาณ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ หลังจากนั้นท่านได้นิมิตเห็นสายทรายทองค า
หลั่งไหลลงมายังวัดรัตนวนารามเหมือนแม่น้ าไหลมาจ านวนมากมาก อยู่ที่วัดรัตนวนารามเป็น                 
กองมหึมา เมื่อท่านมองไปยังต้นสายจึงเห็นเป็นเขาลูกหนึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของกว๊านพะเยาซึ่งหลังจาก
นั้นอีก ๒ ปี ได้มีญาติโยมอาราธนานิมนต์ท่านไปสร้างวัดบนเขาลูกนั้นที่ชาวบ้านเล่าว่าเคยเห็นแสงสี
เหลืองเหมือนทองสุกสว่างอาบไปทั่วทั้งเขา ซึ่งมักจะได้เห็นกันในช่วงวันขึ้น ๑๕ ค่ า ชาวบ้านจึงได้
ขนานนามเขาลูกนั้นว่าดอยม่อนแก้ว ท่านมิได้รับปากสร้างวัดแต่อย่างใดเพราะเห็นว่าเวลานั้นการ
สร้างวัดรัตนวนารามก็เป็นภาระอย่างใหญ่หลวงแล้ว คืนหนึ่งหลังจากกลับจากนิมนต์ท่านฝันว่าท่านได้
เหาะขึ้นไปบนเขาลูกหนึ่งห่างจากบ้านสันป่าบงประมาณ ๒ กิโลเมตร เห็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์
ทองค าเหลืองอร่ามสวยงามและท่านได้กราบนมัสการพระพุทธรูปนั้นด้วยความเต็มตื้นศรัทธา            
ท่านอดคิดไม่ได้ว่า มหามงคลนิมิตนี้แสดงว่าเขาลูกนี้คงเหมาะเป็นที่ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง 

 ในราวปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ท่านน าคณะอีก ๒ – ๓ รูป และชาวบ้านขึ้นไปส ารวจบริเวณ
ดังกล่าวที่เรียกกันว่า ดอยม่อนแก้ว โดยเห็นว่าเป็นที่ที่มีความสงบด้วยมองเห็นกว๊านพะเยาทั้งยาม
พระอาทิตย์ขึ้นและยามพระจันทร์ส่องแสงระยิบระยับบนผิวน้ าท าให้จิตใจสงบได้ง่าย อีกทั้งการ
เดินทางบิณฑบาตก็พอท าได้ไม่ล าบากมากนักจึงตั้งเป็นส านักสงฆ์อนาลโย บนม่อนพระนอน                      
ต่อมาด้วยกระแสศรัทธาจากญาติโยมทั่วทุกสารทิศที่หลั่งไหลมา จนเริ่มมีผู้คิดสร้างเป็นวัดจึงได้               
ขออนุญาตสร้างวัดขึ้นกับทางกรมป่าไม้ จึงได้เลือกสร้างบนสถานที่ท่ีเห็นในปัจจุบัน  

 วัดพระเจ้านั่งดิน๑๑ ตั้งอยู่บ้านพระนั่งดินหมู่ที่ ๗ ต าบลเวียง เป็นวัดที่มีองค์พระประธาน
ของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานในวัดอ่ืนๆ เคยมีราษฎร์สร้างฐานชุกชี และอัญเชิญ                
พระประธานขึ้นประดิษฐาน แต่ปรากฏว่าพยายามอย่างไร ก็ยกไม่ขึ้นจึงเรียกกันว่า พระเจ้านั่งดิน  
ตามต านานกล่าวว่า พระพุทธรูปนี้สร้างตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ 
ดังนั้น พระเจ้านั่งดินน่าจะมีอายุกว่า ๒,๕๐๐ ปี ในการสร้างพระพุทธรูปนี้ ใช้เวลา ๑ เดือน ๗ วัน             
จึงเสร็จ เมื่อสร้างเสร็จได้ประดิษฐานไว้บนพื้นราบ ไม่มีฐานชุกชีดังพระพุทธรูปอื่นๆ ทั่วไปตามต านาน
กล่าวว่า พระยาผู้ครองเมืองพุทธรสะได้ค้นพบประวัติ (ต านาน) เมื่อนมจตุจุลศักราช ๑๒๑๓ ปีระกา
                                                           

๑๐ ประวัติวัดอนาลโยทิพยาราม,[ออนไลน์], แหล่งที่มา : www.phayao.go.th, (๕  มกราคม ๒๕๖๐). 
๑๑ ประวัติพระเจ้านั่งดิน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ,[ออนไลน์], แหล่งที่มา : www.phayao.go.th, 

(๕ มกราคม ๒๕๖๐). 

http://www.phayao.go.th/
http://www.phayao.go.th/


๗ 

เดือน ๖ แรม ๓ ค่ า วันจันทร์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกเมตตาสรรพสัตว์รอบโลกโดยทางอภินิหาร               
พอพระองค์เสด็จมาถึงเวียงพุทธสะ (อ าเภอเชียงค าในปัจจุบัน) พระองค์ได้เสด็จประทับอยู่บนดอย              
สิงกุตตระ พระธาตุดอยค าปัจจุบัน ทรงแผ่เมตตาและประสาทพรตรัสสั่งพระยาค าแดงเจ้าเมือง                     
พุทธรสะในขณะนั้น ให้สร้างรูปเหมือนของพระองค์ไว้ยังเมืองพุทธรสะนี้ พอสัพพัญญูเจ้าตรัสจบ ก็
ปรากฏว่ามี พระยาอินทร์องค์หนึ่ง พระยานาคตนหนึ่ง พระฤระฤาษี ๒ ตน และพระอรหันต์ ๔ องค์ 
ช่วยกันเนรมิตเอาดินศักดิ์สิทธิ์จากเมืองลังกาทวีป มาสร้างพระรูปเหมือนของพระพุทธองค์ โดยใช้
เวลาสร้างหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันจึงแล้วเสร็จ ครั้นเมื่อพระ พุทธองค์ ได้เสด็จไปรดสัตว์ทั่วถึงแล้ว จึงได้
เสด็จเข้าสู่เมืองพุทธรสะอีกครั้งทรงเห็นรูปเหมือนที่ให้ทรงสร้างนั้น เล็กกว่าองค์ตถาคต จึงตรัสให้เอา
ดินมาเสริมให้ใหญ่เท่าพระองค์ แล้วพระสัพพัญญูเจ้าได้แผ่รัศมีออกครอบจักรวาล รูปปั้นจ าลองจึง
เลื่อนลงจากฐานชุกชี มากราบไว้พระสัพพัญญูเจ้า พระองค์ได้ตรัสเทศนากับรูปเหมือนที่ให้สร้างขึ้น
นั้นว่า "ขอให้ท่านจงอยู่รักษาศาสนาของกูตถาคตให้ครบ ๕,๐๐๐ พระวรรษา" พระรูปเหมือนนั้นได้
กราบน้อมรับเอาแล้วประดิษฐานอยู่บนผืนดินนั้น พระรูปเหมือนดังกล่าวคือองค์พระเจ้านั่งดินใน
ปัจจุบันนี้เอง เป็นที่น่า สังเกตว่า พระเจ้านั่งดินองค์นี้ ไม่ได้ประทับบนฐานชุกชี เหมือนกับพระพุทธรูป
ในอุโบสถวัดอ่ืนๆ มีผู้เฒ่าแก่เล่าว่า เคยมีชาวบ้านพากันสร้างฐานชุกชี แล้วอัญเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้น
ประทับ แต่มีเหตุปาฏิหาริย์เกิดฟ้าผ่านลงมาที่อุโบสถถึง ๓ ครั้ง พุทธบริษัททั้งหลายจึงอาราธนาลงมา
ประดิษฐานบนพื้นดินดังเดิมตราบเท่าทุกวันนี้ 

 จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และความหลากหลากทาง                
ชีวภาค ซึ่งการเดินทางมาเที่ยวชม หรือสักการบูชาศาสนสถาน เป็นรูปธรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งเน้นความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับมรดก ประเพณีท่ีสืบทอด
ต่อๆ กันมา และวัฒนธรรม โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวนั้น เช่น วิถีชีวิต พิพิธภัณฑ์                 
การแสดงแหล่งโบราณคดี  ศิลปะ ละคร การแสดงดนตรีสากล และการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ประเพณี 
พิธีกรรมทางศาสนา หัตถกรรมงานฝีมือ และการกระท าอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ดังนั้นผู้วิจั ย 
จึงได้ศึกษา กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                 
จังหวัดพะเยาสืบต่อไป 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 การวิจัย เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว      
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
พะเยา 
 ๑.๒.๒  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม                            
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 ๑.๒.๓  เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและเครือข่ายของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว                     
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 



๘ 

๑.๓  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ด้านเนื้อหาเป็นการศึกษาเก่ียวกับ    
 ๑) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๒) การพัฒนาเครือข่ายการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว         

เชิงวัฒนธรรม เช่น ด้านวิถีชีวิต ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และ                 
ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 ๓) ศักยภาพและเครือข่ายของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                
จังหวัดพะเยา 
 

 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
๑) วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต าบลเวียง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 
๒) วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) หมู่ที่  ๖ ต าบลสันป่าม่วง อ า เภอเมือง                     

จังหวัดพะเยา 
๓) วัดพระเจ้านั่งดิน หมู่ที่ ๗ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 

 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
๑) วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) และ                     

วัดพระเจ้านั่งดิน ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงพระมหาเถระและปราชญ์                                    
ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัดจ านวน ๒๐,๒๙๒ รูป/คน กลุ่มตัวอย่าง ๓๗๙ รูป/คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่   

กลุ่มที่ ๑ วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมถึงพระมหาเถระและปราชญ์ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด จ านวน ๑๒๗ รูป/คน  

กลุ่มที่ ๒ วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว                  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงพระมหาเถระและปราชญ์ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด จ านวน ๑๒๖ รูป/คน 

กลุ่มที่ ๓ วัดพระเจ้านั่งดิน ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึง
พระมหาเถระและปราชญ์ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด จ านวน ๑๒๖ รูป/คน 

๒) ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  จ านวน                  
๒๑ รูป/คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 

กลุ่มที่ ๑ วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ                 
ผู้น าชุมชน เจ้าอาวาส นักท่องเที่ยว ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการร้านค้า และชุมชน จ านวน ๗ รูป/คน 

กลุ่มที่ ๒ วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ                 
ผู้น าชุมชน เจ้าอาวาส นักท่องเที่ยว ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการร้านค้า และชุมชน จ านวน ๗ รูป/คน 

กลุ่มที่ ๓ วัดพระเจ้านั่งดิน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน เจ้าอาวาส 
นักท่องเที่ยว ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการร้านค้า และชุมชน จ านวน ๗ รูป/คน 



๙ 

๑.๔  กรอบแนวคิดกำรวิจัย  

 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๑ : กรอบแนวคิดการวิจัย 
๑.๕  นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 

กระบวนกำร หมายถึง กิจกรรมที่คิด กระท า พัฒนา และสืบต่ออย่างค่อยเป็นค่อยไป              
ของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                
จังหวัดพะเยา 

ศักยภำพ หมายถึง ความพร้อมของทรัพยากรในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยพื้นที่
จะต้องมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และด้านเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย  

ด้ำนวิถีชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เสน่ห์
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

ด้ำนวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง รูปแบบของวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น มีความเป็นเอกลักษณ์ และการท าวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยว 

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน หมายถึง ความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ า
อุปโภค บริโภค การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้าบริการ ถนน ห้องสุขา ที่นั่งพัก ฯลฯ 

ด้ำนเศรษฐกิจ หมายถึง โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชน การสร้างงาน 
รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นต้น 

ชุมชน หมายถึง อาณาบริเวณ วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ที่มีคนจ านวนหนึ่งอาศัยอยู่รวมกันเป็นเวลาอันยาวนาน มีความ
ผูกพันต่อสถานที่นั้น มีจารีตประเพณีมีความคิดเห็นและความเชื่อไปในทางเดียวกัน  

การท่องเท่ียว 

จังหวัดพะเยา 
การท่องเที่ยว                        
เชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยว                    
แบบยั่งยืน 

กระบวนการเสริมสร้าง 

วัฒนธรรม 

ศักยภาพชุมชน 

กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน                           
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 



๑๐ 

วัฒนธรรม  หมายถึง สิ่งที่ดีงาม ดีเลิศ  มีคุณค่า คนในสังคมใช้ประพฤติปฏิบัติ                     
แสดงออกมาช้านาน ในลักษณะขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ อันมีรูปธรรมและนามธรรมที่ควร
อนุรักษ์ หรืออาจหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์คิด และสร้างขึ้นมาใช้ เพ่ือการด ารงชีวิตร่วมกันใน
สังคม เป็นระเบียบแบบแผน และรูปแบบที่ยอมรับกัน ปฏิบัติกันโดยคนในสังคม เป็นวิถีการด าเนิน
ชีวิตของเขา บุคคลนอกกลุ่มจะเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้น 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวเพ่ือชมสิ่งที่แสดงความรูปแบบ 
คุณลักษณะ ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ปราสาท เจดีย์ พระธาตุ วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประเพณี 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการที่มุ่งเน้นพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมหรือประเพณีของจังหวัดพะเยา เพ่ือศึกษาความ
เชื่อ ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว              
อย่างดี รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และการอนุรักษ์ ปลูกฝังจิตส านึกให้แก่ประชาชน 

เครือข่ำย หมายถึง การสร้างความร่วมมือแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการของ
ปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

จังหวัดพะเยำ หมายถึง  จังหวัดหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย                      
มีประชากรประมาณ ๔๘๔,๔๕๔ คน ซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดเชียงราย และจังหวัดล าปาง 

วัดศรีโคมค ำ (วัดพระเจ้ำตนหลวง) หมายถึง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ                   
สังกัดมหานิกาย ภายในวิหารประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธาน ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา            
เขตเทศบาลเมืองพะเยา เลขที่ ๖๙๒ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา              
จังหวัดพะเยา  

วัดอนำลโยทิพยำรำม (ดอยบุษรำคัม) หมายถึง อุทยานพระพุทธศาสนา ที่มี                  
ศาสนสถานที่สวยงาม เช่น พระพุทธรูปศิลปสุโขทัยองค์ใหญ่ พระพุทธรูปปางต่างๆ ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่บน
ดอยบุษราคัม บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ ๖ ต าบลสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา   

วัดพระเจ้ำนั่งดิน หมายถึง วัดที่มีองค์พระประธานของวัด ไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือน
พระประธานในวัดอ่ืนๆ ตั้งอยู่บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ ๗ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 
๑.๖  ประโยชน์ที่ได้จำกกำรวิจัย 
 

 ๑.๖.๑  ได้ทราบศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                 
จังหวัดพะเยา 
 ๑.๖.๒  ได้พัฒนาเครือข่ายกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม                            
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 ๑.๖.๓  ได้ทราบศักยภาพและเครือข่ายของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 



บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา และเครือข่ายกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา โดยมีเอกสารและรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน 
 ๒.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชน 
 ๓.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 ๔.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ๕.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 
 ๖.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 ๗.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๘.   ข้อมูลจังหวัดพะเยา 
 ๙.   ข้อมูลวัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง)  
 ๑๐. ข้อมูลวัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม)  
 ๑๑. ข้อมูลวัดพระเจ้านั่งดิน 
 ๑๒. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน 

 ในประเด็นนี้ จะได้น าเสนอ ความหมายของชุมชน องค์ประกอบของชุมชน โครงสร้างทาง
สังคมของชุมชน สาเหตุการเกิดของชุมชน และประเภทของชุมชน ดังนี้  
 

๒.๑.๑  ความหมายของชุมชน 
 “ชุมชน” เป็นค าที่ ใช้ ในภาษาอังกฤษว่า “Community” ความหมายของชุมชน                   
อาจจ าแนกได้๑ ดังนี้ 

                                                           
 ๑ อัจฉรา สโรบล, ชุมชนกับการพัฒนา, (เชียงใหม่ : ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ , 
๒๕๕๑), หน้า ๔๓. 



๑๒ 

  

 ๑) ความหมายโดยสามัญส านึก โดยสามัญส านึกแล้ว ชุมชน หมายถึง ครอบครัวหลายๆ 
ครอบครัวมาอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกัน มีลักษณะเป็นเพ่ือนบ้านกัน ซึ่งอาจเป็นญาติพ่ีน้องกัน
หรือไม่ก็ได ้
 ๒) ความหมายโดยรูปศัพท์ ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยู่
ในบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ 
 (๒.๑) กลุ่มย่อยที่มีลักษณะหลายอย่างเหมือนกับลักษณะสังคม แต่มีขนาดเล็กกว่า 
 (๒.๒) ความรู้สึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพันปัจเจกบุคคล ที่เข้ามาคบค้าสมาคมกัน 

๓) ความหมายทางวิชาการ โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของชุมชน ไว้
คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

(๓.๑) มาร์วิน อี. โอลเซน ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง องค์กรทางสังคม
ประเภทหนึ่ง๒ 

(๓.๒) เออร์วิน ที. แซนเดอร์ส ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน เป็นกลุ่มบุคคลหลายๆ                  
กลุ่มมารวมกันในบริเวณเดียวกัน ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับอันเดียวกัน ๓ 

(๓.๓) เดนนิส อี. พอพลิน ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มที่มีการร่วมมือกัน 
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน๔ 
 ประสาท หลักศิลา๕  ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนพวกหนึ่งซึ่งครอบครอง
อาณาบริเวณท่ีมีอาณาเขตแน่นอน มีความผูกพันและยึดเหนี่ยวกันเป็นปึกแผ่นมั่นคง  

เสาวคนธ์  สุดสวาท๖ ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน เป็นการมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม                   
ตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็ก เช่น หมู่บ้าน ไปจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น เมือง ประเทศ  
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์๗ ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึงองค์การทางสังคมอย่างหนึ่ง
ที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง ที่ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพ้ืนฐานส่วนใหญ่ 
และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ 

จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา๘ ให้ความหมายไว้ว่า “ชุมชนประกอบด้วยกลุ่มชนที่มีบางสิ่ง
บางอย่างคล้ายคลึงกัน รวมขึ้นเป็นชุมชนหนึ่ง มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก สถาบัน และกลุ่มคนที่อยู่ในท้องที่เดียวกัน อยู่ใต้กฎหมายหรือข้อบังคับเดียวกัน 
                                                           
 ๒ ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวง, (สถาบันราชภัฏกระทรวง 
ศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หน้า ๕๑. 

 ๓ อัจฉรา สโรบล, ชุมชนกับการพัฒนา, หน้า ๓๔. 
 ๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙. 
 ๕ ประสาท หลักศิลา, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ก้าวหน้าการพิมพ์, ๒๕๑๑), หน้า ๗๖. 
 ๖ เสาวคนธ์  สุดสวาท, สังคมวิทยาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๔),                   

หน้า ๓๑. 
 ๗ สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๕), หน้า ๗๖. 
 ๘ จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๓๐), หน้า ๑๐-๑๑. 



๑๓ 

  

 สรุปได้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในเขต หรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน                         
มีวิถีการด าเนินชีวิตคล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันอยู่ภายใต้
กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน ดังนั้นชุมชนจึงมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) คน (People) คนเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งของชุมชน หากปราศจากคนเสียแล้วจะ
เป็นชุมชนไม่ได้ 
 ๒) ความสนใจร่วมกัน (Common Interest) คนที่อยู่ในชุมชนนั้นจะต้องมีความสนใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสนใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการอยู่ร่วมกันในอาณาเขตบริเวณ
เดียวกัน 
 ๓) อาณาบริเวณ (Area) คนและสถานที่เกือบจะแยกกันไม่ได้ ต่างก็เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญ และมีส่วนสัมพันธ์กันมีคนก็ต้องมีสถานที่ แต่การจะก าหนดขอบเขต และขนาดของสถานที่ของ
ชุมชนหนึ่งๆ เป็นเรื่องยาก 
 ๔) ปะทะสังสรรค์ต่อกัน ( Interaction)  เมื่อมีคนมาอยู่ร่วมชุมชนเดียวกัน แต่ละคน
จะต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยน และปฏิบัติต่อกัน 
 ๕)  ความสัมพันธ์ของสมาชิก (Relationship) ความสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิกในชุมชน
เป็นสิ่งที่ผูกพันให้สมาชิกอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้น 
 ๖) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural Traditions) ตลอดจนแบบแผนของ
การด าเนินชีวิตในชุมชน (Pattern of Community Life) ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึง และเป็น
รูปแบบเดียวกัน๙  
 

๒.๑.๒  องค์ประกอบของชุมชน  
องค์ประกอบของชุมชนไว้ ๓ ประการ๑๐  คือ 
๑) องค์ประกอบด้านมนุษย์  เป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในชุมชน จาก

วิวัฒนาการของมนุษย์ เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือนอกจากจ าเป็นต้อง
รวมกันเป็นกลุ่ม สรุปได้ว่าในทุกชุมชนไม่มีใครเลยถูกทอดทิ้งอยู่คนเดียว โดยไม่มีการไปมาหาสู่ติดต่อ
กับบุคคลอ่ืนในชุมชนนั้น การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีหลากหลายลักษณะ  และหลายรูปแบบ เช่น 
ครอบครัว กลุ่มพ่อค้า เป็นต้น คือ มีทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนกลุ่มที่เรียกว่า 
กลุ่มปฐมภูมิ และกลุ่มทุติยภูมิ  ความจ าเป็นที่มนุษย์จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือต้องมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืน ก็เนื่องจากกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และคนที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มใดๆ ก็ตามย่อมมีความสัมพันธ์ต่อสมาชิกในกลุ่มเดียวกันหรือกับกลุ่มอ่ืนๆ อีกเป็น
ลูกโซ่เก่ียวพันกันไปสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ขององค์ประกอบด้านมนุษย์ 

๒) องค์ประกอบด้านสิ่งทีม่นุษย์ประดิษฐ์ขึ้น สิ่งที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมีหลากหลาย
ลักษณะ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และได้น าไปใช้ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ านวยความ
                                                           

 ๙ ไพรัตน์  เดชะรินทร์, การบริหารการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔),                
หน้า ๑๕ - ๑๖. 

๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 



๑๔ 

  

สะดวก หรือสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย เครื่องทุ่นแรง รถยนต์ นอกจากสิ่งที่เป็นวัตถุแล้ว มนุษย์ยังสร้างแนวความคิด ปรัชญา ค่านิยม 
ความเชื่อ ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้น องค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันไป
ในแต่ละชุมชน ซึ่งมีสภาพ และระดับต่างกัน การประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด และสืบต่อกัน
ไปตลอดเวลา สิ่งทั้งหลายที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานี้จะมีความสัมพันธ์กันต่อกันในแต่ละชนิดของมันเอง 
ความสัมพันธ์เหล่านี้คล้ายๆ กับลูกโซ่ที่ต่อกันเป็นช่วงๆ อันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ภายใน
องค์ประกอบของสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้น เช่น สร้างรถยนต์ขึ้นมาก็น าไปวิ่งบนถนนที่สร้างขึ้นมา และ
อาจจะท าให้เกิดฝุ่นปลิวไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรือสามารถที่จะขนส่งผลผลิตพวก
พืชผัก ผลไม้ไปขายในตลาดได้เร็วขึ้น เป็นต้น 

๓) องค์ประกอบด้านสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหมายรวมทุก
อย่าง ที่เกี่ยวข้องกับพืช สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ซึ่งทุกชุมชนจะมีสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
เป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งนั้น สิ่งต่างๆ แต่ละชนิดในชุมชนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจะมีความสัมพันธ์ต่อกัน 
เหมือนองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้วทั้ง ๒ ประเภท  เช่น สภาพอากาศที่แห้งแล้งจะท าให้ดิน
แตกระแหง และไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตของพืชผลทั้งหลาย เป็นต้น 

องค์ประกอบทั้ง ๓ ประการ นี้จะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไร                  
ก็ตามองค์ประกอบดังกล่าวนี้จะมีความเจริญที่ไม่เท่าเทียมกัน เพราะว่ามีตัวบงการ (Control Point) 
หรือกลไกที่มีบทบาทในการควบคุม สนับสนุน หรือส่งเสริมองค์ประกอบทั้ง ๓ ของชุมชนให้
เจริญก้าวหน้าหยุดอยู่กับที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงไป ตัวบงการส าคัญนี้คือระบบต่างๆ ในชุมชน
นั่นเอง ซึ่งมีรายละเอียด๑๑ ดังต่อไปนี้  

(๑) ระบบการปกครอง การบริหารประเทศย่อมขึ้นอยู่กับ การจัดรูปการปกครองอาจ
เป็นแบบกระจายอ านาจ หรือเป็นรูปแบบรวมอ านาจอยู่ที่ส่วนกลาง และรูปแบบการปกครองย่อมมี
อิทธิพลในการก าหนดหรือบงการองค์ประกอบของชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น การปกครอง
แบบคอมมิวนิสต์ แบบเสรีประชาธิปไตย ชุมชนที่มีระบบการปกครองต่างกันย่อมมีเสรีภาพอิสรภาพ 
แสดงออกต่างกันและย่อมส่งผลสะท้อนมาถึงวิถีชีวิตของบุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้น  

(๒) ระบบเศรษฐกิจ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ ต่อองค์ประกอบนับว่ามีมากทีเดียว                
การที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งจะเป็นประเทศอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม
นั้น นับได้ว่าเป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อย่างประเทศไทยเรามักกล่าวกันอยู่เสมอ                
ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเกษตรกรรม ผลผลิตและรายได้ประชาชาติส่วนใหญ่ได้จากผลผลิตทาง
การเกษตร เครื่องมือที่ใช้ในชุมชนจึงเป็นเครื่องมือเพ่ือการเกษตรเสียเป็นส่วนมาก ปัญหาเรื่อง
การตลาด การผลิต จึงเป็นปัญหาของการเกษตร แต่หากเป็นชุมชนที่ระบบเศรษฐกิจ ขึ้นอยู่กับ
อุตสาหกรรมมากว่าการเกษตร ชุมชนนั้นก็จะมีเครื่องไม้เครื่องที่ ใช้ เพ่ืออุตสาหกรรมมากว่า 
การเกษตรกรรม 

                                                           
 ๑๑ ไพรัตน์  เดชะรินทร์, การบริหารการพัฒนาชุมชน, หน้า ๑๙-๒๒. 



๑๕ 

  

(๓) ระบบการศึกษา ความเจริญของชุมชนและความล้าหลังของชุมชน เมื่อเปรียบเทียบ
กันแล้วจะเห็นว่าระบบการศึกษาได้แผ่ขยายวงกว้างขวาง สมาชิกในชุมชนมีการศึกษาสูง โดยเฉลี่ย
แล้วการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญมีมาก เพราะการถ่ายทอดวิชาความรู้ และการคิดค้นประดิษฐ์
สิ่งใหม่ๆ ย่อมมีมากขึ้นในที่ชุมชนที่สมาชิกในชุมชนนั้นยังไม่มีการศึกษา หรือโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่
ต่ า ระบบการศึกษาย่อมจะสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสามองค์ประกอบ ให้สับสนยิ่งขึ้น หรือแบบง่ายๆ 
อย่างเช่น ชุมชนในเมือง คนในชุมชนมีการศึกษามากกว่าในชนบท สถาบันทางสังคม หรือกลุ่มถาวร   
มีมากว่าชนบท ซึ่งมีเพียงสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก การรวมกลุ่มเพ่ือกระท ากิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน ก็จะท าให้รูปลักษณะง่ายๆ และกลุ่มสลายตัวไปเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง 

(๔) ศาสนา ตัวก าหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในชุมชนหนึ่งๆ ทีม่ีความส าคัญ
ไม่น้อย โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังอยู่ในขั้นพัฒนา คือ ศาสนา ศาสนาในที่นี้ย่อมหมายถึงความเชื่อในสิ่ง
ที่ศักดิ์สิทธิ์ และการกระท าต่างๆ ทางศาสนา การศึกษาของนักมานุษยวิทยาพบว่า อิทธิพลเรื่องความ
เชื่อศาสนาหรือลัทธิศาสนาของชุมชนนั้น มีอิทธิพลมากที่จะสร้างความสัมพันธ์ หรือเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ของชุมชนหนึ่งไปได้อย่างมาก เช่น ชุมชนที่เอามนุษย์มาฆ่าเพ่ือบูชายัญ โดยเชื่อว่าพระ
เจ้าจะบันดาลประโยชน์ให้หากได้มีการบูชายัญแล้ว 

(๕) ตัวบงการอ่ืนๆ นอกจากตัวบงการใหญ่ทั้งสี่ประการดังกล่าวมาแล้ว ยังอาจมีตัวบง
การอ่ืนๆ อีก เช่นตัวบงการที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้ เช่น สัตว์ การเกิดอุทกภัย หรือมีอากาศหนาวจัด  
ร้อนจัด มีภูเขาไฟ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของชุมชนอยู่มาก๑๒ 

 
๒.๑.๓  โครงสร้างทางสังคมของชุมชน  
โครงสร้างชุมชนเปรียบเสมือนกับต้นไม้ ซึ่งประกอบไปด้วยราก ใบ ล าต้น และ

ส่วนประกอบอ่ืนๆ หรือถ้าเปรียบกับบ้านก็ได้แก่ พ้ืน เสา ขื่อ คาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประกอบเข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ ส่วนโครงสร้างของชุมชนที่ส าคัญนั้น๑๓ ได้แก่       

๑) บุคคล หมายถึง คนหนึ่งๆ ที่มีคุณลักษณะหรือบุคลิกแตกต่างกันไป เนื่องจากพันธุ์
กรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวก าหนด 

๒) กลุ่มคน หมายถึง บุคคลตั้งแต่ ๒ คน ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการกระท าต่อกัน 
คือ มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันและเข้าใจกัน 

๓) สถานภาพและบทบาท ได้แก่ ต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลซึ่งผูกพันกันอยู่ในสังคมบุคคล
แต่ละคนจะมีสถานภาพและบทบาทหลายอย่างตามกลุ่มที่สังกัดอยู่ 

๔) ระบบสังคม เป็นเครื่องมือซึ่งก าหนดและเป็นแนวทางให้สมาชิกของสังคมยึดถือปฏิบัติ
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุขของสังคม 

                                                           
 ๑๒ ไพรัตน์  เดชะรินทร์, การบริหารการพัฒนาชุมชน, หน้า ๑๙-๒๒. 

๑๓ เสถียร เหลืองอร่าม, โครงสร้างทางสังคมของชุมชน , พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร :                   
โรงพิมพ์ชวนพิมพ,์ ๒๕๓๘), หน้า ๑๔๐. 



๑๖ 

  

๕) สถาบันทางสังคม หมายถึง คุณธรรมและกิจกรรมบางอย่างที่มีความส าคัญต่อสังคม
มนุษย์ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองการปกครอง 
สถาบันนันทนาการ เป็นต้น 

๖) การแบ่งชนชั้นทางสังคม ได้แก่ การแบ่งชนชั้นในสังคมเมือง คือ ตระกูล เจ้านาย                 
ขุนนาง ขุนหลวง พระ พระยา ความส าเร็จทางราชการ อ านาจทางเศรษฐกิจ และการเมือง ชนิดของ
อาชีพ และการแบ่งชนชั้นในสังคมชนบท คือ ชนชั้นผู้น าท้องถิ่นกับชนชั้นชาวบ้านทั่วไป๑๔ 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 

 
  

 
ภาพที่ ๑ : แสดงโครงสร้างทางสังคม 

 
                                                           

๑๔ เสถียร เหลืองอร่าม, โครงสร้างทางสังคมของชุมชน, หน้า ๑๔๐. 

โครงสร้างทางสังคม

องค์กรทางสังคม

กระบวนการ                            
จัดระเบียบสังคม

การสร้างกฎระเบียบ

ความเชื่อ

ค่านิยม

บรรทัดฐาน

สถานภาพ

บทบาท

กลุ่มคนที่จัดระเบียบ

กลุ่มสังคม

ครอบครัว

ชุมชน

ชนชั้น

สังคมมนุษย์

สถาบันทางสังคม

ครอบครัว

การศึกษา

ศาสนา

การเมือง

เศรษฐกิจ

ศิลปะนันทนาการ

ภาษา/การสื่อสาร

คมนาคมขนส่ง

อนามัยสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี



๑๗ 

  

 ๒.๑.๔  สาเหตุการเกิดชุมชน 
 สาเหตุการเกิดชุมชน๑๕ มีดังนี ้

๑) ความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ 
๒) การตั้งถ่ินฐานและการย้ายถิ่นของมนุษย์ 
๓) การขยายตัวของอุตสาหกรรม 
๔) การขยายตัวของเมือง 
๕) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน 
๖) แนวนโยบายของรัฐ 
๗) การหนีภัยของมนุษย์ 
๘) สภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
๙) ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐) การขยายตัวของการคมนาคมขนส่ง๑๖ 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒ : กระบวนการเกิดชุมชน 
 
 ๒.๑.๕  ประเภทของชุมชน 

๑. การแบ่งตามจ านวนประชากร 
  ๑.๑) หมู่บ้านเล็ก (Hamlet) เป็นชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน ๒๕๐ คน 
  ๑.๒) หมู่บ้าน (Village) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง ๒๕๐-๑,๐๐๐ คน 
  ๑.๓) เมือง (Town) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐ คน 
  ๑.๔) นครเล็ก (Small City) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง ๕,๐๐๐-
๒๕,๐๐๐ คน 
  ๑.๕) นครขนาดกลาง (Middle City) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 
๒๕,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ คน 

                                                           
๑๕ อัจฉรา สโรบล, ชุมชนกับการพัฒนา, หน้า ๗. 

 ๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘. 

บุคคล กลุ่มคน 

กลุ่มสังคม ละแวกบ้าน 

ชุมชนระดับต่างๆ 
งๆ 



๑๘ 

  

  ๑.๖) นครขนาดใหญ่ (Metropolis) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 
๑๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 
  ๑.๗) มหานคร (Great Metropolis) เป็นชุมชนที่มีประชากรมากกว่า 
๑,๐๐๐,๐๐๐  คน   

๒. การแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมหลัก 
  ๒.๑) ชุมชนศูนย์การค้า (Trade Center) 
  ๒.๒) ชุมชนศูนย์การขนส่ง (Transportation Center) 
  ๒.๓) ชุมชนศูนย์กลางของการบริการต่างๆ (Service Center) 
 ๓. การแบ่งตามลักษณะทางนิเวศวิทยา 
  ๓.๑) ชุมชนบริการขั้นต้น 
  ๓.๒) ชุมชนจ าหน่ายหรือชุมชนการค้า 
  ๓.๓) ชุมชนอุตสาหกรรม 
  ๓.๔) ชุมชนประเภทพิเศษ 

๔. การแบ่งตามหน่วยการปกครอง 
  ๔.๑) การปกครองส่วนกลาง 
  ๔.๒) การปกครองส่วนภูมิภาค 
  ๔.๓) การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕. การแบ่งตามวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ 
  ๕.๑) ชุมชนล่าสัตว์ 
  ๕.๒) ชุมชนเกษตรกรรม 
  ๕.๓) ชุมชนอุตสาหกรรม  
  ๕.๔) ชุมชนการค้าและบริการ๑๗ 

๖. การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
  ๖.๑) ชุมชนชนบท (Rural Community) มี ๒ แบบ คือ  
 (๑) ชุมชนชนบทดั้งเดิม มีลักษณะโดดเดี่ยว มีความคล้ายคลึงกันทาง
สังคม มีอาชีพเกษตรกรรม และเป็นเศรษฐกิจแบบพอเลี้ยงตนเอง  
 (๒) ชุมชนชนบททั่วไป เป็นชุมชนที่เปลี่ยนแปลงจากชนบทดั้งเดิมเข้าสู่
ลักษณะของชุมชนที่มีรายได้เพ่ิม-รายจ่ายเพ่ิม ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ต้องการเพิ่มผลผลิต สินเชื่อ๑๘  
  ๖.๒) ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของ
ประชากร มีลักษณะของการแบ่งแยก การบุกรุก การกระจายออกจากศูนย์กลางของเมือง และการ
เดินทางเข้า-ออกประจ า และเป็นชุมชนที่มีพลวัตสูง 
 ๗. การแบ่งตามระดับของการพัฒนา 

                                                           
๑๗ อัจฉรา สโรบล, ชุมชนกับการพัฒนา, หน้า ๙.  
๑๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙.  



๑๙ 

  

  ๗.๑) ชุมชนด้อยพัฒนา เช่น ด้อยการศึกษา ล้าหลังในทางวิทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยี เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หวังพ่ึงธรรมชาติ 
  ๗.๒) ชุมชนพร้อมพัฒนา เช่น เริ่มมีการศึกษาสูงขึ้น ยอมรับในวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มีผู้น า มีกลุ่มและองค์กรเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 
  ๗.๓) ชุมชนก าลังพัฒนา เช่น เป็นชุมชนที่สมาชิกร่วมมือร่วมใจผนึกก าลังกัน
เพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคนิควิธีการและกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม 
  ๗.๔) ชุมชนเร่งรัดพัฒนา เช่น เป็นชุมชนที่ต่อเนื่องจากชุมชนก าลังพัฒนา 
ปัจจัยทางการพัฒนา ทั้งบุคคล ทรัพยากร ผู้น า กลุ่มและองค์กร เทคนิควิธีการ สามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานพัฒนาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
 ๗.๕) ชุมชนพัฒนา เช่น เป็นชุมชนที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ สามารถด ารงลักษณะดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป๑๙ 
 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชน 

 ในประเด็นนี้ จะได้น าเสนอ ความหมายของศักยภาพชุมชน ปัจจัยที่สนับสนุนศักยภาพ
ชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การประเมินศักยภาพ
ของชุมชน ดังนี้ 
 

๒.๒.๑  ความหมายของศักยภาพชุมชน 
 โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnum) กล่าวไว้ว่าชุมชนจะเข้มแข็งและมีศักยภาพได้นั่น 
เพราะคนในชุมชนมีน้ าใจ มีจิตส านึกสาธารณะ มีความกระตือรือร้นมีบรรทัดฐานของการพ่ึงพาอาศัย
กันมีเครือข่ายของการท าให้สังคมมาติดต่อสัมพันธ์กันในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน มีสถานภาพทาง
กายภาพของชุมชนที่เหมาะสม และสมาชิกมีส่วนร่วมในงานสาธารณะของชุมชน๒๐ 
 จิระภา ฉิมสุข ให้ความหมายศักยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถของชุมชนใน
อันที่จะตอบสนองความต้องการและแก้ไขสภาพปัญหาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน รวมทั้งความสามารถ
ของชุมชนในการประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับคนภายนอกชุมชน ขณะเดียวกันก็
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มาจากภายนอกชุมชน ทั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพ่ือความปกติสุขในการอยู่
ร่วมกันของคน๒๑ 

                                                           
๑๙ อ้างแล้ว, อัจฉรา สโรบล, ชุมชนกับการพัฒนา, หน้า ๑๒.  

 ๒๐ โรเบิร์ต พัทนัม, ความหมายของศักยภาพชุมชน, อ้างใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๓, 
หน้า ๑๕. 
 ๒๑ สุวิทย์  ธีรศาสวัต, ความหมายของศักยภาพชุมชน, อ้างใน จิราภา ฉิมสุข, ๒๕๔๔, หน้า ๕. 



๒๐ 

  

 เสรี พงศ์พิศ ศักยภาพของชุมชน คือ การที่ชุมชนมี “คน ความรู้ ทรัพยากร” ไม่ได้             
“โง่  จน เจ็บ”  แต่ขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่มีความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน๒๒ 
 จิระภา  ฉิมสุข กล่าวถึง ศักยภาพของชุมชนว่า หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการ
จัดการภายในชุมชน เช่น การใช้ระบบเครือญาติ ในระบบคัดเลือกผู้น า การใช้ระบบศาลเฒ่าศาลแก่ 
ท าหน้าที่พิจารณาคดีและแก้ไขคลี่คลายความขัดแย้งหรือกรณีพิพาทในชุมชน๒๓ 
 อนุชาติ  พวงส าลี และอรทัย  อาจอ่ า กล่าวถึง ศักยภาพและการสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มคนตั้งแต่เรื่องของจิตส านึก ความรู้ ทักษะไปจนถึง
การจัดการ การรวมกลุ่ม ที่ท าให้เกิดพลังต่อรองในการแก้ปัญหานานาชนิด และการที่กลุ่มจะเข้มแข็ง
หรือไม่ต้องพิจารณาถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอ่ืนๆ ของชุมชนด้วย๒๔  
 การจะเกิดศักยภาพหรือความเข้มแข็งของชุมชนนั้นมีปัจจัยที่จะเป็นตัวน าไปสู่การมี
ศักยภาพหรือความเข้มแข็งของชุมชนได้ ดังนี้ 
 เดวิด แมทธิวส์๒๕ ได้พิจารณาเงื่อนไขและปัจจัยของชุมชนที่ท าให้เกิดความเข้มแข็ง ดังนี้ 
 ๑) โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อความเป็นชุมชน 
  (๑.๑) การรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กร มีมากน้อยเพียงใด 
  (๑.๒) ขนาดของกลุ่มที่พบปะ 
  (๑.๓) จ านวนสถานที่และโอกาสในการพบปะสังสรรค์ เพ่ือการถกปัญหาของชุมชน 
  (๑.๔) ประเด็นพูดคุย/ถกปัญหาของชุมชน 
  (๑.๕) ระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนในชุมชน 
  (๑.๖) เครื่องมือสื่อสาร 
 ๒) กระบวนการเฉพาะบางอย่าง 
  (๒.๑)กระบวนการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาโดยรวมของชุมชนเป็นอย่างไร การมี
ส่วนร่วมของคนมากน้อยเพียงไร บทบาทของผู้น าในการตัดสินใจเป็นอย่างไร 
  (๒.๒) กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน หรือการ
หาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
 ๓) ผู้น า 
  (๓.๑) จ านวนผู้น า การกระจายตัวในต าบล/พ้ืนที่ 

                                                           
 ๒๒ เสรี พงศ์พิศ, วิธีคิด วิธีท า แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน , พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :                     
ภูมิปัญญาไทย, ๒๕๔๖), หน้า ๗.  
 ๒๓ จิระภา ฉิมสุข, ความหมายของศักยภาพชุมชน, อ้างในสุรเชษฐ์ เวชพิทักษ์, ๒๕๓๓, หน้า ๒๒-๒๓. 
 ๒๔ อนุชาติ พวงส าลี และ อรทัย อาจอ่ า, การพัฒนาเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๙), หน้า ๒๕๗. 

๒๕ เดวิด แมทธิวส์, การเมืองภาคพลเมือง, แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ 
ออฟเซ็ท, ๒๕๓๙), หน้า ๑-๒๕. 



๒๑ 

  

  (๓.๒) บทบาทของผู้น าสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน เช่น การเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดง
ความคิดริเริ่ม การสร้างกระบวนการ/กิจกรรมให้สมาชิกมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายภายใน/
ภายนอกชุมชน 
  (๓.๓) คุณสมบัติ เช่น การติดตามสถานการณ์ปัญหา การเปิดกว้างให้การเรียนรู้ไม่      
แบ่งฝ่ายมองการไกล 
 ๔) กระบวนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
  (๔.๑) เป็นการประเมินว่าชุมชนมีระบบความคิดด้านต่างๆ เหล่านี้มากน้อยเพียงไร 
  (๔.๒) การให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมพอๆ กับผลงาน 
  (๔.๓) การดึงคนให้มาร่วมกระบวนการคิดและตัดสินใจให้มากที่สุด 
  (๔.๔) การเน้นศักยภาพของสมาชิกที่มารวมตัวกันว่าเป็นต้นทุนของชุมชน มากกว่า
มองว่าเป็นปัญหาของชุมชน 
  (๔.๕) ความคิดเกี่ยวกับ “อ านาจ” หรือ “พลัง” ในการเปลี่ยนแปลง เน้นพลังของกลุ่ม
ในการแก้ปัญหาของตนเองมากกว่าฝากความหวังไว้ที่ผู้มี “อ านาจ” หรือไม ่
  (๔.๖) ความคิดเก่ียวกับการรับผิดชอบแก้ปัญหาของชุมชนตนเอง 
 ๕) ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับสถาบันต่างๆ ในชุมชน 
  (๕.๑) การพ่ึงพาหน่วยงานของรัฐที่มีมากน้อยเพียงไร 
  (๕.๒) ความร่วมมือสนับสนุน ความใกล้ชิดกันของโรงเรียน วัด และสถานบริการ             
ในชุมชน 
 ๖) ความรู้สึกร่วมเป็นกลุ่มชุมชนเดียวกัน และมองหาทางออกของความร่วมมือในชุมชน
เป็นการประเมินว่าในชุมชนมีความรู้สึกผูกพันเป็นชุมชนหรือไม่ โดยดูจาก 
  (๖.๑) ประวัติศาสตร์/ค าบอกเล่าของชาวบ้านเกี่ยวกับการช่วยเหลือกัน และกันในการ
แก้ปัญหาชุมชน 
  (๖.๒) การท ากิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายร่วมกัน 
  (๖.๓) ความพยายามในการดึงเอาคนที่ยังไม่เข้าร่วมงาน พัฒนาชุมชนให้เข้ามา           
ร่วมด้วย๒๖  
 
 ๒.๒.๒  ปัจจัยท่ีสนับสนุนศักยภาพชุมชน  
 ศักยภาพชุมชนเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงขีดความสามารถสูงสุด  ที่ชุมชนจะตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหา และการจัดการชุมชนบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ ฉะนั้นในแต่ละชุมชนจึงมี
ศักยภาพที่แตกต่างกัน และความแตกต่างกันเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสนับสนุน หลายประการดังนี้ 

๑) ขีดความสามารถในการเรียนรู้ในที่นี้หมายถึง ขีดความสามารถของบุคคลหรือกลุ่ม
องค์กรชุมชน หรือสมาชิกในสถาบันต่างๆ ในชุมชนที่จะเข้าถึงความรู้และสามารถ จัดการความรู้ได้
อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่และประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ตามครรลองของชุมชน โดยทั่วไปขีด

                                                           
 ๒๖ เดวิด แมทธิวส์, การเมืองภาคพลเมือง, หน้า ๑-๒๕. 



๒๒ 

  

ความสามารถในการเรียนรู้ยังขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางการศึกษา แหล่งความรู้โดยรอบ ความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับผู้ถ่ายทอดความรู้รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของบุคคล 

๒) ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ในที่นี้หมายถึงทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ และมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้  เช่น ทรัพยากรดินและการใช้
ที่ดิน ทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ า ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยทรัพยากรต่างๆ เหล่านี้เปรียบเสมือน
กับเป็นทุนของชุมชนที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

๓) สมาชิกในชุมชน ในที่นี้หมายรวมถึงบทบาทของสมาชิกในชุมชน ศักยภาพของความ
เป็นผู้น าในชุมชน ระบบการได้มาซึ่ งผู้น า ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนต่อ
กระบวนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อย่างแข็งขัน การแสดงบทบาทของสมาชิกในชุมชน 

๔) ระบบการบริหารจัดการชุมชน เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ เช่น การระดมสมาชิก
ในชุมชน การระดมทุน การก าหนดกฎเกณฑ์กติกาในการจัดการชุมชน การจัดตั้งกลุ่มตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพลังอ านาจในการต่อรองกับกลุ่มภายนอก๒๗ 
  
 ๒.๒.๓  การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพ่ือเป็นการกระตุ้น
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการในมิติต่างๆ ที่สูงขึ้น            
ทั้งขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมชุมชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น า การให้ความรู้
และจิตส านึกด้านอนุรักษ์แก่ชุมชน รวมไปถึงการให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วางแผน 
ตัดสินใจ ด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของชุมชน อันเป็นการตอบสนองต่อ
เป้าหมายที่วางไว้ 
  การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้องด าเนินไปอย่างไม่รีบร้อน และสอดคล้องกับค่านิยม
และวัฒนธรรมของชุมชน หรือหากต้องปรับเปลี่ยนวิถีปกติของชุมชน ก็ควรปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ส าหรับการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนมีแนวทางปฏิบัติหลายแนวทาง การเลือกใช้แนวทางใด
นั้นก็ควรพิจารณาจากความพร้อมของชุมชนเป็นส าคัญ รวมไปถึงพิจารณาจากประเด็นอ่ืนๆ ดังนี้ 

๑) ความต้องการของชุมชน หมายถึง ชุมชนควรระบุความต้องการที่แท้จริงต่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานของชุมชนในการแก้ไขปัญหา 

๒) ความวิกฤตของปัญหา หมายถึง ควรพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหาที่จะส่งผล
กระทบในวงกว้างและเชื่อมโยงไปสู่การด าเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน 

๓) ความเป็นได้ในทางปฏิบัติหมายถึง ความสามารถในการน าแนวทางการเสริมสร้างไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม๒๘ 

 
 

                                                           
 ๒๗ เสรี พงศ์พิศ, ฐานคิด : จากแผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : พลังปัญญา, 

๒๕๔๘), หน้า ๒๗. 
 ๒๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 
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๒.๒.๔  แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
 แนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  เป็นการก าหนดกรอบแผนการปฏิบัติ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ า โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการที่สูงขึ้น 
โดยมีประเด็นในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมของชุมชน 
 ๒) การสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน 
 ๓) การพัฒนาศักยภาพและบทบาทผู้น าชุมชน 
 ๔) การสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 ๕) การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มและองค์กรเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า : กรณีศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี  
 ๖) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗) พัฒนาบทบาทการเป็นวิทยากรกระบวนการชุมชน 
 ๘) จัดล าดับความส าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๙) ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑๐) จัดท าเวทีชาวบ้านเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชน 
 ๑๑) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๒) ปรับเปลี่ยนบทบาทการท างานขององค์กรสนับสนุนชุมชน 
 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กร    
ยุคใหม่ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และน าพาองค์กรให้สามารถท างานสนองตอบ ต่อความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถสนับสนุนบทบาท ขององค์กรชุมชนให้พ่ึงพา
ตนเองได้โดยที่หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานให้น้อยที่สุด               
เพ่ือชี้ให้เห็นว่าชุมชนนั้น มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง๒๙ 
 
 ๒.๒.๕  การประเมินศักยภาพของชุมชน 
 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข๓๐ กล่าวว่า การวินิจฉัยศักยภาพของชุมชนในงานพัฒนา เพ่ือแก้ไข
ปัญหา และสนองความต้องการของชุมชนวิเคราะห์จากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
 ๑) ความกระตือรือร้นหรือวิญญาณ ตลอดจนการรับรู้และจิตส านึกในการพัฒนาของ
ประชาชน เป็นการวินิจฉัยความพร้อมของประชาชน หมายถึง ความมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
พัฒนา ความกระตือรือร้นมีความส าคัญอย่างมากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน ทั้งนี้รวมไปถึง
การรับรู้และการมีจิตส านึกในงานพัฒนาของประชาชนด้วย 
 ๒) โครงสร้างและบทบาทขององค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน รวมทั้งโครงสร้างอ านาจชุมชน 
เป็นเรื่องที่พิจารณาถึงสภาพการปกครองของผู้น าชุมชนว่ามีบทบาทอย่างไรในการด าเนินงานพัฒนา 
                                                           

 ๒๙ เสรี พงศ์พิศ, ฐานคิด : จากแผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน, หน้า ๑๙. 
 ๓๐ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, การประเมินศักยภาพของชุมชน , (ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓๔-๑๓๖. 



๒๔ 

  

เช่น คุณภาพและลักษณะของผู้น าชุมชน และองค์กรของชุมชนมีความพร้อมที่จะพัฒนา และเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนา 
 ๓) การวางแผนและการบริหารจัดการงานพัฒนา พิจารณาถึงความสามารถที่จะด าเนิน 
การแก้ไขปัญหา และความต้องการของชุมชนมากน้อยเพียงใด 
 ๔) การพัฒนาคน การพิจารณาความพร้อมของทรัพยากรบุคคลในชุมชน ว่าสามารถท าให้
ชุมชนมีการพัฒนามากน้อยเพียงใด เช่น ผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน มีการ
พัฒนาชุมชนของตนเองมากน้อยเพียงใด 
 ๕) เทคโนโลยีในงานพัฒนา ศักยภาพของชุมชนในเรื่องของเทคโนโลยีในงานพัฒนาเป็น
อีกเรื่องที่จะต้องท าการวินิจฉัยถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี  ว่าสามารถท าให้งานพัฒนาในชุมชน
บรรลุผลส าเร็จตามความต้องการของสมาชิกมากน้อยเพียงใด 
 ๖) การสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบข้อมูลข่าวสารของชุมชน การวินิจฉัย
ศักยภาพในเรื่องการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และระบบข้อมูลข่าวสารของชุมชนนี้ เพ่ือที่จะท า
ให้เกิดความส านึกและการติดต่อประสานงานความเข้าใจกันมากข้ึน 
 ๗) การระดมทุน แรงงาน และทรัพยากรในชุมชน ปัจจัยเรื่องทุนและทรัพยากรที่เป็นวัตถุ
เป็นเรื่องที่ส าคัญในงานพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากถ้าหากมี
การด าเนินการที่ปราศจากทุน แรงงาน และทรัพยากรที่เหมาะสม จะท าให้โครงการประสบปัญหา 
และไม่สามารถด าเนินไปสู่เป้าหมายได้ 
 ๘) ลักษณะโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นเรื่องท่ีส าคัญไม่อาจมองข้ามไปได้ ทั้งนี้
เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนย่อมจะแตกต่างกันไป อุปสรรคหรือ
ความส าเร็จในงานพัฒนาต้องพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ด้วย เช่น ประชาชนมีค่านิยมอย่างไร มีทัศนคติต่อการพัฒนาอย่างไร ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยเป็น
อย่างไร๓๑ 
 ๙) ระบบการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน การวินิจฉัยในเรื่องของศักยภาพไม่เพียงแต่
พิจารณาองค์ประกอบภายในชุมชนเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบจากภายนอกชุมชนด้วย 
ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ การบริการ และด้านวิชาการจากภายนอกชุมชนมี
ผลกระทบกับภายในชุมชนด้วย ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนมิได้อยู่นิ่ง หรือติดต่อกันเฉพาะภายในชุมชน
เท่านั้น แต่ชุมชนมีการติดต่อสัมพันธ์กับภายนอกชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท าให้จ าเป็นต้องทราบถึง
การได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนว่ามีมากน้อยเพียงใด๓๒ 
 สีลาภรณ์  นาครทรรพ และคณะ๓๓  มีข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งหรือ
ศักยภาพของชุมชน ดังนี้ 

                                                           
๓๑ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, การประเมินศักยภาพของชุมชน, หน้า ๑๓๔-๑๓๖.  
๓๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๔-๑๓๖. 

 ๓๓ สีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ, ตัวชี้วัดส าหรับงานพัฒนาชนบท : ประสบการณ์จากนักพัฒนา, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๒๘), หน้า ๖๑ – ๖๔. 



๒๕ 

  

 ๑) มีการน ามิติเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานในการท ากิจกรรม เพราะการมีฐานทาง
วัฒนธรรมจะเป็นเครื่องยึดโยงให้สามารถสร้างองค์กรชุมชนได้ง่ายและมีคุณภาพ 
 ๒) ด้านความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหา ควรพิจารณาถึง 
  (๒.๑) ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหา 
  (๒.๒) ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีหลากหลายหรือไม่ ยากง่ายเพียงไร เป็นปัญหาภายในหรือ
ภายนอกชุมชน ปัญหาเหล่านี้จะเป็นเครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของกลุ่มในการ
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
  (๒.๓) จ านวนปัญหาที่องค์กรชุมชนสามารถแก้ไขได้ 
 ๓) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรพิจารณาตัวชี้วัด ได้แก่ 
  (๓.๑) มีการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ทางเลือกการแก้ไขปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา 
โดยดูถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ดังกล่าวว่า มีการวิเคราะห์ที่ชัดเจนหรือไม่ มีการเชื่อมโยงปัญหา
กับสาเหตุหรือไม่ คุณภาพในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร 
มีทิศทางท่ีถูกต้อง มีสติหรือไม่ 
  (๓.๒) มีการพัฒนาจิตส านึก 
 ๔) ด้านการจัดกลุ่ม ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
  (๔.๑) จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  (๔.๒) ระดับของการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น เสนอความคิด
ลงมือปฏิบัติ ฯลฯ 
  (๔.๓) สมาชิกรู้หน้าที่และท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
  (๔.๔) มีการสร้างและพัฒนากระบวนการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
  (๔.๕)  มีกฎระเบียบและกติการ่วมกัน 
  (๔.๖)  มีความพร้อมเพรียง ความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 ๕) ด้านที่เกี่ยวกับผู้น า ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชนควรพิจาณา
ถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
  (๕.๑) จ านวนผู้น า มีหลายคนหรือไม่ 
  (๕.๒) ความรู้และทักษะของผู้น า มีหลายด้านหรือไม่ (เช่น ผู้น าด้านการสื่อสาร                   
การถ่ายทอดความรู้ การจัดการ ฯลฯ) 
 ๖) ด้านที่เก่ียวกับผลประโยชน์ ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
  (๖.๑) การที่สมาชิกได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม 
 ๗) ในด้านการยอมรับนับถือที่องค์กรได้รับจากภายนอก ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
  (๗.๑) การสนับสนุนที่ได้รับจากภายนอก เช่น เงินทุนและทรัพยากรในโครงการพัฒนา
ต่างๆ 
  (๗.๒) มีคนเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เป็นแหล่งความรู้๓๔ 
                                                           

๓๔ สีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ, ตัวชี้วัดส าหรับงานพัฒนาชนบท : ประสบการณ์จากนักพัฒนา, 
หน้า ๖๑ – ๖๔. 



๒๖ 

  

  (๗.๓) การมีความสามารถในการต่อรองกับรัฐ/แหล่งทุนต่างๆ มากขึ้น 
 ๘) ด้านการขยายผล ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
  ๘.๑) จ านวนสมาชิกที่เพ่ิมมากข้ึน 
  ๘.๒) ประเภทงานและกิจกรรมมีหลากหลายมากขึ้น 
  ๘.๓) จ านวนองค์กรที่เกี่ยวข้องมีมากข้ึน 
 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปความหมายเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้                
ว่า ศักยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถ หรือความพร้อมที่จะกระท าให้เป็นผลส าเร็จ 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบโฮมสเตย์๓๕ 
 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 ในประเด็นนี้ จะได้น าเสนอ ความหมายของการท่องเที่ยว ปัจจัยของการท่องเที่ยว  
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
องค์กรบริหารและการจัดการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 
 ๒.๓.๑  ความหมายของการท่องเที่ยว 
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย๓๖ ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับ
กันทั่ว ไปเป็นของ IASET (International Association of Experts in Tourism) ศาสตราจารย์            
ชาวสวิส ๒ คน คือ Hunziker และ Kraft ว่า “การท่องเที่ยวเป็นผลรวมของประสบการณ์พิเศษกับ
สัมพันธภาพ ซึ่งเกิดจากการเดินทางและการพักแรมต่างถ่ินเป็นการชั่วคราว โดยมิได้ประกอบอาชีพ” 
 การท่องเที่ยวเป็นรูปแบบหนึ่งของการนันทนาการของมนุษย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
เวลาว่าง โดยผูกพันกับการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือผ่อน
คลายร่างกายและจิตใจจากกิจกรรม งานต่างๆ เป็นการสนองความต้องการในการเปลี่ยนบรรยากาศ
ของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ในสังคมเมืองที่ยุ่งยากซับซ้อนต่อการหลีกหนีความวุ่นวาย 
ไปสู่สภาพธรรมชาติไปแสวงหาสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ มีการประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน กีฬา                   
การพักผ่อนหย่อนใจ ทัศนศึกษา การสังสรรค์ ตลอดการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจและงานอาชีพ 
 หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย๓๗ ได้อธิบายถึงความหมายของค าว่า การท่องเที่ยว  และการ
เดินทางไว้ในหนังสือ “ปฐมบทแห่งการท่องเที่ยว” ว่า การท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการเดินทาง ถ้าไม่มี
การเดินทางก็ไม่มีการท่องเที่ยวและการเดินทาง ได้มีผู้ด าเนินงานการท่องเที่ยวกับการเดินทางปนๆ 

                                                           
๓๕ สีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ, ตัวชี้วัดส าหรับงานพัฒนาชนบท : ประสบการณ์จากนักพัฒนา, 

หน้า ๖๑ – ๖๔. 
 ๓๖ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
 ๓๗ หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย และญิบพัน พรหมโยชี, ปฐมบทแห่งวิชาการท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร 
: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๔๒๗), หน้า ๔ – ๖. 



๒๗ 

  

กัน บางครั้งก็มักจะใช้ค าว่าการท่องเที่ยวให้มีความหมายถึงทั้งการท่องเที่ยว และการเดินทาง ส าหรับ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Tourism Authority of Thailand ส่วนการ
ท่องเที่ยวประเทศอังกฤษใช้ชื่อว่า British Tourist Authority มีบางค าใช้ค าการเดินทางให้มีความ
หมายถึงทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยว เช่น องค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ เรียกชื่อว่า International Union of Official Travel Organization (IUOTO) 
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวายที่สอนวิชาการท่องเที่ยวที่มีชื่อว่า School of Travel 
Industry Management และสมาคมการท่องเที่ยวส าหรับภาคพ้ืนแปซิกฟิกได้ชื่อว่า Pacific Area 
Travel Association 
 ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว๓๘ ได้อธิบายถึงความหมายของค าว่า การท่องเที่ยว 
หมายถึง การเดินทางเพ่ือผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า 
การเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง 
 สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือการแสวงหาสิ่งใหม่ และความเพลิดเพลินด้วยความสมัครใจ 
 
 ๒.๓.๒  ปัจจัยของการท่องเที่ยว  
 ปัจจัยของการท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท๓๙ ดังนี้ 
 ๑) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าว
ใจให้เกิดความสนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนจะต้อง
เป็นพ้ืนที่ที่มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ในแหล่งท่องเที่ยวจะมีจุดที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวจุดหนึ่งหรือหลายจุดก็ได้ ถ้ามีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายจุด แหล่งท่องเที่ยว
นั้นจะมีนักท่องเที่ยวและสนใจนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 (๑) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) 
คือ ความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพ้ืนที่นั้น เช่น หาดทรายที่
สวยงาม สภาพป่า และชีวิตสัตว์ป่า เป็นต้น 
 (๒) สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural 
Attraction Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว 
ยังพ้ืนที่นั้น เช่น สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น วิถีชีวิตจากการ
กระท าของคน เช่น ตลาดน้ า ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ท าให้เกิดขึ้นมา รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่งกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาล
อาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น 
                                                           

๓๘ ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, การท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร : กองวิชาการท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว, ๒๕๔๖), หน้า ๗. 

๓๙ นิคม จารุมณี, การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , (กรุงเทพนมหานคร : แพร่พิทยา, 
๒๕๕๓), หน้า ๔๓.  



๒๘ 

  

 ๒)  สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการเดินทางท่องเที่ยว
เพ่ือท าให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายที่ส าคัญมากที่สุดคือ เรื่องที่พักแรมไม่
ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ สิ่งส าคัญอันดับรองลงมา คือ การ
บริโภคจึงต้องมีร้านอาหารบริการส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพ่ือการเดินทางไว้
บริการนักท่องเที่ยว 
 ๓) การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือ ต้องมีการ
คมนาคมขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างสะดวก   
 ปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละบุคคล ย่อมมีความแตกต่างกันไปตาม                
ความพึงพอใจหรือความต้องการที่จะได้รับจากการไปท่องเที่ยว โดยที่บางคนต้องการไปท่องเที่ยว
ธรรมชาติอย่างเดียวแต่บางคนอาจจะต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักหรืออาหารเป็นต้น 
 การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบหลัก ๓ ด้าน 
คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการท่องเที่ยว (Tourism Service) และ
การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market of Tourist) แต่องค์ประกอบย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน 
เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวจึงอยู่ที่ความแตกต่างใน
องค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเอง การท่องเที่ยวจึงเป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์ ที่
สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติ  และวัฒนธรรมในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ย่อมมีจุดหมายของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างกัน๔๐ 
 
 ๒.๓.๓  องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบการท่องเที่ยว มี ๓ องค์ประกอบ๔๑ ได้แก่ 
 ๑) สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถดึงดูดโน้มน้าวใจให้
เกิดความสนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
 ๒) สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สรรพสิ่งที่รองรับในการเดินทางท่องเที่ยว 
เพ่ือท าให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวก สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งถือว่าส าคัญที่สุด เช่น                
ที่พักแรม ไม่ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบใด 
 ๓) การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ นั่นคือ จะต้อง
มีการคมนาคมขนส่งท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างสะดวก การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี
ด้วยกัน ๓ ทาง คือ ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ถ้าแหล่งท่องเที่ยวสามารถไปได้ทั้ง ๓ ทาง                     
แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะสามารถพัฒนาได้ดี เมื่อมีทางคมนาคมขนส่งจะต้องมีทางพาหนะขนส่ง ทางบก 
ทางน้ า ทางอากาศ ที่จะขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญของการเข้าถึง 
 
 
 
                                                           

๔๐ นิคม จารุมณี, การท่องเท่ียวอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว, หน้า ๔๓.  
๔๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๔. 



๒๙ 

  

 ๒.๓.๔  วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว  
 เนื่องจากเรื่องการกระตุ้น ในการเดินทางเกิดจากแรงกระตุ้นในการเดินทางที่แตกต่างกัน 

ท าให้ผู้มาท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน๔๒ ดังนี้ 
 ๑) การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความอยากรู้อยากเห็นด้านต่างๆ เป็นการท่องเที่ยวที่

เกิดขึ้นเพ่ือได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างออกไป ทั้งทางด้านการเมือง 
ด้านสมาคม และบุคคล ด้านลักษณะพิเศษของสภาพธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กล่าวคือ 
การได้รับรู้เรื่องราวที่แตกต่างไปจากที่ตนเองเคยได้รับรู้นั่นเอง 

 ๒) การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ือเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียดจากภารกิจประจ าวัน ได้แก่ การไปเล่นกีฬาประเภทต่างๆ การเดินทางท่องเที่ยวตาม
แหล่งบริเวณท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ งานศิลปะ และการดนตรี หรือความบันเทิงอย่างอ่ืนๆ ซึ่ง
รวมถึงการท่องเที่ยวตามสวนสนุก สวนสัตว์ บาร์ ผับ และการจับจ่ายซื้อของไว้ด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือ              
การพักผ่อนหย่อนใจของผู้ท่องเที่ยวเอง  

 ๓) เพ่ือการจาริกแสวงบุญ การนมัสการศาสนสถาน หรือ เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่ผู้มา
ท่องเที่ยวนับถือ รวมถึงการท่องเที่ยวตามสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  หรือ ศาสนาและกิจกรรม
ทางศาสนา  

 ๔) เพ่ืออาชีพและธุรกิจของผู้ท่องเที่ยวได้แก่ การเดินทางเพ่ือส ารวจค้นคว้า การประชุม 
การสัมมนา การดูงาน การศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทางทัศนศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้หรือเพ่ือ
เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ท่องเที่ยวเอง 

 ๕) เพ่ือเยี่ยมญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูง ในต่างถิ่น มักเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเทศกาลต่างๆ 
 
 ๒.๓.๕  การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism Development) หมายถึง         
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันไป                        
ในขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน หลักการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั้น จึงประกอบด้วยหลักการที่
ส าคัญอยู่ ๑๐ ประการ คือ 
 ๑) อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using resource sustainable) หมายถึง ต้องมี
วิธีการจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเพียงพอ
หรือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้อย่างประหยัดต้องค านึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า คุณภาพของธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง                     
การสงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากร ให้มีคุณค่าต่อชีวิตที่ดี รู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ปรับปรุง บ ารุงให้เกิดประโยชน์ได้นาน เพ่ิมพูน และเสริมสร้างไว้ให้มีมากเพียงพอต่อการใช้                          

                                                           
๔๒ ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, การท่องเท่ียว, หน้า ๔๕. 



๓๐ 

  

เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม การปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรนั้น ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์
อย่างดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด เกิดผลกระทบอันเป็นผลเสียน้อยที่สุด โดยการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ประยุกต์ กับเทคโนโลยีแบบใหม่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างเหมาะสม จะสามารถด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างยาวนาน 
 ๒) ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นกับการลดของเสีย (Reducing 
over- consumption and waste) ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ต้ อ ง ร่ ว มกั น ว า ง แผนกา ร จั ด ก า รก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพ
เหมือนกันใช้ทดแทนกันได้ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก ส่วนการลดของเสีย เช่น ขยะปฏิกูลต้อง
หาวิธีการจัดการโดยการแยกประเภทขยะ ขยะแห้งอาจน าระบบการหมุนเวียนการใช้ การใช้ซ้ า                 
และการแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse Renew Recycle) ขยะเปียกอาจน าไปท าปุ๋ยอินทรีย์
และน าหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ได้ 
 ๓) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม (Maintain 
diversity) ต้องวางแผนขยายรากฐานการท่องเที่ยว โดยการรักษา และส่งเสริมให้มีความหลากหลาย
เพ่ิมขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มี              
อยู่เดิม โดยการเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว                 
ณ สถานที่นั้นนานขึ้นหรือกลับไปเที่ยวซ้ าอีก 
 ๔) ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating tourism into planning) ต้องมีการ
ประสานแผนการพัฒนาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง 
กรม ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาการท างานในสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพ           
เพ่ิมมากข้ึน๔๓ 
 ๕) น าการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Supporting local economy)                 
ต้องประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นน าไป
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขยายการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวให้มากขึ้นเป็น
การสร้างรายได้กระจายสู่ประชากรที่ประกอบการในท้องถิ่น 
 ๖) การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น (Involving local 
communities) ต้องร่วมท างานกับท้องถิ่นแบบเป็นองค์กรรวม (Participation Approach) โดยเข้า
ร่วมในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็นหน่วยงานร่วมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็น
หน่วยงานร่วมวิเคราะห์ หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว๔๔

ด้วยกัน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
                                                           

๔๓ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน , (เชียงใหม่ : คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 
 ๔๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐. 



๓๑ 

  

 ๗) มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting stakeholders 
and the public) ต้องมีการประสานกับประชาคมในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้                
ประกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่            
ร่วมประชุมหารือทั้งการเพ่ิมศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว                  
การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการตลาด โดยจัดการประชุมกัน               
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ต่างกัน 
 ๘) การพัฒนาบุคลากร (Training staff) ต้องส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้ความรู้                         
การฝึกอบรม การส่งเจ้าหน้าที่ดูงานอย่างสม่ าเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐาน
การบริการการท่องเที่ยว 
 ๙) การจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการบริการข่าวสารการท่องเที่ยว (Marketing tourism 
responsibly) ต้องร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ข่าวสารการบริการ         
การขายให้พร้อมและเพียงพอต่อการเผยแพร่ อาจจัดท าในรูปสื่อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น                     
คู่มือการท่องเที่ยว คู่มือการตลาดการท่องเที่ยวในรูปเอกสาร แผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม 
เป็นต้น 
 ๑๐) ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย (Undertaking research) จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา
และเพ่ิมคุณค่าคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยว โดยจะต้องมีการประเมินผล 
การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ าเสมอ โดยการสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรง                         
การสอบความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยว เพ่ือทราบผลของการบริการ
น ามาปรับปรุง และแก้ไขการจัดการการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความประทับใจ และความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว๔๕ 
 
 ๒.๓.๖  องค์กรบริหารและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 องค์กรและที่ เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  ในส่วนที่
รับผิดชอบภายใต้กรอบที่มีอยู่อย่างกว้างๆ โดยมีการติดต่อประสานงาน และเกี่ยวข้องกันเท่าที่
ต้องการเท่านั้น ยังไม่มีการประสานให้เป็นเครือข่ายที่ชัดเจน จึงมักเกิดปัญหาในการจัดการท่องเที่ยว
อยู่เสมอ ดังนั้น จึงมีการก าหนดแบบแผนการด าเนินการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายใน
องค์กรขึ้น เช่น ผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่หรือผู้ดูแลต้องการมีการดูแลรับรองพ้ืนที่ และดูแลทรัพยากร
หน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบต้องเป็นสื่อกลางในการท่องเที่ยว ผู้ที่มีหน้าที่ในด้านด าเนินการใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ต้องอยู่ในการดูแลและก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ                
โดยผู้บริหาร หรือผู้จัดการระดับสูง และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามล าดับ๔๖ 
 
                                                           
 ๔๕ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, หน้า ๑๐. 
 ๔๖ การท่องเที่ยวและกีฬา, คู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๕๐), หนา้ ๔๒. 



๓๒ 

  

๒.๔  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ในประเด็นนี้ จะได้น าเสนอ ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ลักษณะส าคัญของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน คุณสมบัติที่ส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้ 
 
 ๒.๔.๑  ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 อุทยานแห่งชาติกับการท่องเที่ยวภาคอีสาน๔๗ กล่าวถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากประชาชนภายในชุมชนร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการปรึกษาหารือ และตัดสินใจแก้ปัญหา
ร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
นับเป็นความเจริญที่สร้างความส านึกและความสามารถ ให้แก่บุคคลในชุมชน 

 ม่ิงสรรพ์  ขาวสอาด๔๘ กล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ การท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็น
องค์ประกอบส าคัญทั้งในด้านการด าเนินการ การบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการจัดการ
ผลประโยชน์ โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรม
ที่ชุมชนจัดขึ้น 

 รชพร  จันทร์สว่าง๔๙ ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า หมายถึง               
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นชุมชน พ้ืนฐานส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ การท่องเที่ยวชุมชนมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการ
สร้างงานและกระจายรายได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
 
 ๒.๔.๒  ลักษณะส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 เทิดชาย ช่วยบ ารุง๕๐ กล่าวว่า ลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวขนาดเล็กที่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่นในฐานะเจ้าของชุมชน               
มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและสถานที่ในพ้ืนที่ สิ่งปลูกสร้างต้องยึดถือสอดคล้องกับท้องถิ่น
เป็นพ้ืนฐาน และการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นต้องท าให้สิ่งสามัญธรรมดาเป็นสิ่งที่พิเศษส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

                                                           
 ๔๗ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, การท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community – Based Tourism),         

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
 ๔๘ มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด, การท่องเท่ียวแห่งเอเชีย, โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ียั่งยืน

ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ปีท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : , มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๕๑), หน้า ๑. 
 ๔๙ รชพร จันทร์สว่าง, เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง

ยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๔๓. 
 ๕๐ เทิดชาย ช่วยบ ารุง, บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน : บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 
๒๕๕๔), หน้า ๑๑๑. 
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 พจนา สวนศรี๕๑ กล่าวว่าสิ่งส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือ ผลจากการด าเนินการ
ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อม นั่นคือ ทางตรง ก่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้กับคนในชุมชน ในทางอ้อม ก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคงเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและก่อให้เกิดการพัฒนาสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

 สินธุ์   สโรบล๕๒ กล่าวถึงลักษณะของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า การน าเอาทรัพยากร
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นมาใช้นั้น จะต้องพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ 
และมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน และมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่
คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ
เป็นส าคัญ 
 

 ๒.๔.๓  คุณสมบัติที่ส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 คุณสมบัติที่ส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะค านึงถึงผลประโยชน์และสิ่งที่ชุมชนจะ

ได้รับในฐานะท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาการท่องเที่ยว                
 เทิดชาย ช่วยบ ารุง๕๓ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ ดังนี้ 
 ๑) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีผลก าไรตอบแทนมายังสมาชิกของชุมชนในฐานะของการ

เป็นเจ้าบ้านที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งการแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ต้อง
ผ่านนายหน้าอันเป็นการจัดสรรรายได้ทางตรงให้แก่คนในชุมชน 

 ๒) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยรวมอย่างแท้จริง การสร้าง
สาธารณูปโภค และการยกระดับความเป็นอยู่ที่มุ่งสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในชุมชน 

 ๓) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน
เนื่องจากความพยายามน าวิทยาการสมัยใหม่แบบตะวันตก เข้ามาสู่ชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งต้องมีการสร้างจิตส านึกร่วมกับชุมชนให้มีความรู้สึกผูกพันกับชุมชนของตนเอง 

 ๔) ต้องเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างจิตส านึกในการเคารพและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม ตลอดจนวัฒนธรรมในชุมชนให้เกิดกับนักท่องเที่ยว 

 ๕) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างจิตส านึกให้นักท่องเที่ยวมีความเคารพในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ไม่มองว่าใครเจริญหรือด้อยกว่า และที่ส าคัญ การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องก่อให้เกิดการ
เรียนรู้เกิดสติ เกิดปัญญา ทั้งผู้เที่ยวและผู้ต้อนรับ 
 
 
                                                           

 ๕๑ พจนา สวนศรี ,  คู่มือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism 
Handbook), (กรุงเทพมหานคร : โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔. 

 ๕๒ สินธุ์  สโรบล, การท่องเท่ียวโดยชุมชน:แนวคิดและประสบการณ์พ้ืนฐานภาคเหนือ, (เชียงใหม่ :               
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗. 

 ๕๓ เทิดชาย ช่วยบ ารุง, บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน : บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, หน้า ๑๑๒. 



๓๔ 

  

๒.๕ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 

 ในประเด็นนี้ จะได้น าเสนอ ความหมายของนักท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว 
พฤติกรรมและองค์ประกอบนักท่องเที่ยว ความแตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 
การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และรูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเมือง ดังนี้ 
 
 ๒.๕.๑  ความหมายของนักท่องเที่ยว 

 องค์การสหประชาชาติ๕๔ (United Nation : UN) ให้ความหมายของ "นักท่องเที่ยว" ไว้ 
ดังนี้ 

 ๑) ผู้มาเยือน (Visitor) หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศที่ตนมิได้พักอาศัยอยู่เป็น
ประจ า ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่มิใช่ไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ ดังนั้น ผู้มาเยือน จึงหมายรวมถึง      
ผู้เดินทาง ๒ ประเภท คือ 
  (๑) นักท่องเที่ยว (Tourist) คือ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวที่พักอยู่ในประเทศที่มา
เยือนไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 
  (๒) นักทัศนาจร (Excursionist) คือ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราว และอยู่ในประเทศท่ีมา
เยือนน้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง 

 ประเทศไทย๕๕ ได้ก าหนดว่า "นักท่องเที่ยว" หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องถิ่นที่อยู่
โดยปกติของตน ไปยังท้องถิ่นอ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์ที่มิใช่                 
เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา๕๖ ได้ให้ความหมายของนักท่องเที่ยว คือ 
 ๑)บุคคลที่นับเป็นนักท่องเที่ยว ได้แก่ 

(๑.๑) ผู้ที่เดินทางเพ่ือผักผ่อนใจหรือเพ่ือสุขภาพ 
(๑.๒) ผู้ที่เดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(๑.๓) ผู้ที่เดินทางเพ่ือท าธุรกิจการค้าบางประการ 
๑.๔) ผู้ที่เดินทางมากับเรือท่ีเพลินตากับทิวทัศน์สองฝั่งน้ า แม้จะแวะพักอยู่น้อยกว่า  

๒๔ ชั่วโมงก็ตาม 
 ๒) บุคคลที่ไม่นับเป็นนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
 (๒.๑) ผู้เดินทางมาเพ่ือประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งประกอบธุรกิจที่มีรายได้ใน
ประเทศนั้น โดยจะมีสัญญาไว้กับผู้ใดหรือไม่ก็ตาม 
 (๒.๒) ผู้เดินทางมาเพ่ือตั้งถิ่นฐานที่อยู่อย่างถาวรในประเทศนั้น 

                                                           
 ๕๔ ราณี  อิสิชัยกุล, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๒. 
 ๕๕ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
 ๕๖ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจที่ไม่มีวันตายของประเทศไทย,                

พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ซี.พี.บุ๊ค สแตนดาร์ด, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐. 



๓๕ 

  

 (๒.๓) ผู้เดินทางข้ามพรมแดนไปท างานนอกประเทศของตน 
 (๒.๔) ผู้เดินทางเพ่ือเข้าไปเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในที่ที่จัดไว้เป็น
หอพักนักเรียนนักศึกษา 
 (๒.๕) ผู้เดินทางผ่านโดยมิได้แวะลงจากยานพาหนะเลย แม้ว่าจะเดินทางอยู่ในอาณา
เขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นเวลามากกว่า ๒๔ ชั่วโมง  
 (๒.๖) ผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือผู้ลี้ภัยทางศาสนา ไปอยู่ต่างประเทศหรือผู้ลี้ภัยสงคราม 
 

 ๒.๕.๒  ประเภทของนักท่องเที่ยว 
 ๑) จ าแนกตามประเภทของนักท่องเที่ยว๕๗ ดังนี้ 

 (๑.๑) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเอง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นส่วนตัว  หรือ
ครอบครัวเดียว มีการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเองว่าจะไปไหน ไปอย่างไร พักท่ีไหน กินอะไร 
 (๑.๒) นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ได้แก่ การเดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป                  
ส่วนใหญ่มักจะใช้บริการของบริษัทน าเที่ยวหรือจัดไปกันเองเป็นหมู่คณะใหญ่ๆ 
 ๒) จ าแนกตามวัตถุประสงค์ท่ีท่องเที่ยว ดังนี้ 
 (๒.๑) เพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหรือท่องเที่ยวในวันหยุด โดยมากเป็นการ
ท่องเที่ยวพักผ่อนเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดหรือเพ่ือเที่ยวชม
ธรรมชาติ กลุ่มนี้มักจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
 (๒.๒) เพ่ือการศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นการท่องเที่ยว                      
เพ่ือการศึกษาหาข้อมูลและความรู้ที่แปลกๆ ใหม่ๆ ไปจากสังคมที่ตนอยู่ การไปชมนิทรรศการ               
การแสดงต่างๆ หรืองานประเพณี เป็นต้น 
 (๒.๓) เพ่ือสุขภาพ เป็นการท่องเที่ยวเพื่อรักษาตัว เช่น ไปอาบน้ าแร่ เป็นต้น 
 (๒.๔) เพ่ือการกีฬา เป็นการเดินทางไปพักผ่อน เล่นกีฬา ตกปลา เล่นเรือใบ ด าน้ า 
 (๒.๕) เ พ่ือการประชุมสัมมนา เป็นการเดินทางโดยมีวัตถุหลัก  เ พ่ือการไป
ประชุมสัมมนา ในขณะเดียวกันเมื่อมีเวลาว่างก่อน หรือหลังการประชุมก็ถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วย 

๓) จ าแนกตามลักษณะการเดินทาง เช่น ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ 
๔) จ าแนกตามสภาพภูมิประเทศ 

(๔.๑) นักท่องเที่ยวในประเทศ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากภูมิล าเนาที่อยู่       
ของตนไปยังจังหวัดอ่ืน หรือระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด 

(๔.๒) นักท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่นของตนเอง หรือไปยังท้องถิ่นใกล้ๆ 

(๔.๓) นักท่องเที่ยวต่างประเทศ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากภูมิล าเนาของ
ตนไปยังประเทศอ่ืนๆ 

๕) จ าแนกตามอายุ ได้แก่ 

                                                           
 ๕๗ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวธุรกิจที่ไม่มีวันตายของประเทศไทย, หน้า ๒๐. 



๓๖ 

  

 (๕.๑) นักท่องเที่ยวเยาวชน กลุ่มนี้มักชอบการเดินทางแบบผจญภัย ตื่นเต้น และมี
ค่าใช้จ่ายไม่มากนักโดยไม่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเกินความจ าเป็น เช่น การเดินทางไปไต่เขา 
ล่องแก่ง เที่ยวป่า เป็นต้น 
 (๕.๒) นักท่องเที่ยวสูงอายุ กลุ่มนี้มักจะใช้ชีวิตบั้นปลายแสวงหาก าไรชีวิตโดยการ
เดินทางไปท่องเที่ยว จึงมีความต้องการที่จะไปในแหล่งที่มีความสะดวกสบายพร้อม ที่พักชั้นหนึ่ง และ
การเดินทางท่ีไม่ล าบากมากนัก ทุกอย่างจัดไว้พร้อมไม่ต้องเตรียมการสิ่งใดอีก๕๘ 

๖) จ าแนกตามเพศ ชายและหญิง 
๗) จ าแนกตามฐานะทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 

 (๗.๑) นักท่องเที่ยวที่มีฐานะดี มักจะไม่เกี่ยงเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ขอให้มีความ
สะดวกสบาย มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเหมือนอยู่บ้านของตนเอง 
 (๗.๒) นักท่องเที่ยวแบบประหยัด คือ พวกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้มีรายได้
น้อย แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญเด่นชัดก็คือ การโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวประเภทล่องแก่ง หรือปีนเขา 
ฯลฯ ในกลุ่มข้าราชการที่ปลดเกษียณแล้ว น้อยคนที่จะให้ความสนใจการเดินทางประเภทนี้๕๙ 
 

 ๒.๕.๓  พฤติกรรมและองค์ประกอบนักท่องเที่ยว 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคล

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งกระบวนการในการ
ตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก๖๐  

  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าการกระท านั้น
นักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตาม ก็เพ่ือมุ่ง
ตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว 
(Tourist’s Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส ส่วนพฤติกรรม
ภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Covert Behavior) เป็นการท างานของอวัยวะต่างๆ ภายใน
ร่างกายรวมทั้ งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กัน                  
โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 

 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ  ๗  ประการ๖๑ คือ 
 ๑) เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกๆ พฤติกรรม จะต้องมีเป้าหมายในการ

กระท า เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ต้องการ เกียรติยศโดยการแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเดินทาง
ท่องเที่ยวโดยที่สภาพแวดล้อมในสถานที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดังเดิม 

                                                           
 ๕๘ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวธุรกิจที่ไม่มีวันตายของประเทศไทย, หน้า ๔๕. 
 ๕๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๖. 
 ๖๐ ชวัลนุช  อุทยาน, “การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”, จุลสารวิชาการ

อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. ฉบับท่ี ๑, ๒๕๕๕, หน้า ๔. 
 ๖๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕. 



๓๗ 

  

 ๒) ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการท ากิจกรรม                  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มท่ีรักความผจญภัย นิยมไต่เขา ปีนหน้าผาต้องมี
ความพร้อมทัง้สภาพร่างกายและจิตใจแล้วสามารถจะท ากิจกรรมที่ตนชอบได้ 

 ๓) สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอ้ืออ านวยให้เลือกกระท ากิจกรรม                
เพ่ือตอบสนองความต้องการ เช่น การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะ ควรกระท าในยามคลื่นลมสงบ ไม่ควรท า
ในขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง  

 ๔) การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการที่
พอใจมากที่สุดในสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกา เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวควรหยุดพัก
รับประทานอาหารกลางวัน 

 ๕) การตอบสนอง คือ การตัดสินใจกระท ากิจกรรมตามที่ตนได้ตัดสินใจเลือกสรรแล้ว  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด 
เพ่ือพักผ่อน ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการเดินทาง และจัดการด าเนินการล่วงหน้า ในการ
กระท ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่กิจกรรมการก าหนดสถานที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองที่พัก เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง 

 ๖) ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระท าหนึ่งๆ อาจได้ผลตามที่คาดหมายไว้ หรืออาจ
ตรงกันข้ามกับความคาดหวังที่ตั้งใจไว้ เช่น นักท่องเที่ยวได้มีก าหนดการเดินทางไว้เพ่ือมาพักผ่อน
วันหยุดในประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมที่สนามบิน และท าให้สนามบินต้องปิด
ท าการ เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ มีผลลัพธ์ท าให้นักท่องเที่ยว  ไม่สามารถบรรลุผลตามที่
คาดหมายไว้ได้ 

 ๗) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่กระท าลงไปไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพ่ือเลือกหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนอง
ความต้องการ หรืออาจจะเลิกความต้องการไป เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ เกินความสามารถ เช่น                         
การก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๐๐๘ นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะ
เดินทางไปเมืองดังกล่าว จะต้องเกิดความผิดหวัง เพราะเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย และอาจ
ล้มเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอ่ืนที่ปลอดภัยกว่า๖๒ 

 
 ๒.๕.๔  ความแตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ มี ๖ รูปแบบ คือ 
 ๑) การท่องเที่ยวเพ่ือความสนุกสนาน และความบันเทิงเป็นการท่องเที่ยว เพ่ือเปลี่ยน

บรรยากาศ โดยเน้นความบันเทิงเริงใจ 
 ๒) การท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นบรรยากาศที่สงบ เงียบ สบาย 

เน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และเพ่ือการพักฟ้ืนจากการเจ็บป่วย 

                                                           
 ๖๒ ชวัลนุช  อุทยาน, “การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”, จุลสารวิชาการ

อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, หน้า ๕. 



๓๘ 

  

 ๓) การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ชีวิต 
สัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ ที่ตนเองสนใจ 

 ๔) การท่องเที่ยวเ พ่ือการกีฬา เป็นการท่องเที่ยวที่ เน้นความสนุกสนานบันเทิง                         
และเล่นกีฬา เช่น การเข้าชมฟุตบอลโลก กีฬาโอลิมปิค การตีกอล์ฟ และการเล่นกีฬาทางน้ า 

 ๕) การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจประชุม และสัมมนา เป็นการท่องเที่ยวที่บริษัท องค์กร                  
หรือหน่วยงาน เพ่ือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการท างาน และเป็นการให้รางวัลกับพนักงานได้
ความสนุกสนาน ความสามัคคีในหน่วยงานหรือองค์กร 

 ๖) การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาหาความรู้ ศึกษาดูงานตาม
สถานที่ต่างๆ ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวสนใจ๖๓ 

 
 ๒.๕.๕  การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวได้ก าหนดรูปแบบของนักท่องเที่ยว ( Typology :                    

a systematic classification or study of types) เพ่ืออธิบายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว การพัฒนา
รูปแบบของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้มาจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถาม 
(questionnaire) การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาจท าได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และวิธีการที่ใช้การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรูปแบบพ้ืนฐานที่สุด คือ                 
การแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบ่งว่า
บุคคลนั้นเป็น  

 ๑) นักท่องเที่ยว (Tourists) หรือ  
 ๒) นักเดินทาง (travelers) นักท่องเที่ยวคือ บุคคลซึ่งซื้อรายการน าเที่ยวเหมาจ่ายจาก

บริษัทน าเที่ยว ในขณะที่นักเดินทางคือบุคคลซึ่งจัดการการเดินทางด้วยตนเอง เช่น ซื้อตั๋วเครื่องบิน
เอง จองท่ีพักเอง ก าหนดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็นต้น 

 Perreault และ Dorden๖๔  ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวออกเป็น ๔ รูปแบบ 
ได้แก่ 

 ๑) นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวประเภท
นี้มีรายได้ปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ า 

 ๒) นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษา
ดีและมีรายได้ปานกลางถึงสูง มีความชื่นชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือการท่องเที่ยว
แบบผจญภัย 

 ๓) นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ ซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่า
จะไปที่ไหน อย่างไร นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย 
                                                           

 ๖๓ ชวัลนุช  อุทยาน, “การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”, จุลสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, หน้า ๖. 

 ๖๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗. 



๓๙ 

  

 ๔) นักท่องเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates 
Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีใจรักการท่องเที่ยวเดินทางอย่างมากแต่ไม่สนใจการท่องเที่ยวใน
ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการใช้เวลากับการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางที่ใช้ระยะเวลานาน
มากกว่า 

 Cohen๖๕ ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 
 ๑) นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวซึ่งเน้น

ความส าคัญในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการนันทนาการหรือการพักผ่อนทางร่างกาย 
 ๒)  นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) เป็น

นักท่องเที่ยวที่พยายามหาแนวทางเพ่ือลืมความจ าเจในชีวิตประจ าวัน 
 ๓)  นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่

เดินทางเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ที่แท้จริง นักท่องเที่ยวประเภทนี้สนใจศึกษาและได้รับ 
ประสบการณ์ที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัส ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศสเปน            
ก็ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมต่างๆ ที่แท้จริงเป็นของสเปน 

 ๔)  นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลักษณะที่เห็น
เด่นชัดคือ ชอบติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้และท าความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่                  
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของคนท้องถิ่น 

 ๕)  นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) นักท่องเที่ยว
ประเภทนี้ต้องการฝังตัวเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว
ประเภทนี้จะใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวที่มาใช้เวลาอยู่
ในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศไทย เช่น พัทยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้ชีวิตเช่นเดียวกับ
คนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัว การรับประทานอาหาร การพยายามพูดภาษาท้องถิ่น เป็นต้น 

 ส านักงานเศรษฐกิจศึกษา Westvlaams๖๖ ได้เสนอรูปแบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 
 (๑) นักท่องเที่ยวประเภทหลงใหลในทะเล (Active sea lovers) 
 (๒) นักท่องเที่ยวประเภทชอบผูกมิตร (Contact-minded holiday makers) มีจิตใจ

ชอบติดต่อพบปะกับผู้อ่ืน แสวงหามิตรใหม่โดยเฉพาะที่เป็นคนท้องถิ่น 
 (๓) นักท่องเที่ยวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) ชอบความงดงามของภูมิ

ทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
 (๔) นักท่องเที่ยวประเภทแสวงหาการพักผ่อน (Rest-seekers) ใช้เวลาไปกับการนอน

พักผ่อนหย่อนใจมากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
 (๕) นักค้นหา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภัยและชอบแสวงหามิตรใหม่ 

                                                           
 ๖๕ ชวัลนุช  อุทยาน, “การท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ”, จุลสารวิชาการ

อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, หน้า ๗. 
 ๖๖ Westvlaams, E,  “Toerishische gedragingen en Attitudes van de Belgen in 1 9 8 5”, 

Reeks Vakontieanderzaeken Journal of Travel Research. Vol.27, P. 19-32. 



๔๐ 

  

 (๖) นักท่องเที่ยวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว (Family-orientated) เป็นนักท่องเที่ยวที่
หลงใหลในแสงแดดและทะเล และชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเป็นครอบครัว 

 (๗) นักท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นความ
ปลอดภัยและไม่เสี่ยงภัย 
 

 ๒.๕.๖  รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเมือง 
 รูปแบบของนักท่องเที่ยวในเมืองอาจจ าแนกได้ ๒ กลุ่ม คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ                 

และนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นมักมีความกระตือรือร้นและให้ความสนใจต่อ
ศิลปวัฒนธรรมมีก าลังการใช้จ่ายค่อนข้างสูง มีความคาดหวังในเรื่องการก าหนดทิศทาง  ของตนเอง 
ความสะอาด ความสะดวกสบาย และเอกลักษณ์มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย  

 รูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบคือ 
 ๑) นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยล าพัง คือนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้บริการจากบริษัทน า

เที่ยว อาจได้รับค าแนะน าจากเอกสารการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวประเภทนี้ไม่คาดหวังในเรื่องความ
สะดวกสบายของการเดินทางมากนัก แต่คาดหวังในเรื่องที่ พัก ทิศทางและต าแหน่งของสถานที่
ค่อนข้างสูง๖๗ 

 ๒) นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่ม คือนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการของบริษัทน าเที่ยว มีความ
ต้องการการบอกเล่า ความสะดวกสบายในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ ยวที่มาเป็นกลุ่มใน
ลักษณะนี้อาจท าความรบกวนแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน หากการจัดเตรียมสถานที่และการจัดการ            
ไม่ดีพอ 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันในลักษณะ ดังนี้คือ 
 (๑) การชมเมืองโดยรวม ได้แก่ การนั่งรถ เดินชมเมือง หรือใช้ยานพาหนะอ่ืนๆ เช่น รถ

ม้า รถสามล้อ เป็นการสัญจรไปตามเส้นทางสายส าคัญผ่านบริเวณส าคัญของเมือง ระหว่างทางอาจมี
การบรรยายถงึประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การท ามาหากินของชาวเมืองและสถานท่ีส าคัญของเมือง 

 (๒) การเข้าชมสถานที่ส าคัญและสถานที่ที่น่าสนใจ มักเป็นสถาปัตยกรรมในเชิงวัฒนธรรม 
พิพิธภัณฑ์ โรงงานผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง ซึ่งต้องมีการจัดเส้นทางให้นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง
เตรียมพ้ืนที่ในการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด้วย 

 (๓) การขึ้นที่สูงเพ่ือชมเมือง อาจเป็น หอคอย เจดีย์สูง ความสะดวกในการเข้าชมจะ
ขึ้นอยู่กับการจัดสถานที่ หรือการจัดโปรแกรมในสถานที่นั้น 

 (๔) การชมการละเล่นพ้ืนเมืองหรืองานเทศกาล การจัดสถานที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และ
ขนาดของการละเล่น อาจเป็นการจัดถาวรหรือจัดเป็นครั้งคราว เช่นในเทศกาลต่างๆ  ที่จัดขึ้นตาม
เมืองต่างๆ 

 (๕) การจับจ่ายซื้อสินค้า ส่วนใหญ่เป็นการซื้อของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง 

                                                           
 ๖๗ วลัยพร  ริ้วตระกูลไพบูลย์, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว,  พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๓), หน้า ๙๘. 



๔๑ 

  

 (๖) การมนัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ การท่องเที่ยวในลักษณะนี้มักเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กิจกรรมที่ท าได้แก่ การซื้อธูปเทียนบูชา การไหว้พระปิดทอง การเสี่ ยงเซียมซี การบริจาคเงิน               
การรดน้ ามนต์ การแก้บนและมักจบลงด้วยการจับจ่ายซื้อของที่น ามาขายในบริเวณ 
 
๒.๖ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 

 วัฒนธรรม โดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์ และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่
ท าให้กิจกรรมนั้นเด่นชัด และมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรม และสิ่งที่คนในหมู่
ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามยุคสมัย และ ความเหมาะสม 

 ค าว่า “วัฒนธรรม” มาจากภาษาอังกฤษ ค าว่า “Culture” ค านี้มีรากศัพท์มาจาก                  
“Cultura” ในภาษาละติน มีความหมายว่า การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง ซึ่งอธิบายได้ว่ามนุษย์เป็น  
ผู้ปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านภาษาศาสตร์ “วัฒนธรรม” เป็นค าที่ได้มาจาก
การรวมค า ๒ ค าเข้าด้วยกัน ได้แก่  

 ๑) วัฒนะ หรือ วัฒน หมายถึง ความเจริญงอกงาม รุ่งเรือง  
 ๒) ธรรมะ หรือ ธรรม หมายถึง กฎ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติ 
 ฉะนั้น เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมตามความหมายนี้จึงหมายถึง ความเป็นระเบียบ การมีวินัย 

เช่น เมื่อกล่าวถึงบุคคลหนึ่งว่า เป็นคนมีวัฒนธรรม ก็มักจะหมายความว่า เป็นที่มีระเบียบวินัย เป็นต้น 
ในด้านสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมมีความหมายกว้างขวางมาก กล่าวคือ วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต 
(Way of life) ของมนุษย์ในสังคม และแบบแผนในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกๆ อย่างรวมทั้งบรรดา
ผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ตลอดจนความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้ต่างๆ                    
เป็นต้น๖๘ 
 

 ๒.๖.๑  ความหมายของวัฒนธรรม 

 นักวิชาการได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ไว้หลายท่าน ทั้งความหมายที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ดังนี้ 

 เสฐียร   โกเศศ๖๙(พระยาอนุมานราชธน) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า วัฒนธรรมไว้
หลายแนว ดังนี้  

 ๑) วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างข้ึนเพื่อความเจริญงอก
งามในวิถีชีวิตของส่วนรวม 

 ๒) วัฒนธรรม คือ วิถีแห่งชีวิตมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้ 

                                                           
 ๖๘ อานนท์ อาภาภิรม, สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แพร่

วิทยา, ๒๕๑๙), หน้า ๑๑๒. 
 ๖๙ กรมศิลปากร, องค์การค้าของคุรุสภา และมูลนิธิเสถียรโกเศศ  นาคะประทีป, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๑), หน้า ๗๖. 



๔๒ 

  

 ๓) วัฒนธรรม คือ สิ่งอันที่เป็นผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อน         
สืบต่อเป็นประเพณีกันมา 

 ๔) วัฒนธรรม คือ ความคิด ความรู้สึก ความประพฤติและกิริยาอาการ หรือการกระท า
ใดๆ ของมนุษย์ในส่วนรวม คงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และส าแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ 
ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น 

 ๕) วัฒนธรรม คือ มรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม 
 พระยาอนุมานราชธน๗๐ กล่าวว่า “วัฒนธรรม คือสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุง    

หรือผลิตสร้างขึ้น เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้เลียนแบบกันได้                
เอาอย่างกันได้”   

 อุทัย  หิรัญโต๗๑ กล่าวว่า “วัฒนธรรมคือ มรดกทางสังคมที่ได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของ
มนุษย์ในสมัยปัจจุบัน และน ามาใช้ในการครองชีวิตเป็นแบบแผนแห่งการครองชีวิต (Design of 
Living) หมายความว่า วัฒนธรรมเป็นแบบฉบับที่ท าการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ไปว่าจะต้องท า
อย่างไร และท าอย่างไร คิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร อะไรดี อะไรชั่ว วัฒนธรรมมิได้หมายความถึงการเป็น
ผู้ประพฤติปฏิบัติงานได้เหมาะสม หรือความเป็นผู้มีจิตใจสูงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่
มนุษย์สร้างและรับมาปฏิบัติสืบต่อมา”  

 ยุทธ  ศักดิ์เดชยันต์  ได้กล่าวว่า “วัฒนธรรม รวมถึงความคิด และแบบแผนพฤติกรรมทุก
อย่างที่ตกทอดสืบต่อกันมาโดยทางการสื่อสารหรือส่งสัญลักษณ์ ไม่ตกทอดโดยกรรมพันธุ์                     
เราเรียนรู้ วัฒนธรรมโดยอาศัยค าพูด ท่าทาง เช่น การที่นกรู้สร้างรังได้นั้นเป็นการตกทอดทาง
กรรมพันธุ์ แต่การที่มนุษย์รู้จักสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยนั้นเป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม” 

 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต)๗๒ ได้อธิบายความหมายของวัฒนธรรมเมื่อคราวแสดง
ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี ของพระยาอนุมานราชธน เรื่อง "วัฒนธรรม กับการพัฒนา" ไว้เป็นหลายนัย
อย่างน่าพิจารณา ดังนี้ 

 ๑) วัฒนธรรม เป็นผลรวมของการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์และภูมิธรรมปัญญา ที่ถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมาของสังคมนั้นๆ 

 ๒) วัฒนธรรม เป็นการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภูมิธรรมภูมิปัญญา
ทั้งหมดท่ีได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่รอด และเจริญสืบต่อได้ และเป็นอยู่อย่างท่ีเป็นในบัดนี้ 

 ๓) วัฒนธรรม คือผลรวมของทุกสิ่งซึ่งเป็นความเจริญงอกงามที่สังคมนั้นๆ ได้ท าไว้ หรือ
ได้สั่งสมมาจนถึงบัดนี้ 

                                                           
 ๗๐ พระยาอนุมานราชธน, ความหมายของวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 

๒๕๑๒), หน้า ๒๓. 
 ๗๑ อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๒๙), หน้า ๑๒. 
 ๗๒ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๔. 



๔๓ 

  

 ๔) วัฒนธรรม เป็นทั้งสิ่งที่ท า ให้เจริญงอกงามสืบมา และเป็นเนื้อตัวของความเจริญงอก
งามที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของความเจริญงอกงามต่อไป ตลอดจนเป็นเครื่องวัดระดับความ              
เจริญงอกงามของสังคมนั้นๆ 

 เอกสารของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แสดงความหมายของ
วัฒนธรรมไว้ต่างกัน เช่น 

 (๑) วัฒนธรรม เป็นวิธีการด าเนินชีวิตของสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติ  และ               
การแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจและ
ซาบซึ้งร่วมกันยอมรับและใช้ปฏิบัติร่วมกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ 

 (๒) วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่า งมนุษย์กับ
มนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระและรูปแบบที่เป็นระบบความคิด 
วิธีการ โครงสร้างของสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น๗๓  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตพ.ศ.๒๕๔๒๗๔ ให้ความหมาย “วัฒนธรรม” ว่า สิ่งที่ท า
ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมในการแต่งกาย หรือวิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น 
วัฒนธรรมชาวเขา 

 จอมพล ป. พิบูลสงคราม๗๕ กล่าวว่า “วัฒนธรรมของชาติเป็นเครื่องแสดงให้เห็นความ
เจริญงอกงามใหญ่หลวงของชาติ วัฒนธรรมเป็นสิ่งส าคัญมาก วัฒนธรรมไม่เป็นแค่เครื่องหมาย
ภายนอก ไม่เป็นแค่เพียงสิ่งซึ่งอวดโลกว่าเป็นชนชาติเจริญเท่านั้น วัฒนธรรมมีผลลึกซึ้งเข้าไปถึงชีวิต
จิตใจคน วัฒนธรรมเป็นเครื่องผดุงศีลธรรม เป็นปัจจัยแห่งความเจริญงอกงาม และความแข็งแรง 
มั่นคงของชาติบ้านเมือง” 

 นิคม มุสิกะคามะ๗๖ ให้ความหมายว่า“วัฒนธรรม” คือวิถีชีวิตของคน เกิดจาก
กระบวนการอันซับซ้อนทางสังคมหรือกลุ่มชน โดยรวมเอามิติทางด้านจิตใจ วัตถุ ภูมิปัญญาและ
อารมณ์เข้าไว้ด้วยกันจนเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ของสังคมนั้น มิใช่เพียงเรื่องของศิลปะและวรรณกรรม 
หากหมายรวมถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ระบบค่านิยม ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
และความเชื่อต่างๆ 

 สรุปได้ว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกิน             
วิธีอยู่ วิธีแต่งกาย วิธีท างาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนส่ง วิธีอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ วิธีแสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์การด าเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงถึง

                                                           
 ๗๓ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ส านักงานศิลปินแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา

ลาดพร้าว, ๒๕๔๐), หน้า ๖๕. 
 ๗๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :                 

นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ , ๒๕๔๖), หน้า ๓๒๒. 
 ๗๕ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ), จอมพลป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่ , 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์), ๒๕๔๔. 
 ๗๖ นิคม มูสิกะคามะ, แนวทางการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานวัฒนธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑. 



๔๔ 

  

วิถีชีวิตนั้นอาจมาจากเอกชน หรือคณะบุคคลท าเป็นตัวแบบ แล้วต่อมาคนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อ             
กันมา วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา เมื่อมีการประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งใหม่                 
วิธีใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจท าให้สมาชิกของสังคมเกิด
ความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใช้วัฒนธรรมเดิม ดังนั้น การรักษาหรือธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิม จึงต้อง
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย 

 
  ๒.๖.๒  ที่มาของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมมีในสังคมมนุษย์เท่านั้น สัตว์ไม่มีวัฒนธรรมเหมือนมนุษย์ หรือสร้างวัฒนธรรม
ขึ้นมาไม่ได้ แต่มีมนุษย์มีวัฒนธรรม หรือสร้างวัฒนธรรมได้นั้น สาเหตุมาจากเปรียบเทียบกับสัตว์                           
ในการมองสิ่งต่างๆ มีความสามารถใช้มือและนิ้วอย่างอิสระ มีอายุยืนยาว มีมันสมองที่สามารถคิดค้น
เรียนรู้ได้ดี และสามารถถ่ายทอดโดยใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน มีความสามารถในการคิดพิจารณา
ไตร่ตรอง มีความจ า มีการทดลองค้นคว้า ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมหรือการอยู่ร่วมกันได้ดี สิ่งเหล่านี้เองจึงท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์  
 แนวคิดเรื่องที่มาของวัฒนธรรมนี้ ได้มีผู้รู้ให้แนวคิดแตกแยกออกไปหลายทางด้วยกัน                                        
แต่มีแนวความคิดท่ีส าคัญอยู่ ๒ ทางด้วยกัน คือ 
 ๑) ทฤษฎี Parallelism ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่า วัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นในที่ต่างๆ พร้อมกัน 
เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์คล้ายกันมาก ฉะนั้นจึงมีความคิดที่คล้ายกัน มนุษย์ที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ 
ย่อมสามารถก่อสร้างวัฒนธรรมของตนขึ้นมาได้ จะเห็นได้จากการประดิษฐ์สิ่งของอย่างเดียวกันใน
สถานที่ต่างกัน จะแตกต่างกันเฉพาะในรูปลักษณะของการประดิษฐ์สิ่งนั้นๆ เช่น ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ าก็
มักจะสร้างเรือเป็นพาหนะในชีวิตประจ าวันของตน รูปร่างของเรืออาจจะแตกต่างกัน แต่ประโยชน์ใช้
สอยเหมือนกัน๗๗  
  ๒) ทฤษฎี Diffusionism ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดว่าวัฒนธรรมเกิดจากศูนย์กลางที่ใดที่
หนึ่งเพียงแห่งเดียว และแพร่กระจายไปในชุมชนต่างๆ อาจเป็นกระบวนการค่อยเป็นค่อยไปหรือ
แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง โดยจากการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ หรือเกิดสถาบันใหม่ โดยที่สถานที่ที่อยู่
ใกล้เคียงหรืออยู่ห่างไกลได้น าวัฒนธรรมนั้นไปดัดแปลงใช้จนกระทั่งวัฒนธรรมนั้นแพร่หลาย
ครอบคลุมไปทั่วโลก กลไกลของการแพร่กระจายวัฒนธรรมนี้ได้แก่ การอพยพ ล่าอาณานิคม                      
การท าสงคราม การเผยแพร่ศาสนา การติดต่อการค้าขาย เป็นต้น 
 โดยทั่วไปแล้วเนื้อหาวัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะแพร่หลาย แต่ก็มิได้ราบรื่นโดยตลอด              
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ชุมชนอยู่ห่างไกลเกินไป ประชาชน
เกิดการต่อต้านวัฒนธรรมใหม่ เพราะยังมิเห็นถึงประโยชน์ หรืออาจจะต่อต้านเพราะเห็นว่าวัฒนธรรม
ที่มีอยู่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้ว หรือรู้สึกว่าขัดกับลักษณะของวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามา เช่น ในกรณี
สังคมไทยซึ่งได้รับอิทธิพลจากสังคมตะวันตกในเรื่องการดื่มน้ าชา กาแฟ แต่ยังไม่แพร่หลายในหมู่คน

                                                           
๗๗ สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, วัฒนธรรมองค์การ แนวคิด งานวิจัยและประสบการณ์, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์โฟร์เพชร, ๒๕๔๐), หน้า ๕๖-๕๗. 



๔๕ 

  

สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบชนบทยังนิยมกินหมากหรืออมเมี่ยงอยู่ เพราะแต่ละชุมชนเคยชิน      
กับวัฒนธรรมของตนและเห็นว่ามีคุณค่าเหมือนกัน และใช้แทนกันได้อยู่แล้ว๗๘ 
 

 ๒.๖.๓  ลักษณะของวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมมีลักษณะส าคัญหลายประการ ดังนี้ 
 ๑) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคมมนุษย์ อีกนัยหนึ่งคือ “มนุษย์
จะอยู่โดยปราศจากวัฒนธรรมไม่ได้” หรือ “วัฒนธรรมกับมนุษย์จะต้องอยู่ควบคู่กันไป เสมือนเงากับ
ตัวทิ้งกันไม่ได้”  
 ๒) วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่ก าเนิด และไม่ใช่สิ่งที่อาจถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมได้ ดังนั้นนิสัยและความสามารถต่างๆ ของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเรียนรู้                  
หรือขบวนการ สังคมกรณ์ (Socialization)  
  ๓) วัฒนธรรมของแต่ละสังคม มีความแตกต่างกันและความแตกต่างนี้ไม่อาจน ามา
เปรียบเทียบพิจารณาว่าวัฒนธรรมใดดีกว่ากัน เพราะวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีความเหมาะสม
ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม แนวความคิดที่ว่า วัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมมีส่วนดีเป็นของ
ตนเอง ซึ่งเรียกว่า “วัฒนธรรมสัมพันธ์” แนวความคิดนี้มุ่งที่จะลบล้างความคิดเห็นที่ว่า วัฒนธรรม
ของตนดีกว่าวัฒนธรรมของคนอ่ืน (Ethnocentrism)  
  ๔) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นไปได้               
๒ วิธีคือ  
  (๔.๑) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในวัฒนธรรมเอง เช่น การประดิษฐ์คิดค้น  
  (๔.๒) การเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอก เช่น การติดต่อกับวัฒนธรรมอ่ืน เป็นการ
เลียนแบบวัฒนธรรมอื่นๆ มาใช้  
  ๕) วัฒนธรรมเป็นผลรวมของแบบแผนและแนวการด าเนินชีวิตของหลายๆ อย่างในสังคม
เข้าด้วยกัน ถ้าสมาชิกในสังคมส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบอย่างเดียวกันเรียกวัฒนธรรมนั้นว่า 
“วัฒนธรรมใหญ่” หรือ “วัฒนธรรมรวม” และภายหลังวัฒนธรรมใหญ่ยังแบ่งเป็น “วัฒนธรรมย่อย” 
หรือ “วัฒนธรรมรอง” ด้วย๗๙ 
 

 ๒.๖.๔  ประเภทของวัฒนธรรม 
 ประเภทขอวัฒนธรรม แบ่งเป็น  ๒ ประเภทใหญ่ๆ๘๐ คือ 
 ๑) วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (Material Culture) ซึ่งได้แก่สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่มนุษย์คิดค้นผลิตขึ้นมา เช่น สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เป็นต้น  

                                                           
 ๗๘ สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, วัฒนธรรมองค์การ แนวคิด งานวิจัยและประสบการณ์, หน้าเดียวกัน. 
 ๗๙ เอกรินทร์   สี่มหาศาล และคณะ,  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, พิมพ์ครั้ งที่  ๓,

(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. ๒๕๔๕), หน้า ๒๓. 
 ๘๐ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 



๔๖ 

  

  ๒) วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non – material Culture) หมายถึง อุดมการณ์ ค่านิยม 
แนวคิด ภาษา ความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิการเมือง กฎหมาย วิธีการกระท า 
และแบบแผนในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม (Abstract) ที่มองเห็นไม่ได้  
 การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น ๒ ประเภท ดังกล่าวข้างต้น นักสังคมวิทยา                   
บางท่านเห็นว่า แนวคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนั้นคลุมเครือ จึงได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น                       
๓ ประเภท ดังนี้ คือ 
 ๑) วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) ได้แก่ วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น            
เพ่ือน ามาใช้ในสังคม เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค  
  ๒) วัฒนธรรมความคิด (Idea) หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ 
ความเชื่อต่างๆ เช่น ความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ ความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม การเชื่อถือโชค
ลาง ตลอดจนเรื่องลึกลับ นิยายปรัมปรา วรรณคดี สุภาษิต และอุดมการณ์ต่างๆ เป็นต้น  
  ๓) วัฒนธรรมด้านบรรทัดฐาน (Norm) เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนที่สังคมก าหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นประเภทย่อยๆ ดังนี้  
  (๓.๑) วัฒนธรรมทางสังคม (Social Culture) เป็นวัฒนธรรมที่ เกี่ยวกับความ
ประพฤติ หรือมารยาททางสังคม เช่น การไหว้ การจับมือทักทาย การเข้าแถว การแต่งชุดด าไปงาน
ศพ เป็นต้น 
  (๓.๒) วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย (Legal Culture) เป็นวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบและกฎเกณฑ์เพ่ือให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  
  (๓.๓) วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจและศีลธรรม (Moral Culture) วัฒนธรรมประเภทนี้
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคม เช่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ เป็นต้น 
 ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้แบ่งประเภทวัฒนธรรม
ออกเป็น ๔ ประเภท๘๑ ได้แก่ 
 ๑) คติธรรม (Moral) คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการด ารงชีวิตส่วนใหญ่เป็นของ                
จิตใจ และได้มาจากศาสนา ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของสังคม เช่น ความเสียสละ                                
ความขยันหมั่นเพียร การประหยัดอดออม ความกตัญญู ความอดทน ท าดีได้ดี เป็นต้น 
 ๒) เนติธรรม (Legal) คือวัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่ยอมรับนับถือ
กันว่ามีความส าคัญพอๆ กับกฎหมาย เพ่ือให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๓) สหธรรม (Social) คือวัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งมารยาทต่างๆ ที่จะติดต่อเกี่ยวข้อง
กับสังคม เช่น มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการติดต่อกับบุคคลต่างๆ ในสังคม 
 ๔) วัตถุธรรม (Material) คือวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค บ้านเรือน 
อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ สะพาน ถนน รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น๘๒ 
                                                           

๘๑ เอกรินทร์  สี่มหาศาล และคณะ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, หน้า ๒๔. 
 ๘๒ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 



๔๗ 

  

 ๒.๖.๕  สาขาของวัฒนธรรม  
 ปัจจุบันเพ่ือสะดวกแก่การศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แบ่งออกเป็น ๕ สาขา คือ 
 ๑) สาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม ศีลธรรม ศาสนา ปรัชญา 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มารยาทในสังคม การปกครอง กฎหมาย เป็นต้น 
 ๒) สาขาศิลปะ ได้แก่ ภาษา วรรณคดี ดนตรี นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นต้น 
 ๓) สาขาช่างฝีมือ ได้แก่ การเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก การทอผ้า การจักสาน การท า
เครื่องเขิน การท าเครื่องเงิน เครื่องทอง การจัดดอกไม้ การประดิษฐ์ การท าเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 
 ๔) สาขาคหกรรมศิลป์ ได้แก่ ความรู้เรื่องอาหาร การประกอบอาหาร ความรู้เรื่องการ
แต่งกาย การอบรมเลี้ยงดูเด็ก การดูแลบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ความรู้เรื่องยา การรู้จักใช้ยา ความรู้ใน
การอยู่รวมกันเป็นครอบครัว เป็นต้น 
 ๕) สาขากีฬาและนันทนาการ ได้แก่ การละเล่น มวยไทย ฟันดาบสองมือ กระบี่กระบอง 
การเลี้ยงนกเขา ไม้ดัดต่างๆ เป็นต้น๘๓ 
 
 ๒.๖.๖  องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบของวัฒนธรรมโดยทั่วไป มี ๔ ประการ คือ 
 ๑) องค์มติ (Concept)  
 องค์มติ หมายถึง ความเชื่อ ความคิด ความเข้าใจ และอุดมการณ์ต่างๆ ตลอดจนทัศนคติ 
การยอมรับว่าสิ่งใดถูกหรือผิด สมควรหรือไม่ ซึ่งแล้วแต่ว่ากลุ่มใดจะใช้อะไรเป็นมาตรฐาน (Normal) 
ในการตัดสินใจหรือเป็นเครื่องวัด เช่น ความเชื่อในเรื่องการท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เป็นต้น 
 ๒) องค์พิธีการ (Usage)  

 องค์พิธีการ หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และแสดง
ออกมาในรูปพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีศพ มักจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย ตลอดจนพิธีการแต่งกาย และการรับประทานอาหาร เช่น การแต่งกายเครื่องแบบ
ของทางราชการ หรือการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศในงานรัฐพิธีต่างๆ เป็นต้น 
 ๓) องค์การ (Association or Organization)  

 องค์การ หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดระเบียบหรือมีโครงสร้างอย่างเป็นทางการมีกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ มีวัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินงานไว้เป็นที่แน่นอน เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญที่สุดในสังคม 
ซับซ้อน (Complex Society) เช่น องค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การที่ใหญ่ที่สุด สมาคมอาเซียน 
สหพันธ์กรรมการ หน่วยราชการ โรงเรียน วัด จนถึงครอบครัว ซึ่งเป็นองค์การที่มีขนาดเล็กที่สุด                 
และใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด 

 
                                                           

 ๘๓ กรมศิลปากร, วัฒนธรรม อารยธรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี , (กรุงเทพมหานคร : กรม, 
๒๕๔๒), หน้า ๒๓. 



๔๘ 

  

 ๔) องค์วัตถุ (Instrumental and Symbolic Objects)  
 องค์วัตถุ  เป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ มีรูปร่างที่สามารถสัมผัสจับต้องได้  เช่น                        

บ้าน โรงเรียน ถนน เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ อาวุธ ตลอดจนผลผลิตทางด้านศิลปกรรมของมนุษย์๘๔ 
 

 ๒.๖.๗  หน้าที่ของวัฒนธรรม 
 หน้าที่ของวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งได้สืบทอดต่อมา
ยังชนรุ่นหลัง วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนเครื่องห่อหุ้มสังคม ท าให้สังคมด ารงอยู่ได้ เพราะฉะนั้นจึง
อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีสังคม หรือที่ใดมีวัฒนธรรมที่นั่นก็มีสังคม ที่ใดมีสังคม
ที่นั่นก็มี วัฒนธรรม เท่ากับเป็นของสิ่งเดียวกันที่มีสองด้านแยกกันในทางปฏิบัติไม่ได้ หน้าที่ของ
วัฒนธรรมที่พึงมีต่อสังคมพอสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) เป็นตัวก าหนดรูปแบบของสถาบัน เช่น รูปแบบของครอบครัวว่า ชายจะมีภรรยาได้                  
กี่คน หรือ หญิงจะมีสามีได้ก่ีคน เป็นต้น 
 ๒) เป็นตัวก าหนดบทบาท ความสัมพันธ์ของมนุษย์ เช่น ในสังคมไทยผู้ชายจะบวชเรียน
เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ปี หรือการที่เด็กต้องแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีอายุมากกว่า เป็นต้น 
 ๓) ท าหน้าที่ควบคุมสังคม เช่น การมีประเพณีต่างๆ ให้ประพฤติปฏิบัติ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับ
การต าหนิจากสังคม เช่น การกระท าของหญิงที่หนีตามผู้ชาย โดยไม่มีการสู่ขอตามประเพณีนั้น            
เป็นการสมควรที่จะได้รับการต าหนิจากสังคม เพ่ือนบ้าน อาจจะไม่คบค้าสมาคมด้วย ฯลฯ เป็นต้น 
 ๔) ท าหน้าที่เป็นเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ที่แสดงว่าสังคมหนึ่งแตกต่างไปจากอีกสังคม
หนึ่ง เช่น สังคมไทยทักทายด้วยการไหว้ สังคมธิเบตทักทายด้วยการแลบลิ้น สังคมตะวันตกทักทาย
ด้วยการจับมือ เป็นต้น 
 ๕) ท าให้เกิดความเป็นอันเหนึ่งอันเดียวกันในสังคม เกิดเป็นปึกแผ่นความจงรักภักดี              
และอุทิศตนให้แก่สังคม ท าให้สังคมอยู่รอด 
 ๖) วัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและหล่อหลอมบุคลิกภาพของสังคมให้กับ
สมาชิก 
 ๗) ท าให้สมาชิกแต่ละคนและแต่ละสังคมได้ตระหนักถึงความหมายและวัตถุประสงค์     
ของการมีชีวิตของคน เช่น สังคมไทยพุทธเชื่อว่าเกิดมาแล้วต้องชดใช้กรรม ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา
เกี่ยวกับชีวิตของคน เขาก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม 
 ๘) สร้างหรือจัดรูปแบบความประพฤติและการปฏิบัติร่วมกัน โดยบุคคลไม่จ าเป็นต้องคิด
หาวิธีประพฤติปฏิบัติโดยไม่จ าเป็น รูปแบบความประพฤติที่สังคมเคยกระท าอย่างไร หน้าที่ของ
สมาชิกในสังคมก็คือ การปฏิบัติตาม๘๕ 
 
 
                                                           

 ๘๔ กรมศิลปากร, วัฒนธรรม อารยธรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี, หน้า ๒๓. 
 ๘๕ เสาวภา ไพทยวัฒน์, พ้ืนฐานวัฒนธรรม : แนวทางอนุรักษ์และพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักงานสถานบันราชภัฏ, ๒๕๓๘), หน้า ๑๑. 



๔๙ 

  

 ๒.๖.๘  ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม 
 ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม โดยทั่วไป๘๖ มีดังนี ้
 ๑) สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนเรา
อย่างยิ่ง เพราะคนเราจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ ได้ การปรับตัวในการด ารงชีวิตนี้ เอง ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น การสร้างที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ในภาคกลางเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง คนในสมัยก่อนจึงได้
สร้างเรือนให้ยกพ้ืนสูง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมตัวเรือนมีหลังคาทรงสูง เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
เมื่อมีฝนตก น้ าฝนไหลลงได้เร็ว ไม่ค้างอยู่บนหลังคา 
 ส่วนทางภาคใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นคาบสมุทร และมีทะเลขนาบทั้งทางด้านตะวันตก
และด้านตะวันออก ท าให้มีฝนตกชุกและประสบภัยจากลมพายุอยู่บ่อยครั้ง คนในภาคนี้จึงปลูกเรือนที่
มีหลังคาทรงเตี้ยและลาดชันเพ่ือไม่ให้ต้านลม เสาเรือนไม่นิยมฝังลงดิน แต่จะวางบนฐานที่ท าจากไม้
เนื้อแข็ง(ปัจจุบันนิยมใช้แท่งซีเมนต์หล่อ) เพ่ือไม่ให้เสาผุพังเร็ว การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ พ้ืนที่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มีแหล่งน้ าหลายแห่ง จึงเกิดภูมิปัญญาในการคิดเครื่องมือจับ
สัตว์น้ ารูปแบบต่างๆ เช่น แห อวน ลอบ ยอ ไว้ส าหรับดักจับสัตว์น้ า ส่วนภาคใต้มีฝนตกชุก ในพ้ืนที่
นาจึงมีระดับน้ าสูง จึงมีการประดิษฐ์เครื่องมือที่เรียกว่า แกระ  ซึ่งใช้ส าหรับตัดรวงข้าว 
 ๒) ทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพราะคนเราจะน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ในการด ารงชีวิต
ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
  (๒.๑) น าวัสดุที่มีในท้องถิ่น มาจักสานเป็นภาชนะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
  (๒.๒) ในแหล่งที่มีดินเหนียว จะน าดินเหนียวจะมาท าเครื่องปั้นดินเผา 
  (๒.๓) น าพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นมาประกอบอาหารและท ายารักษาโรคตัวอย่างเช่น
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น คนในแต่ละท้องถิ่นรู้จักน าวัสดุท้องถิ่นมา
จักสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ใน การด ารงชีวิต เช่น คนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
นิยมกินข้าวเหนียว จึงมีการสานกระติบข้าวเหนียว เพ่ือใช้เก็บข้าวเหนียว โดยน าไม้ไผ่ที่มีมากใน
ท้องถิ่นมาเป็นวัสดุ คนไทยในสมัยก่อนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งต้องท างานกลางแจ้งจึงมีการ
สานงอบไว้ใช้ใส่บังแดด วัสดุที่น ามาท า ได้แก่ ใบจาก ใบลาน ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น งอบนี้คนไทยมีใช้
กันทั่วทุกภาค เพียงแต่รูปร่างแตกต่างกันไป 
 ๓) ศาสนา ที่คนในสังคมนับถือ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ เช่น ภาคเหนือมีความเชื่อเรื่องการนับถือผี จึงมีประเพณีหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับผี       
ภาคกลางท าเกษตรกรรมมีความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่โพสพ จึงมีประเพณีเกี่ยวกับพระแม่โพสพ                 
ทางภาคอีสานมักเกิดภาวะฝนแล้งจึงมีประเพณีแห่นางแมว ประเพณีบุญบั้งไฟเพ่ือขอฝน๘๗ 
  
                                                           

๘๖ เสาวภา ไพทยวัฒน์, พ้ืนฐานวัฒนธรรม : แนวทางอนุรักษ์และพัฒนา, หน้า ๑๒. 
 ๘๗ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 



๕๐ 

  

 ๒.๖.๙  ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  
  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง 
โดยวิธีการศึกษาจะกล่าวถึงสาเหตุของการแพร่กระจาย ปัจจัยที่สนับสนุนการแพร่กระจาย และผล
ของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมภายใต้หลักการพ้ืนฐานที่ว่า วัฒนธรรมคือความคิด และพฤติกรรม
ที่เป็นผลของความคิดย่อมแพร่ไปตามการเคลื่อนย้ายของผู้คน โดยปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการ
แพร่กระจายของวัฒนธรรมมีดังต่อไปนี้ ๘๘ 
 ๑) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ต้องไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อกันของผู้คน 
 ๒) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ บุคคลย่อมมีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอ่ืนๆ ด้วยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ มีการเคลื่อนย้ายผู้คนไปสู่ดินแดนที่มีสภาพดีกว่า หรืออาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจผู้คนจึงจะ
ไปสู่ท้องถิ่นอ่ืนได้ 
  ๓) ปัจจัยทางสังคม เช่น การแต่งงาน สงคราม ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้ง ความอดอยาก 
เหล่านี้ย่อมส่งผลให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนไปสู่ ถิ่นอ่ืน และน าวัฒนธรรมของตนเองติดตัว             
ไปด้วย 
  ๔) การคมนาคมขนส่ง ถ้าการคมนาคมเป็นไปโดยสะดวก ย่อมเป็นปัจจัยเอ้ืออ านวยให้
เกดิการเดินทางของผู้คนง่ายขึ้น ท าให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมมากขึ้น  
 อย่างไรก็ตามทฤษฎีการแพร่กระจายไม่ได้ถือว่ามีบุคคลใดคิดขึ้นมาโดยตรง เพราะขณะที่
เกิดทฤษฎีนี้ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๗ นั้น เกิดขึ้นจากหลายกลุ่มความคิดในหลายประเทศในเวลา
ใกล้เคียงกัน โดยหลักๆ สามารถจัดได้เป็น ๓ กลุ่มความคิด คือ  
 กลุ่มนักคิดจากประเทศอังกฤษ ได้แก่ อีเลียต สมิท (G.Elliot Smith) วิลเลี่ยม เจ เปอรี่ 
(William J.Perry) และ ดิบเบิลยู เอช อาร์ ริเวอร์ (W.HR.Rivers) ได้แก่ วิลเฮม ชมิดท์ (Wilhelm 
Schmidt) และฟริตช์ แกรบ (Fritz Graeb) และนักคิดอเมริกา ได้แก่ คลาร์ก วิสส์เลอร์ (Clack 
Wissler) และอัลเฟรด โกรเบอร์ (Alfrade Kroeber) ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ดังนี้ ส านัก
อังกฤษ Elliot Smith, William J. Perry และ Rivers มีความเห็นว่า อียิปต์  ถือเป็นจุดก า เนิด                
อารยธรรมชั้นสูงสุด ที่ท าให้เกิดการแพร่กระจายไปยังชนชาติต่างๆ ในโลก ด้วยการติดต่อค้าขายกัน
ท าให้ความรู้ ศิลปะวิทยาการต่างๆ แพร่กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก  
 ส านักเยอรมนี โดย Fritz Graeb และ Wilhelm Schmidt ชาวเยอรมัน และออสเตรเลีย 
มีความเห็นว่าจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมมิได้มีเพียงจุดเดียวแต่มีหลายจุด แต่ละจุ ดแพร่กระจาย
วัฒนธรรมของตนเองไปรอบๆ เป็นวงกลม เรียกว่า วงรอบวัฒนธรรม (Culture Circle หรือ 
Kulturekeis) ทั้งสองกลุ่มมองว่าวัฒนธรรมส่วนใหญ่เกิดจากการหยิบยืม ส่วนส านักอเมริกัน            
โดย Clack Wissler และ Alfrade Kroeber มองว่าวัฒนธรรมจะแพร่กระจายจากศูนย์กลาง หรือจุด
ก าเนิดไปยังเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน และยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันเท่าที่เกิดการยอมรับในสังคมนั้น                  
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมสามารถไปได้ทุกที่ เพ่ือสนองตอบความจ าเป็นพ้ืนฐานของคน                 

                                                           
 ๘๘ นิยพรรณ วรรณศิริผลวัฒนะ, ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม , ศูนย์วิทยบริการศาล

ยุติธรรม (ศาลแขวงพระนครเหนือ), ๒๕๔๐, หน้า ๔-๖. 



๕๑ 

  

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมไปได้ทุกที่ที่ไม่มีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ และในที่มนุษย์สามารถ
เดินทางไปถึง โดยที่คนสามารถสร้างวัฒนธรรมได้ทุกท่ีไม่จ าเป็นต้องกระจายในรูปแบบวงกลม๘๙  
  อมรา พงศาพิชญ์๙๐ กล่าวว่า การยืมวัฒนธรรมและการรับวัฒนธรรมจากสังคมข้างเคียง
เป็นผลจากการที่วัฒนธรรมแพร่กระจายออกไป วัฒนธรรมในสังคม ก เริ่มขยายอิทธิพลไปยังสังคม          
ข และ ค ตามล าดับ ในระยะแรกสมาชิกของสังคม ข และสังคม ค จะรับวัฒนธรรมสังคม ก โดยการ
หยิบยืม แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานๆ เข้าอาจรับเอาเป็นของตัวเองโดยถาวร หมายความว่าได้เกิด
การกระจายทางวัฒนธรรมจากจุดเริ่มต้นในสังคมหนึ่ง ไปยังสังคมอ่ืนๆ การกระจายทางวัฒนธรรมนี้
อาจเกิดขึ้นได้จากหลายๆ จุด ที่เห็นได้ชัดก็คือวัฒนธรรมของชาวยุโรป ซึ่งระยะแรกจะมีวัฒนธรรม
แองโกล วัฒนธรรมเยอรมัน วัฒนธรรมฝรั่งเศส เมื่อเกิดการแพร่กระจายวัฒนธรรมเหล่านี้ออกไป 
วัฒนธรรมของประเทศกลุ่มนี้คล้ายคลึงกัน เรียกว่า วัฒนธรรมตะวันตก 
  สรุปได้ว่า การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ เป็นตัวกระตุ้นและ
เป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ น าความเชื่อทางวัฒนธรรมติดตัวไป
เผยแพร่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ หรือการแลกเปลี่ยนค้าขายท าให้วัฒนธรรมเกิดการหลั่งไหล และ
ผสมผสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จนเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับทางสังคม เป็นการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรมจากที่หนึ่งไปสู่อีกแหล่งในลักษณะวัฒนธรรมที่เจริญหรือมีพลังมากกว่าแพร่ไปสู่วัฒนธรรม
ที่ด้อยกว่าหรืออ่อนแอกว่า ทั้งนี้การที่สังคมใดจะสามารถรับเอาวัฒนธรรมอ่ืนได้มากน้อยหรือรวดเร็ว
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับบริบทความเข้มแข็งภายในของวัฒนธรรมนั้นเอง ทฤษฎีการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรม จะช่วยให้ผู้วิจัยอธิบายปัจจัยและรูปแบบของการส่งผ่านวัฒนธรรมทางความเชื่อจากแหล่ง
หนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่งได้ 
 
๒.๗  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ในประเด็นนี้ จะได้น าเสนอ ความหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลักษณะของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แนวคิดทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนและทุนทางวัฒนธรรม 
ดังนี้ 
 

 ๒.๗.๑  ความหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยว หมายถึง การจัดกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจ

การบริการ และการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อธิบาย
ศัพท์ "การท่องเที่ยว" (Tourism) ไว้ว่า เป็นค าที่มีความหมายค่อนข้าง กว้างขวางเพราะว่าไม่ได้หมาย

                                                           
 ๘๙ นิยพรรณ วรรณศิริผลวัฒนะ, ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม, หน้า ๔. 
 ๙๐ อมรา  พงศาพิชญ์, อุทัย ดุลยเกษม(บรรณาธิการ), คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนา,                   

พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๗), หน้า ๕๘. 



๕๒ 

  

เพียงการเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือความสนุกสนานบันเทิง เริงรมย์ดังที่คนส่วนมาก   
เข้าใจกัน การเดินทางเพ่ือประชุมสัมมนา เพ่ือศึกษาหาความรู้เพ่ือการกีฬา เพ่ือการติดต่อธุรกิจ 
ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติพ่ีน้องนับว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้นฉะนั้น ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว ในปัจจุบันจึงเป็นกิจกรรมรายใหญ่ที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามล าดับ จนกระทั่งมี                   
ผู้กล่าวว่า ธุรกิจท่องเที่ยวในทุกวันนี้ เป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากเทียบกับธุรกิจอ่ืนๆ ด้วยกัน๙๑ 
 

 ๒.๗.๒  ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ลักษณะส าคัญการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมี ๙ ประการด้วยกัน๙๒ คือ  
 ๑) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความส าคัญกับ

ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักที่ว่าต้องอนุรักษ์ ทรัพยากร
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพ่ือให้สามารถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง 

 ๒) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการ                  
อย่างยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม
หรือให้กระทบน้อยที่สุด 

 ๓) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้คงไว้ซึ่ง วิถีชีวิต
ของท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ต้องการ
ศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย 

 ๔) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชน
ในท้องถิ่น โดยยึดหลักท่ีว่าต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว 
และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 ๕) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ชุมชน ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 

 ๖) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยว ในลักษณะที่มีการตลาดของ
บริการท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยยึดหลักให้ธุรกิจท่องเที่ยวเน้นในเรื่อง
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 ๗) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ โดยการเพ่ิม
คุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับ ท าให้ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีก โดยยึดหลักที่ว่าต้องมีกิจกรรม
ท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ๘) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ค านึงถึง                         
ขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่และความสะอาดของพ้ืนที่ โดยการยึดหลักที่ว่าต้องไม่เกิน                       

                                                           
 ๙๑ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐), หน้า ๕๖. 
 ๙๒ ยุวดี   นิรัตนตระกูล, ECOTOURISM การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ , จุลสารการทองเที่ยว, 

(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๙), หน้า ๒. 



๕๓ 

  

ขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่ในทุกๆ ด้าน และต้องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว              
อยู่เสมอ 

 ๙) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ ค านึงถึง                       
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยยึดหลักว่าป้องกันรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดเพื่อให้นักท่องเที่ยวอบอุ่นใจ๙๓ 
 

 ๒.๗.๓  ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเดินทางท่องเที่ยวชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งศึกษาความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ 
และมีความเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
และวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวด้วย เราอาจแบ่งการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมออกเป็นประเภทย่อยได้ ๕ ประเภท๙๔ คือ 

 ๑) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว 
โดยได้รับความรู้ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดการท่องเที่ยว  

 ๒) การท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ จัด
ขึ้น เพ่ือให้ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรีศิลป์และศึกษาความเชื่อการยอมรับนับถือ การ
เคารพพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์
ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและ
คุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 

 ๓) การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึง              
การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
โดดเด่น เพ่ือให้ได้รับความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน อีกทั้งมี
ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 

 ๔)  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ออกก าลั งกายหรือเล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของ                 
การจัดรายการกีฬาตามเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา ในขณะเดียวกันก็ได้ไป
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางการจัดรายการกีฬา ท าให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
                                                           

 ๙๓ ยุวดี   นิรัตนตระกูล, ECOTOURISM การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ, หน้า ๒. 
๙๔ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, หน้า ๑๕-๑๖. 



๕๔ 

  

ประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม และคุณค่าทางสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว๙๕ 

 ๕) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Health Tourism) หมายถึง                  
การเดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือ
ฟ้ืนฟูสุขภาพทางวัฒนธรรม เช่น การนวดตัว การนวดฝ่าเท้า การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร 
การฝึกกายบริหาร และการฝึกสมาธิ เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยว
บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว๙๖ 

 
 ๒.๗.๔  องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ ๖ ด้าน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

มาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว๙๗ มีดังนี ้
 ๑) องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อันประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ ๑๐ ประการ ได้แก่ 
(๑) ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏให้เห็น  
(๒) โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ 
(๓) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง รวมทั้งซาก

ปรักหักพัง  
(๔) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้น และงานแกะสลัก  
(๕) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา  
(๖) ดนตรี การแสดง มหรสพต่างๆ  
(๗) ภาษาและวรรณกรรม  
(๘) วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การท าอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร  
(๙) ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่าง ๆ และ  
(๑๐) ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่น าเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์แนะน า

เพ่ือจูงใจ ที่น ามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 
 ๒) องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
ศึกษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ในแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 ๓) องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางการท่องเที่ยว
โดยผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และได้ผลตอบแทนในก าไรสู่
                                                           

๙๕ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, หน้า ๑๕-๑๖. 
 ๙๖ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 

 ๙๗ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วิถีไทย : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์ 
พริ้นดิ้งแอนด์พับลิชช่ิง มหาชน, ๒๕๔๐), หน้า ๑๘-๒๐. 



๕๕ 

  

ธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือที่จะได้ช่วยใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔) องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึงการตลาด
ท่องเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวคุณภาพได้รับรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
พึงพอใจ อีกท้ังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 ๕) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหรือจัดการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทน เพ่ือกระจายรายได้                  
สู่ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น  

 ๖) องค์ประกอบด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่
ต้องค านึงถึงการปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องทางการท่องเที่ยวแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีการให้ความรู้
และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม๙๘ 
 

 ๒.๗.๕  แนวคิดทางด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 ศิริ ฮามสุโพธิ์๙๙ ได้อธิบายถึง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ดังนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการเดินทางเพ่ือสัมผัส และการเข้าร่วมใช้วิถีชีวิตแบบเก่าๆ ที่
ก าลังจะสูญหายไปในบางท้องถิ่น เพ่ือให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงประวัติความเป็นมา การด าเนิน
ชีวิตที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตน เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และงานเทศกาลต่างๆ 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นชาวสวน และชาวนา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ท าให้นักท่องเที่ยวอยากเข้าไปชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือศึกษาหา
ความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจส่วนนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แสดง
ออกมาด้วยความสนใจ คือ ชอบเที่ยวชมเมืองโบราณ อาจจะเดินชมเมือง หรือนั่งรถเที่ยวชมตาม
เส้นทางสัญจร และผ่านบริเวณส าคัญของเมือง เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิถีชีวิตการเป็นอยู่
ของคน การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าสวน หรือการเข้าไปชมการละเล่นพ้ืนเมือง ไปชม
กระบวนแห่งานเทศกาล อาจจะเป็นการจัดแบบถาวรหรือจัดเป็นครั้งคราวเป็น สิ่งที่สร้างความสนใจ
ให้นักท่องเที่ยวอยากเข้าไปชม 
 บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา๑๐๐ ได้กล่าวถึง หลักการของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไว้  
ประกอบด้วย ๔ ประการคือ      
 ๑) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญ คุณค่า 

                                                           
 ๙๘ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, วิถีไทย : การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม, หน้า ๑๘-๒๐. 
 ๙๙ ศิริ ฮามสุโพธิ์, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส , 

๒๕๔๓). หน้า ๖๓, อ้างถึงใน สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล, กรองจิต วงศสุวรรณ และคนอื่น ๆ, ๒๕๔๐, หน้า ๔๒. 
 ๑๐๐ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเพรส 

แอนด์ดีไซน์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๕๖-๖๒. 



๕๖ 

  

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่
นักท่องเที่ยว ในการเพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ในการเข้าชม ในขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น    
 ๒) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกฝังจิตส านึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรัก                 
หวงแหน รักษา และดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตน                        
และได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การบริการน าเที่ยว                        
การให้บริการขนส่ง การให้บริการที่พัก และการขายสินค้าท่ีระลึก เป็นต้น   
 ๓) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม 
และได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม      
 ๔) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้าน หรือของชุมชนอ่ืน                    
รวมทั้งเคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผู้คนของตนเองด้วยนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะ             
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญอยู่ ๙ ประการคือ    
  (๔.๑) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะ ที่ให้ความ 
ส าคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักที่ว่าต้องอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพ่ือให้สามารถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง 
  (๔.๒) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะ ที่มีการจัดการ
อย่างยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักที่ว่าด้วยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมหรือให้กระทบน้อยที่สุด      
  (๔.๓) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้คงไว้ซึ่ง              
วิถีชีวิตของท้องถิ่นในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
ต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย   
  (๔.๔) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม๑๐๑ 
  (๔.๕) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ โดยยึดหลักที่ว่าต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว อันเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น 
  (๔.๖) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการตลาด
ของบริเวณท่องเที่ยวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยยึดหลักที่ว่าจะต้องให้ธุรกิจ
ท่องเที่ยวเน้นในเรื่องอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม    
  (๔.๗) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้

                                                           
 ๑๐๑ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, หน้า ๕๗. 



๕๗ 

  

นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ เพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับ ท าให้ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า
อีกโดยยึดหลักที่ว่าต้องมีกิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
  (๔.๘) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ค านึงถึงขีด
ความสามารถการรองรับของพ้ืนที่ และความสะอาดของพ้ืนที่ โดยยึดหลักที่ว่าต้องไม่เกินขีด
ความสามารถรองรับของพ้ืนที่ในทุกๆ ด้าน และต้องดูแลรักษาความสะอาดของแห่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ
  (๔.๙) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยยึดหลักที่ว่าต้องป้องกัน รักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอบอุ่นใจ๑๐๒    
  
 ๒.๗.๖  แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
 แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืนเพ่ือสนองตอบ                 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยปกป้องและรักษาโอกาสให้กับคนใน
รุ่นต่อๆ ไปในอนาคต ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการทรัพยากรทั้งมวลที่จะสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ในขณะที่จะสามารถธ ารงรักษาเนื้อหาทางวัฒนธรรม กระบวนการทาง
นิเวศวิทยาที่จ าเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเกื้อหนุน และระบบ
ต่างๆ ที่เกื้อหนุนชีวิต พืช สัตว์ และมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งจากกรอบแนวคิดดังกล่าวสามารถเป็นหลักการ
ได้ ๕ ข้อ๑๐๓ คือ       
 ๑) ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม                   
และทรัพยากรอ่ืนๆ ในการท่องเที่ยว จะต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต โดยจะยังสามารถอ านวยประโยชน์ให้แกส่ังคมปัจจุบันได้  
  ๒) จะต้องมีการวางแผน และจัดการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและสังคม วัฒนธรรมในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว   
  ๓) คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมจะยังคงได้รับการรักษาไว้ได้
และปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เมื่อจ าเป็นที่จะต้องจัดท า     
  ๔) จะต้องรักษาระดับความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวเอาไว้ เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะ
ยังคงสามารถรักษาความเป็นที่นิยมอยู่ได้ และสามารถท าการตลาดต่อไปได้  
  ๕) ผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวจะต้องเผื่อแผ่หรือกระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคม
หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
(๒) ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
(๓) การสร้างโอกาสการจ้างงานที่มีคุณภาพ 
(๔) การกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว 
(๕) การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

                                                           
 ๑๐๒ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, หน้า ๕๗. 
 ๑๐๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๘. 



๕๘ 

  

(๖) การวางแผนระยะยาว 
(๗) ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
(๘) ความสอดคล้องกันระหว่างแผนการท่องเที่ยวและแผนพัฒนาด้านต่างๆ 
(๙) ความร่วมมือระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติ 
(๑๐) การประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ 
(๑๑) การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว 
(๑๒) การสร้างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ 
(๑๓) การเน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
(๑๔) การพัฒนาคน การศึกษาและหลักสูตรต่างๆ 
(๑๕) การเสริมสร้างลักษณะเด่น อัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่ 
(๑๖) การค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากร 
(๑๗) การด ารงรักษาทรัพยากรมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ๑๐๔ 

 (๑๘) การท าการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลักการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ ๑๐ ประการ ดังนี้ 
 ๑) อนุ รักษ์ โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี  (using resource sustainable) 
หมายถึง การที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ที่มีบทบาทด้านการท่องเที่ยว ต้องมีวิธีการจัดการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมทั้งมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างเพียงพอหรือใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างประหยัด โดยค านึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่าคุณภาพของธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นกับการลดของเสีย
(reducing over-consumption and waste) 
 ๒) ลดการบริโภค และใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นกับการลดของเสีย 
(Reducing overconsumption and waste) 
 ๓) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม
(maintain diversity) 
 ๔) ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (integrating tourism into planning) 

 ๕) น าการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น ( supporting local 
economy) 

 ๖) การมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น 
(involving local communities) 
 ๗) มีการประชุมกับผู้ เ กี่ ยวข้องที่มี ผลประโยชน์ ร่ วมกัน ( consulting 
stakeholders and the public) 
 ๘) การพัฒนาบุคลากร ( training staff) 

                                                           
๑๐๔ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบ, หน้า ๕๙. 



๕๙ 

  

๙) การจัดเตรียมข้อมูลคู่มือในการบริการข่าวสารการท่องเที่ยว (marketing 
tourism responsibly) 

๑๐) ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย (undertaking research) การท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนมีแนวความคิดที่มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยรวม ปรับสภาพการจัดการเพ่ือ
เข้าสู่ยุคใหม่ของกระแสโลกที่เปลี่ยนไป (paradigm shift) ที่ เปลี่ยนจากสังคมบริโภคนิยมสู่ยุคสมัย
สังคมเป็นใหญ่ ขอบเขตของการพัฒนา จึงครอบคลุมทุกองค์ประกอบทุกส่วนของการท่องเที่ยว หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนา การท่องเที่ยวทั้งหมดต้องมุ่งสู่ความยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่ งยืนมี
ลักษณะที่เป็นบูรณาการ (integrated) คือ ท าให้เกิดเป็นองค์รวม (holistic) นั่นคือ องค์ประกอบ
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์  และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ 
(balance) หรือพูดอัตนัยหนึ่ง คือ การท าให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
โดยการปลูกจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนในประเทศ สามัญส านึกเป็น
จุดเริ่มต้นของ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก๑๐๕  
 ความส านึกด้านสิ่งแวดล้อมจะท าให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวคงอยู่บนโลกได้อย่างยาวนาน 
เมื่อทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่เกิดความเสื่อมโทรม และสามารถอ านวยประโยชน์ต่อบุคคลทุกฝ่าย            
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแล้ว การท่องเที่ยวก็จะเกิดความยั่งยืนในที่สุด นั่นคือ 
กิจกรรมการท่องเที่ยว จะต้องสามารถด ารงอยู่ได้โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอย่างสม่ าเสมอ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ยังคงสามารถรักษาความดึงดูดใจไว้ได้ ไม่เสื่อมคลายตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่น ภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ที่จะรองรับได้                   
และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อกระบวนการ
ท่องเที่ยว ประชาชนทุกส่วนต้องได้รับผลประโยชน์ ที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง
มีการจัดการทรัพยากร เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศของท้องถิ่นนั้นไว้ได้ 
ทั้งนี้ ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติสังคม และวัฒนธรรมจะต้องไม่มี หรือมีน้อยที่สุด            
มีเพียงการจัดการอย่างยั่งยืนเท่านั้น จึงจะสามารถคงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไว้ได้๑๐๖ 
 

 ๒.๗.๗  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชุมชนและทุนทางวัฒนธรรม 
 ฉัตรทิพย์ นาคสุภา๑๐๗ ได้เสนอแนวคิด ๖ ข้อ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมีความชัดเจนใน

การมองเห็นคุณค่าของชุมชนดังปรากฏในแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย ดังนี้  
 ๑) เน้นการพัฒนาแบบกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมของคนไทยซึ่งไม่ค านึง

การแข่งขันระหว่างปัจเจกชน  
                                                           

๑๐๕ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบ, หน้า ๕๙. 
๑๐๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๒-๖๓. 

 ๑๐๗ ฉัตรทิพย์  นาถสุภา, การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
สร้างสรรค์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓. 



๖๐ 

  

 ๒) ปลูกจิตส านึกแบบชุมชนในด้านความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
 ๓) กระบวนการผลิตซ้ าจิตส านึกชุมชนไทยผ่านปัญญาชนของท้องถิ่น นักวิชาการในเมือง 

นักพัฒนา และผู้อาวุโสในชุมชนเพ่ือสืบทอดจิตส านึกของชุมชนต่อไป  
 ๔) กลุ่มชาวบ้านในรูปของการจัดองค์กร เช่น สหกรณ์ สมาพันธ์ เพ่ือให้มีอ านาจต่อรอง

กับองค์กรภายนอก  
 ๕) การประสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน                

และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
 ๖) ความสัมพันธ์ และใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องธรรมชาติ  เพ่ือคง

ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน 
 วัฒนธรรมชุมชนมีความหมาย ในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัย

ความรู้และภูมิปัญญา ที่สั่งสมกันมาเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต และการพัฒนาชีวิตรวมถึงการปฏิเสธ
อ านาจของรัฐ และเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่จะเข้ามาครอบง าทางความคิด ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ
ชุมชน แนวคิดวัฒนธรรมของชุมชนของฉัตรทิพย์ นาถสุภา๑๐๘ ให้ความส าคัญว่า ชุมชน หมู่บ้าน                 
ว่าเป็นองค์กรที่มีพลัง หมู่บ้านไทยยังมีพลังยึดเหนี่ยวกันไว้แม้จะถูกแรงกระแทกจากภายนอก ทั้งนี้
เป็นผลมาจาก  

 ๑) ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนท าให้เกิดระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติพ่ึงพากัน  

 ๒) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๓) ลักษณะพิเศษของรัฐศักดินาไม่เข้าใจ และได้เข้าไปจัดการกระบวนผลิต ในระดับ

หมู่บ้าน โดยการบริหารการปกครองในอดีตให้ความส าคัญเพียงหมู่บ้านท าหน้าที่ส่งส่วยให้ตามที่
ต้องการเท่านั้น ท าให้ระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินด ารงอยู่ ระบบร่วมในทรัพย์สินคือเป็นหัวใจของ
ชุมชน 
 
๒.๘ ข้อมูลจังหวัดพะเยา 

 ในประเด็นนี้ จะได้น าเสนอ ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด สภาพ
ทั่วไป ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร และแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
 
 ๒.๘.๑  ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา 
 เมืองพะเยาเป็นเมืองส าคัญที่ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยาและบนที่ราบหุบเขาขนาดใหญ่ 
ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอแม่ใจ และอ าเภอดอกค าใต้ 
หุบเขานี้มีเทือกเขาดอยหลวง ดอยขุนแม่สุก ดอนขุนแม่ต๋ า ขนาบอยู่ทางทิศตะวันตก กับดอยแม่ชี 
ดอยขุนแม่นะ ดอยกิ่วแก้ว อยู่ทางตะวันออก ทางด้านใต้มีเทือกเขาดอนโตน ดอยร่อง ส่วนทางด้าน
                                                           

 ๑๐๘ ฉัตรทิพย์  นาถสุภา, การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน, หน้า ๒๔. 



๖๑ 

  

ทิศเหนือมีเทือกเขาดอนด้วน ดอนหลักล้าน ทอดตัวในแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ ผ่านลงมากลางหุบเขา 
แบ่งพ้ืนที่ราบตอนเหนือของหุบเขาออกเป็น ๒ ส่วน คือ ที่ราบทางตะวันตก ซึ่งจะแผ่ยาวขึ้นไปทางทิศ
เหนือติดต่อกับที่ราบในเขตอ าเภอเมืองพาน จังหวัดพะเยา มีเส้นทางหลวงสายล าปาง -เชียงราย ตัด
ผ่ านไปตามที่ ร าบนี้  ส่ วนที่ ร าบด้ านตะวันออกของดอยหลักล้ านจะแผ่ เป็นแนวไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือตามล าน้ าแม่อิงไปจนจรดเทือกเขาดอยกิ่วแก้วและดอยขุนแม่นะ๑๐๙ 
 บริเวณที่ราบหุบเขาของเมืองพะเยา นอกจากจะมีอาณาเขตกว้างขวางแล้ว ยังมีแหล่งน้ า
ที่อุดมสมบูรณ์คือกว๊านพะเยาซึ่งรับน้ าจากล้ าห้วยต่าง ๆ ที่มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาโดยรอบ ตัวกว๊าน
ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของที่ราบคือปลายดอยด้วน  จึงเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์และมีชัยภูมิที่เหมาะสม
ในการสร้างบ้านแปงเมือง 
 
 (๑) เมืองพะเยาครั้งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรภูกามยาว  
 ตามต านานเมืองพะเยาแต่เดิมมีชื่อเรียกในต านานกว่า “ภูกามยาว” อันเป็นที่มาของชื่อ
เมืองภูกามยาว และได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองพะเยา ประวัติของเมืองพะเยามีปรากฏอยู่ในเอกสาร
ต านานที่กล่าวว่า ขุนจอมธรรมผู้เป็นโอรสองค์หนึ่งของกษัตริย์เมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสนซึ่งอยู่
ในสายวงศ์ลวจักราช ได้แยกตัวมาตั้งหลักแหล่งแห่งใหม่ที่ภูกามยาวหรือปลายดอยด้วน และสร้าง
เมืองพะเยาขึ้นปกครองตนเองเป็นแคว้นอิสระแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองหิรัญนครเงินยาง 
เมืองภูกามยาวที่ถูกสร้างครั้งนั้นปรากฏละเอียดในต านานว่า สร้างยาวไปตามกว๊านพะเยา ตัวเมื อง
กว้าง ๑,๐๐๐ วา ยาว ๑,๑๐๐ วา คูเมืองกว้าง ๗ วา มีประตูเมือง ๘ ประตู แต่ไม่ทราบว่าเมือง
ดังกล่าวตั้งอยู่ในต าแหน่งใด เนื่องจากที่บริเวณปลายดอกด้วนและริมกว๊านพะเยานั้น จะมีร่องรอย
ของเมืองโบราณอยู่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกันถึง ๕ แห่ง 
 ในต านานเมืองพะเยา ได้กล่าวถึงวีรบุรุษที่ส าคัญคนหนึ่ง คือ ขุนเจื๋องโอรสของขุนจอม
ธรรม เป็นกษัตริย์ที่ทรงอิทธิพลมาก ทรงท าสงครามเอาชัยชนะบ้านเมืองต่าง  ๆ ในดินแดนใกล้เคียง
และขยายอิทธิพลออกไปในคาบสมุทรอินโดจีนด้วย จนเรื่องราวของขุนเจื๋องเป็นที่ได้รับรองการยก
ย่องอ้างอิงว่าเป็นวีรบุรุษของบ้านเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคแถบนี้๑๑๐ 
 
 (๒) เมืองพะเยาครั้งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา 
 ในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งอาณาจักรล้านนา แคว้นพะเยาจึงยังคงความเป็นอิสระอยู่
ได้ในระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จึงได้ถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรล้านนา มีเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับเมืองพะเยาอย่างหนึ่งคือ ในช่วงระหว่างปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี ๒๐ ถึงต้นพุทธศตวรรษ ๒๑ นั้น ล้านนาได้เกิดศึกสงครามกับกรุงศรีอยุธยาเพื่อแย่งดินแดน
แคว้นสุโขทัย ซึ่งครั้งนั้นพระยุษธิฐิระเจ้านายในราชวงศ์พระร่วงผู้ครองเมืองพิษณุโลก ได้เกิดความ
ขัดแย้งกับพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา จึงได้อพยพครอบครัวมาอยู่ข้างฝ่ายพระเจ้าติโลก

                                                           
๑๐๙ สุรพล  ด าริห์กุล, ล้านนาสิ่งแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรม โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรม

ไทยองค์กรการค้าคุรุสภา, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งอรุณพับลิซซิ่งจ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๖๔. 
 ๑๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๕. 
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ราช กษัตริย์ล้านนาเมืองเชียงใหม่ และได้ช่วยราชการสงครามท าประโยชน์ให้แก่ฝ่ายล้านนาเป็นอย่าง
มาก พระเจ้าติโลกราชจึงพระราชทานเมืองพะเยาให้พระยุษธิฐิระเป็นเจ้าเมือง หรืออีนามหนึ่งว่าพระ
เมืองแก้ว ในระหว่างที่พระยุษธิฐิระปกครองอยู่นั้นได้เป็นผู้น าเอาแบบแผนของงานศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยเข้ามาอยู่ในศิลปะเมืองพะเยาเป็นอันมาก เชื่อกันว่าพระพุทธรูปสลักหิน
ทรายที่พบมากในเมืองพะเยาและบริเวณใกล้เคียงคงได้ปรากฏขึ้นในช่วงเวลานี้๑๑๑ 
 
 (๓) กว๊านพะเยา อาณาบริเวณส าคัญแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ล้านนาอัน
เกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของพระเจ้าติโลกราชวีรบุรุษในดินแดนล้านนาผู้มีคุณูปการส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 
 พระเจ้าติโลกราชเป็น กษัตริย์ล าดับที่ ๑๐ ของราชวงศ์มังราย (พ.ศ. ๑๙๙๕–๒๐๓๐) มี
พระนามเดิมว่า ท้าวลก เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๖ ของพระญาสามฝั่งแกนกับพระนาง มีพ่ีน้องต่าง
พระราชมารดา รวม ๑๐ คน ครั้นต่อมาพระเจ้าติโลกราชปราบดาภิเษกเป็น กษัตริย์ครองเมือง
เชียงใหม่ใน พงศ. ๑๙๘๖เมื่ออายุได้ ๓๔ พรรษา  ซึ่งตรงกับสมัยที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง
ครองกรุงศรีอยุธยา 
 พระเจ้าติโลกราชโดยเกี่ยวเนื่องตรงทั้งด้านการเมืองการปกครอง ตลอดจนการสร้างบ้าน                  
แปงเมืองโดยใช้พุทธศาสนาเป็นปรัชญาในการสร้างดินแดนล้านนาเป็นที่รุ่งเรืองด้านพุทธศาสนาและ
วิทยาการ ซึ่งถือได้ว่าพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้มีคุณูปการต่อพุทธศาสนาในล้านนาเป็นอย่างมาก โดย
เหตุการณ์ที่ส าคัญที่สุดเมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ ทรงสังคายนาพระไตรปิฎกโดยมีพระธรรมทินมหาเถระเจ้า
อาวาสวัดป่าตาลเป็นประธาน กระท า ณ วัดโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) ส าเร็จในปี พ.ศ. ๒๐๒๑๑๑๒ 
 การท าสังคายนาในครั้งที่ ๘ นี้ก็เพ่ือที่จะขจัดปัญหา ข้อขัดแย้งในระหว่างสงฆ์ ๒ ส านัก
ระหว่างนิกายลังกาเก่าสายอุทุมพรเทวี (นิกายส านักสวนดอก) และนิกายลังกาใหม่ (นิกายป่าแดง) 
เพราะในช่วงนี้การแตกแยกในระหว่างคณะสงฆ์เป็นไปอย่างรุนแรง สงฆ์ทั้งสองส านักไม่ยอมท าสังฆ
กรรมร่วมกัน และพระเจ้าติโลกราชเองก็ทรงสนับสนุนสงฆ์นิกายลังกาใหม่อย่างเห็นได้ชัด การท า
สังคายนาพระไตรปิฎกเป็นการแก้ไขให้พระสงฆ์รวมกัน ด้วยพระเจ้าติโลกราชได้ทรงเชิญพระภิกษุ
จากทุกวัด ทั้งสองส านักมาร่วมกันที่วัดโพธาราม อันเป็นที่ชาญฉลาดเพราะเป็นวัดที่พระองค์ทรงสร้าง
ขึ้นใหม่แทนที่จะกระท าในวัดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยมีพระองค์เองเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และ         
พระธรรมพินเจ้าอาวาสวัดป่าตาลผู้เจนจัดในพระบาลี และเป็นผู้ที่เป็นกลางในหมู่ภิกษุ เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ 
 นอกจากนี้การท าสังคายนาพระไตรปิฎก ยังเป็นการท าให้พุทธศาสนาในเชียงใหม่เป็นที่
นับถือเลื่องลือไปถึงอาณาจักรอ่ืน ๆ ด้วย พระนับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก 
และนับเป็นครั้งแรกของดินแดนแถวนี้ เนื่องจากที่ท ามาแล้ว ๗ ครั้ง ประเทศอินเดีย และลังกาชื่อเสียง

                                                           
๑๑๑ สุรพล  ด าริห์กุล, ล้านนาสิ่งแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรม โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรม

ไทยองค์กรการค้าคุรุสภา, หน้า ๖๔. 
๑๑๒ พระธรรมวิมลโมลี, พระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมค าต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, 

(พะเยา : นครนิวส์การพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๗๙-๘๒. 
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เกียรติคุณของพระองค์ในฐานะเป็นองค์ธรรมราชาศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญ่ ท าให้พระองค์เป็นที่เชื่อถือ
ของบรรดาเมืองใหญ่น้อย และเป็นสิ่งหนึ่งท าให้อาณาจักรเชียงใหม่ในสมัยของพระองค์ เจริญรุ่งเรือง 
และเข้มแข็งมาก เป็นที่เกรงกลัว ของอาณาจักรอื่น ๆ แม้แต่สุโขทัย และอยุธยาเอง๑๑๓ 
 ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเมืองพะเยาเป็นเมืองหน้าด่านด้านทิศตะวันออกที่ส าคัญของ
อาณาจักรล้านนา ขอบเขตครอบคลุมถึงเมืองแพร่ เมืองงาวและเมืองน่าน โดยครั้งนี้พระยายุธิบฐิระ
ครองเมืองพะเยานี้ได้มีการสร้างวัดขึ้นหลายแห่งในพะเยา เช่น วัดป่าแดงหลวงดอนไชย ที่สร้างภายใต้
ส านักสงฆ์นิกายป่าแดงที่มีผู้ อุปถัมภ์คือพระเจ้าติโลกราช อันเป็นที่ประดิษฐานพระแก่นจันทร์
พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของชาวล้านนา ซึ่งต่อมาพระเจ้าติโลกราชโปรดให้
ประดิษฐานไว้ ณ วัดอโศการามวิหาร ในเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้พบหลักฐานการขุดค้นทาง
โบราณคดีได้พบจารึกส าคัญมากมายที่กล่าวถึง กลุ่มวัดร้างต่าง ๆ ที่จมน้ าในบริเวณกลางกว๊านใน
ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง “วัดติโลกอาราม” ที่ข้อความจารึกสะท้อนถึงความสัมพันธ์อิทธิพลของพระเจ้าติ
โลกราชที่มีต่อพระยายุธิษฐิระผู้ครองดินแดนเมืองพะเยาในขณะนั้น โดยพระเจ้าติโลกราชทรงเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการตั้งสังฆารามที่หนองเต่าหรือ ณ บริเวณกลางกว๊านในปัจจุบัน โดยหมายมั่นต่อ
ความเชื่อถึงความเป็นพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์ เป็นนัยยะอันมีที่มาโดยมีข้อความในหลักจารึกในกว๊านที่
กล่าวถึง “พุทธภูมิพิสุทธ์” สามารถน าไปสู่การตีความได้ว่า สังฆารามในบริเวณหนองน้ า หรือกว๊านนี้ 
เสมือดินแดนพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าติโลกราช๑๑๔ 
 
  (๔) พะเยาครั้งเป็นเมืองข้ึนของพม่า 
 ในระยะแรกที่ล้านนาตกเป็นขอบขัณฑสีมาของพม่า พม่าได้ให้เชื้อสายของพระเจ้า
แผ่นดินหรือขุนนางในดินแดนนั้น เป็นผู้ครองเมืองภายใต้อ านาจของขุนนางพม่า จนกระทั่งใน                       
พ.ศ. ๒๑๒๑ เมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางอ านาจดินแดนล้านนาในยุคนั้นและดินแดนล้านนาโดยรอบที่
เป็นเมืองขึ้นก็อยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของกรุงหงสาวดีโดยสมบูรณ์ 
 ปลายแผ่นดินราชวงศ์ตองอู การเมืองภายในของพม่าระส่ าระสายจากากรแย่งชิงอ านาจ
ทางการเมืองของกลุ่มเครือญาติผู้ปกครองเมืองแปร อังวะ ตองอู และนยองยาน 
 ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๒ พม่าในดินแดนล้านนาอ่อนก าลังลง จากการท าสงคราม
ขับไล่ดินแดนของชาวล้านนา โป่ม่านสะแข้งพะยะขุนนางพม่าผู้ครองเมืองพะเยาจึงหนีไปตั้งมั่นที่เชียง
แสน พระเจ้าอังวะโปรดให้พม่าใช้เมืองเสียงแสนเป็นที่ตั้งของพม่าในอาณาจักรล้านนา โดยในครั้งนั้น
ผู้ปกครองเมืองเชียงแสนได้รับอ านาจให้ก าลังดูแลเมืองแพร่ น่าน พะเยา ล าปาง เมืองฝาง เมืองสาด
และเมืองเชียงของ 
 จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๓๑๗  ทัพของพระยาวชิระ-ปราการและพระยาจ่าบ้าน ร่วมกับกรุง
ธนบุรีเข้าขับไล่พม่าที่ตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่แพร่ น่านและนครล าปางได้ส าเร็จ ส่วนเมืองเชียงแสน
เชียงราย เมืองเทิง และเมืองลอยังคงมีพม่าตั้งมั่นอยู่ ดังนั้นศิลปวัฒนธรรม ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบ
                                                           
 ๑๑๓ พระธรรมวิมลโมลี, พระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมค าต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, 
หน้า ๘๐. 
 ๑๑๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๒. 



๖๔ 

  

พม่าจึงเข้ามาสู่ในดินแดนล้านนารวมถึงเมืองพะเยาเอง ก็เป็นไปในช่วงเวลาดังกล่าวที่พม่าเข้ามามี
บทบาทนี๑้๑๕ 
 
 (๕) พะเยาเมื่อครั้งเป็นเมืองข้ึนของกรุงรัตนโกสินทร ์
 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมืองพะเยาได้เข้าสู่ความ
เสื่อมเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐ พระเจ้าอังวะได้มอบให้อะแซหวุ่นกี้เป็นแม่ทัพ ยกกองทัพใหญ่ขึ้นมาตีหัวเมือง
ฝ่ายเหนือ เช่น เมืองฝาง เมืองเชียงราย และเมืองพะเยา เป็นเหตุให้ประชาชนชาวเมืองพะเยาแตกตื่น
ตกใจพากันอพยพหนีไปอยู่เมืองนครล าปาง จึงท าให้เมืองพะเยากลายเป็นเมืองร้างไปเป็นเวลาถึง ๕๖ 
ปีกว่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาการฟ้ืนฟูเมืองพะเยา ซึ่งก่อนหน้านั้นต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๔๗ ได้ขับไล่พม่า
ออกไปได้จากดินแดน โดยหัวเมืองล้านนาไทยทั้งมวลขึ้นตรงกับกรุงรัตนโกสินทร์นับแต่นั้นมา 
 จนกระทั่งในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๖ จึงได้มีการ
ฟ้ืนฟูเมืองพะเยาขึ้น โดยพระยาอุปราชมหาวงศ์เมืองเชียงใหม่กับพระยานครล าปางน้อยอินทร์ได้ลงไป
เฝ้าทูลละอองพระบาทพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือกราบบังคมทูลขอพระราชทานตั้ง
เมืองงวาวและเมืองพะเยาขึ้นเป็นเมืองขึ้นตรงต่อเมืองนครล าปาง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้
แต่งตั้งนายพุทธวงศ์  น้อยคนที่หนึ่งของพระยานครล าปางน้อยอินทร์ เป็นที่พระยาประเทศอุดรทิศ
เจ้าผู้ครองเมืองพะเยา ในการตั้งเมือพะเยาครั้งนั้นพระยาประเทศอุดรทิศได้แบ่งครอบครัวชาวเมือง
นครล าปางส่วนหนึ่งและลูกหลานชาวเมืองพะเยาที่อพยพหนีภัยพม่ามาอยู่เมืองนครล าปางเมือง ๕๖ 
ปีมาแล้ว ให้กลับไปช่วยเป็นก าลังก่อตั้งฟูเมืองพะเยา ตลอดจนสัมภาระทางวัฒนธรรมและธรรมเนียม
ทางเชิงช่างในงานสถาปัตยกรรม ที่จ าเป็นต่อการสร้างบ้านแปงเมืองก็ย่อมมีการรับเข้าโอนถ่ายมาจาก
เมืองนครล าปางเข้ามาร่วมผนวกกับธรรมเนียมเชิงช่างงานในพ้ืนที่เมืองพะเยาเอง 
 เมืองพะเยาเสื่อมลงอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๔๔๕  เกิดกบฏเงี้ยวที่เมืองแพร่และลุกลามไปยัง
เมืองนครล าปางและเมืองพะเยา แม้ภายหลังปราบกบฏได้ส าเร็จ แต่ชาวเมืองทั้งหลายต่างตกอยู่ใน
ความหวาดกลัวและไร้ก าลังทรัพยากรฟ้ืนฟูเมืองจึงพากันรื้อเอาอิฐจากโบราณสถาน วัดต่าง ๆ ที่อยู่
โดยรอบเมืองพะเยามาเป็นทุนทรัพยากรซ่อมแซมก าแพงเมืองในสภาพปรักหักพัง ท าให้ศิลป
สถาปัตยกรรมพะเยาที่เคยรุ่งเรืองอย่างมากได้ถูกท าลายลงไปเป็นจ านวนมากในช่วงเวลานั้น 
 หลังจากนั้นบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ เมืองพะเยาถูกปรับเปลี่ยนฐานะจากเมือง เป็น
จังหวัดบริเวณพะเยา และใน พ.ศ. ๒๔๔๘ มีฐานะเป็นอ าเภอเมืองพะเยา มีเจ้าพระยาอุปราชมหาชัย- 
ศีติสาร เป็นเจ้าเมือง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๗ ให้ยุบอ าเภอเมืองพะเยาเป็นอ าเภอพะเยา ขึ้นอยู่ภายใต้
การปกครองของจังหวัดเชียงราย และในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๐ ได้รับการยกฐานะอ าเภอเมือง
พะเยาเป็น จังหวัดพะเยา ตัวเมืองพะเยาได้รับการพัฒนาตลอดเรื่อยมาจนเป็นที่ตั้งของตัวจังหวัด
พะเยาในทุกวันนี้๑๑๖ 

                                                           
 ๑๑๕ สุจิตต์  วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, เมืองพะเยา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๒๗),      
หน้า ๑๒๙ 
 ๑๑๖ สุรพล  ด าริห์กุล, ล้านนาสิ่งแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรม โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรม
ไทยองค์กรการค้าคุรุสภา, หน้า ๖๕. 



๖๕ 

  

 (๖) ความสัมพันธ์ของเมืองพะเยากับพระเจ้าติโลกราชในอดีต 
 ร่องรอยเมืองโบราณหลายแห่งที่ปรากฏอยู่บริเวณโดยรอบกว๊านพะเยา น่าจะเป็นที่ตั้ง
ของเมืองพะเยาในระยะเวลาต่าง ๆ กัน เมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดนั้นเชื่อกันว่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอิง
ด้านทิศตะวันตก และห่างจากกว๊านพะเยาหรือตัวเมืองพะเยาในปัจจุบัน ออกมาทางด้าน                                          
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๓ กิโลเมตร อยู่ในเขตบ้านหนองหวี ต าบลท่าวังทอง เรียกว่า เวียง
ปู่ล่าม ร่องรอยคูน้ าคันดินที่ปรากฏในบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นเมืองแฝดที่อยู่ชิดกัน โดยเมืองหนึ่ง
มีรูปร่างกลมและมีขนาดเล็กชื่อเวียงหนองหวี  ส่วนอีกเมืองหนึ่งจะมีลักษณะเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ตั้งอยู่ในพ้ืนทีที่มีลักษณะลาดเท ซึ่งมีด้านทิศตะวันตกเป็นที่ลาดสูงเชิงเขาแล้วลาดเทลงมาทาง
ทิศตะวันออกที่เป็นแม่น้ าอิง เชื่อกันว่ากลุ่มเมืองโบราณดังกล่าวนี้ จะเป็นเมืองพะเยารุ่นเก่าที่มีอยู่มา
ก่อนที่ขุนจอมธรรมจะมาสร้างเมืองภูกามยาว๑๑๗  แต่จากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีสามารถ
ท าให้สามารถก าหนดอายุเวียงปู่ล่ามนี้อยู่ในพุทธศตวรรษท่ี ๒๐-๒๑ และนอกจากนี้ยังได้พบศิลาจารึก
ที่กล่าวถึงชื่อวัด “อารามป่าน้อย” ในเวียงนี้ อาจเป็นไปได้ว่าเวียงนี้เป็นที่ตั้งเฉพาะของวัดป่าสาย
อรัญวาสีที่อยู่นอกเขตการอยู่อาศัยแบบชุมชนแบบเวียงทั่วไป ด้วยการขุดคูน้ าคันดินล้อมรอบเพ่ือ
ก าหนดเขตสังฆกรรม ตามคตินทีสีมา ที่แพร่หลายในช่วง พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งคาบเกี่ยวเนื่องกับ
อิทธิพลยุคลสมัยของพระเจ้าติโลกราช 
 เวียงท่าวังทอง  เมืองโบราณรูปน้ าเต้าเป็นเมืองโบราณอีกแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กว๊านพะเยา 
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และริมฝั่งแม่น้ าอิงทางด้านทิศตะวันตก ลักษณะของคูน้ าคันดินเป็น
การขุดคูให้ลึกตรงกลางแล้วน าดินขึ้นมาถมทั้งสองข้างเป็นคันดินสูง และรูปร่างของเมืองคดเคี้ยวมี
ลักษณะคล้ายผลน้ าเต้า ประวัติเมืองแห่งนี้ปรากฏในต านานว่า สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่ง
อยู่ในสมัยล้านนายุคทอง ภายในเมืองแห่งนี้ได้พบโบราณศิลปวัตถุและศิลาจารึกที่บางหลักบอกเวลาที่
สร้างไว้ด้วย ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันว่าเมืองดังกล่าวจะมีอายุอยู่ในสมัยล้านนา
นับตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นต้นมา 
 ส าหรับเมืองพะเยาหรือ เวียงพะเยา เป็นเวียงที่มีขนาดใหญ่ และมีสภาพพ้ืนที่เหมาะสม
ที่สุดส าหรับการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนใหญ่ เมื่อเทียบกับเวียงอ่ืน ๆ เพราะเป็นที่ราบลุ่มใกล้แห่งน้ าอัน
อุดมสมบูรณ์ และตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางคมนาคมของหุบเขานี้ ลักษณะนี้ยังคงปรากฏชัดเจนอยู่ อัน
เป็นที่ตั้งในปัจจุบันนี้ เวียงพะเยาเป็นเมืองที่ได้รับการบูรณะฟ้ืนฟูใน พ.ศ. ๒๓๘๖ หลังจากที่เมือง
พะเยาร้างไปเป็นเวลานาน โดยได้มาบูรณะฟ้ืนฟูในบริเวณท่ีเป็นเมืองร้างมาก่อนเชื่อกันว่าจะเป็นเมือง
ที่ขุนจอมธรรมมาสร้างในพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ หรือก่อนสมัยล้านนา ร่องรอยของเมืองพะเยาที่ปรากฏ
อยู่ในทุกวันนี้ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของกว๊านพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยมีคูเมืองก าแพง
เมือง เพียงสามด้านคือ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ส่วนด้านทิศตะวันตกติดกับกว๊าน
พะเยาจึงใช้กว๊านพะเยาเป็นปราการธรรมชาติเดิมทีก าแพงเมืองคงเป็นก าแพงดิน เมื่อพระยาประเทศ
อุดรทิศได้เป็นเจ้าเมืองพะเยาแล้วจึงได้บูรณะฟ้ืนฟูสร้างก าแพงเมืองก่ออิฐขึ้นทับไปบนก าแพงดินเดิม 
เมืองพะเยาแห่งนี้ยังปรากฏหลักฐานว่ามีประตูเมืองอยู่รอบ ๆ จ านวน ๘ ประตู คือประตูชัย อยู่
                                                           
 ๑๑๗ สุรพล  ด าริห์กุล, ล้านนาสิ่งแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรม โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรม
ไทยองค์กรการค้าคุรุสภา, หน้า ๖๔. 



๖๖ 

  

ทางด้านทิศตะวันออก ประตูหอกลองอยู่ทางทิศเหนือ ประตูเหล็ก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประตูท่าทาง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประตูสลี กับประตูปราสาท อยู่ทางทิศใต้ และประตูแป้น 
กับประตูอ่อมป่อม อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
 เมืองอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ปลายดอยด้วน คือเวียงพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนเนินเขาพระธาตุ
จอมทอง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดศรีโคมค าหรือริมฝั่งกว๊านพะเยา ในระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร 
รูปร่างของเมืองมีลักษณะ วงกลมที่มีคูน้ าคันดินล้อมรอบเนินเขาเตี้ย ๆ ชื่อว่า ดอยจอมทอง บนยอด
เนินเขาภายในเมืองคือที่ตั้งวัดพระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญและเป็นศรีของเมือง
พะเยามาตั้งแต่โบราณ คูน้ าคันดินล้อมรอบพระธาตุแห่งนี้ คงเนื่องมาจากคตินทีสีมา ที่แพร่หลายไป
ทั่วล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑  ที่ร่วมสมัยในเวลาของพระเจ้าติโลกราชที่ทรงนับถือคติพุทธ
ศาสนาแบบลังกาวงศ์ใหม่อันมีคติธรรมเนียมพิธีกรรมที่สัมพันธ์กับน้ าหรือการบวชกลางน้ าเพ่ือใช้
มุ่งเน้นความหมายของพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์เป็นส าคัญ และเวียงนี้คงไม่ใช่ชุมชนโบราณส าหรับการ
อยู่อาศัยเนื่องด้วยพบการใช้สอยพ้ืนที่บริเวณท่ีเป็นป่าช้าของชุมชนชาวล้านนา พะเยาส าหรับชาวเวียง
เมืองพะเยาซึ่งในปัจจุบันยังคงมีให้พบเห็นอยู่ ดังนั้นน่าจะเป็นขอบเขตเฉพาะปริมณฑลของพระธาตุ
หรือที่เรียกว่าเวียงพระธาตุนั่นเอง 
 นอกจากนี้บริเวณโอยรอบกว๊านพะเยาและใกล้เคียงยังมีร่องรอยของเมืองโบราณอีกหลาย
แห่ง เช่น เวียงต๋อม เวียงแจะ เวียงห้าว เวียงจ าไก่ และเวียงร่องคือ เป็นต้น ที่มีหลักฐานการขุดค้น
ทางโบราณคดีที่สามารถก าหนดอายุ ให้สัมพันธ์กับสมัยพุทธศตวรรษที่  ๒๐  ยุคสมัยของ                          
พระเจ้าติโลกราช อันยุคทองของล้านนาทั้ง การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม และ
พระพุทธศาสนา๑๑๘ 
 
 ๒.๘.๒ สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
 (๑) ตราประจ าจังหวัด : รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมค า 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ภาพที่ ๓ : ตราประจ าจังหวัดพะเยา 

 

                                                           
 ๑๑๘ สุรพล  ด าริห์กุล, ล้านนาสิ่งแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรม โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรม
ไทยองค์กรการค้าคุรุสภา, หน้า ๖๘-๖๙. 



๖๗ 

  

 (๒) ดอกไม้ประจ าจังหวัด: ดอกสารภี 
 (๓) ต้นไม้ประจ าจังหวัด: สารภีไทย (Mammeasiamensis) 
 (๔) ค าขวัญประจ าจังหวัด: กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวง
พ่อขุนง าเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม๑๑๙ 
 
 ๒.๘.๓  สภาพทั่วไป  
 ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๓๕ กม. ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็น ป่าเขา ที่ราบสูง มีระดับความสูงตั้งแต่ ๓๐๐– ๑,๕๕๐ เมตรจากระดับน้ าทะเล นอกนั้น
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะภูมิอากาศเนื่องจากมีป่าไม้และภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศหนาว
มากในฤดูหนาวและอากาศไม่ร้อน จัดในฤดูร้อน มีเทือกเขาส าคัญ คือ เทือกเขาผีปันน้ า มีแม่น้ าส าคัญ
ไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ าอิง แม่น้ ายม และแม่น้ าลาว 
 
 ๒.๘.๔  ที่ตั้งและอาณาเขต  
 จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีเขต
ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๘ องศา ๔๔ ลิปดาเหนือ ถึง ๑๙ องศา ๔๔ ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๙๙ องศา 
๔๐ ลิปดาตะวันออก ถึง ๑๐๐ องศา ๔๐ ลิปดาตะวันออก โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขต อ าเภอพาน อ าเภอป่าแดด อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 ทิศใต้ ติดเขต อ าเภองาว อ าเภอล าปาง และ อ าเภอสอง จ. แพร่  
 ทิศตะวันออก ติดเขต แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ                 
อ าเภอท่าวังผา อ าเภอบ้านหลวง อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน  
 ทิศตะวันตก ติดเขต อ าเภองาว อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง๑๒๐  
 
 ๒.๘.๕  ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยา เป็นที่เนินสูงและภูเขา มีระดับความสูงตั้งแต่ 
๓๐๐-๑,๕๐๐ เมตร จากระดับน้ าทะเล มีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก ตะวันออก เฉียงเหนือ 
ตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๓๓๕.๐๖ ตารางกิโลเมตร หรือ 
๓,๙๕๙,๔๑๒ ไร่ มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เป็นล าดับที่ ๑๕ ของภาคเหนือ และมีพ้ืนที่ป่าไม้ (จากภาพถ่าย
ดาวเทียม ปี ๒๕๔๒) ประมาณ ๑,๕๐๓,๑๗๔ ไร่ หรือร้อยละ ๓๗.๙๖ ของพ้ืนที่จังหวัด สภาพเป็นป่า
ดงดิบและป่าไม้เบญจพรรณ ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้รัง  
ฯลฯ  

                                                           
 ๑๑๙ วิกิพี เดี ยสารานุกรมไทย,  จังหวัดพะเยา,  [ออนไลน์ ],  เข้ าถึง ได้จาก : http://www. 
th.wikipedia.org/wiki. [ม.ป.ป.], (วันท่ีสืบค้น : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) 
 ๑๒๐ มุ ม ก า ร จั ด ก า รค ว ามรู้ ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า ว เ ชี ย ง ร าย ,  จั งหวั ดพะ เยา ,  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  : 
http://www.phayao.go.th, (วันท่ีสืบค้น : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗). 
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 จังหวัดพะเยามีพ้ืนอยู่ทั้งในที่ลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ าเจ้าพระยา ส่วนที่อยู่ในลุ่มน้ าโขง คือ
พ้ืนที่อ าเภอเมือง อ.ดอกค าใต้ อ.จุน อ.ปง(บางส่วน) อ.เชียงค า และ อ.แม่ใจ ส่วนที่อยู่ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา คือ อ.ปง และ อ.เชียงม่วน ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ ายม 
 เทือกเขาที่ส าคัญ ได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก ดอยขุน
แม่ต๋ า ดอยขุนแม่ต๋อม๑๒๑ 
 
 ๒.๘.๖  ลักษณะภูมิอากาศ  
 แบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู คือ 
 ๑. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือน 
พฤษภาคม อุณหภูมิวัดได้ ๓๙.๕ องศา ซ. 
 ๒. ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือน
พฤษภาคม ฝนตกตลอดปีประมาณ ๑,๐๔๓.๙ มม. มีวันฝนตก ๑๐๑ วัน 
 ๓. ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือน
พฤศจิกายน และ มกราคม อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ ๑๐.๘ องศา ซ.ในเดือนธันวาคม๑๒๒ 
 
 ๒.๘.๗  การปกครอง  
 ประกอบด้วย ๙ อ าเภอ คือ อ.เมืองพะเยา, อ.เชียงค า, อ.เชียงม่วน, อ.ปง, อ.ดอกค าใต้                   
อ.จุน, อ.แม่ใจ, อ.ภูซาง และ อ..ภูกามยาว แบ่งเป็น ๖๘ ต าบล  ๘๐๕  หมู่บ้าน ๑๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ ๔ : แผนที่อ าเภอในจังหวัดพะเยา  

                                                           
 ๑๒๑ มุ ม ก า ร จั ด ก า รค ว ามรู้ ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า ว เ ชี ย ง ร าย ,  จั งหวั ดพะ เยา ,  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  : 
http://www.phayao.go.th, (วันท่ีสืบค้น : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗). 
 ๑๒๒ เรื่องเดียวกัน, (วันท่ีสืบค้น : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗). 
 ๑๒๓ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูล
การปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th. [ม.ป.ป.]. (วันที่สืบค้น : ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗) 
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 ๒.๘.๘  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 (๑) ข้าวหอมมะลิ 
 ข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาจัดอยู่ในสินค้าระดับ Premium Grade เพราะจะมีเพียงฤดู 
นาปีเท่านั้น จังหวัดพะเยามีดินดีที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก กล่าวคือ ดินเหนียวใกล้เชิงภูเขาไฟและ
เป็นดินจากภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ท าให้ข้าวมีรวงแข็งแรง เมล็ดสมบูรณ์ใหญ่ยาว เมื่อสีข้าวแล้วจะได้
ข้าวเมล็ดเรียวยาว ขาวเป็นมัน เมื่อหุงสุกแล้วจะเหนียวนุ่มกลิ่นหอมตามธรรมชาติคล้าย ๆ กับกลิ่น
ใบเตย แม้ทิ้งไว้นานก็ยังคงสภาพกลิ่นหอม หุงแล้วนุ่ม 
 (๒) ล าไย 
 ล าไยส่วนใหญ่ที่ปลูกในจังหวัดพะเยา คือ พันธุ์อีดอ ลักษณะผลใหญ่ รูปทรงแป้นเบี้ยว 
เนื้อหวานสีขาวขุ่นค่อนข้างเหนียว รสหวาน มีปริมาณน้ าตาลประมาณร้อยละ ๑๘.๗ ผลจะแก่เร็วกว่า
ผลพันธุ์อ่ืน ต้นเดือนกรกฎาคมก็เก็บผลผลิตได้ นิยมปลูกในทุกอ าเภอ แหล่งที่ปลูกมากคืออ าเภอเชียง
ค าและอ าเภอจุน ผลผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเป็นล าไยอบแห้งทั้งเปลือก 
 (๓) ลิ้นจี่  
 เนื่องจากสวนลิ้นจี่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาปลูกอยู่ระหว่างหุบเขาที่มีอากาศหนาวเย็น
เกือบตลอดทั้งปีและปลูกในดินที่มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูง ส่งผลให้ลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยามี
ลักษณะเด่น คือ ลูกใหญ่ สีผิวสวยตามชนิดพันธุ์ รสชาติหวาน เนื้อแห้งกรอบ ไม่มีน้ ามาก เมื่อแกะ
รับประทานสด สามารถเก็บเก่ียวได้ก่อนจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือ๑๒๔ 
 
 ๒.๘.๙   แหล่งท่องเที่ยว 

๑. กว๊านพะเยา 
๒. วัดศรีโคมค า 
๓. น้ าตกจ าปาทอง 
๔. วัดอนาลโย 
๕. วัดติโลกอาราม 
๖. หอวัฒนธรรมนิทัศน์ 
๗. วัดนันตาราม 
๘. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
๙. น้ าตกธารสวรรค์ 
๑๐.  น้ าตกห้วยต้นผึ้ง 
๑๑.  วัดพระนั่งดิน 
๑๒.  ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ 
๑๓.  อุทยานแห่งชาติภูซาง 
๑๔. ถ้ าผาแดง 

                                                           
 ๑๒๔ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และส านักวิจัยและพัฒนาข้าว, เอกสารวิชาการ การจัดเขตศักยภาพการ
ผลิตข้าว จังหวัดพะเยา, ม.ป.ท., ๒๕๕๐. 



๗๐ 

  

๑๕. ถ้ าน้ าลอด 
๑๖. วัดศรีชุม (พระเจ้าทันใจอายุกว่า ๗๐๐ ปี)๑๒๕ 

 
๒.๙ ข้อมูลวัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง)  

 ๒.๙.๑  ประวัติความเป็นมา 
 วัดศรีโคมค า หรือวัดพระเจ้าตนหลวง๑๒๖ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้น
ตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ถือเป็นพระอารามหลวงแห่งแรก           
และแห่งเดียวในจังหวัดพะเยา ภายในวิหารประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธาน สร้างขึ้นใน
รัชสมัยของพญายอดเชียงราย กษัตริย์ล าดับที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์มังราย วัดศรีโคมค าตั้งอยู่ริม                  
กว๊านพะเยา เขตเทศบาลเมืองพะเยา เลขที่ ๖๙๒ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ต าบลเวียง อ าเภอ                  
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๗๔ ไร่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นภายหลังจาก                     
การก่อสร้างพระเจ้าตนหลวง ตัววิหารหลังเดิม ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ใดสร้าง เนื่องจาก                 
เมืองพะเยามีการอพยพผู้คนจากภัยสงคราม ท าให้ตัวเมืองถูกปล่อยร้าง จนกระทั่งมีการฟ้ืนฟูเมืองขึ้น
มาใหม่ หลังยุคที่กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตีเอาล้านนามาจากพม่า มาจนถึงช่วงที่พระยาประเทศ
อุดรทิศ เป็นผู้ครองเมืองพะเยาคนสุดท้าย ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนระบบการปกครองแบบหัวเมือง                  
มาเป็นมณฑลเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่  ๕ ช่วงสมัยนี้  เริ่มมีการบูรณะวัดศรีโคมค า และ                      
พระเจ้าตนหลวงขึ้นมาอีกครั้ง หลังตัววัดและองค์พระมีสภาพทรุดโทรมมาเกือบ ๖๐ ปี และได้ท า                
การบูรณะวัดศรีโคมค าไปทีละส่วน เนื่องจากขาดงบประมาณ ท าให้เกิดความล่าช้า จนเมื่อปี                     
พ.ศ. ๒๔๖๕ ชาวเมืองพะเยา ภายใต้การน าของพระยาประเทศอุดรทิศได้อาราธนาครูบาศรีวิชัย               
จากเมืองล าพูน เข้ามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การบูรณะวัด ปีพ.ศ. ๒๔๖๖ ภายใต้การน าของ                          
ครูบาศรีวิชัย ได้มีการรื้อวิหารหลังเก่าที่ครอบพระเจ้าตนหลวงออกแล้วสร้างหลังใหม่ขึ้นมาแทน                    
มีการสร้างศาลาราย โบสถ์ วิหารพระพุทธบาทจ าลอง ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง ๑ ปี 
จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ก็ได้มีการท าบุญฉลองวัดที่บูรณะขึ้นมาใหม่เป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งเดือน 
 ซึ่งเป็นวัดที่มีความแปลกต่างจากวัดอ่ืน เนื่องจากเริ่มสร้างวิหารหลังแรก ภายหลังการ              
ขึ้นโครง ก่ออิฐ เพ่ือก่อสร้างองค์พระเจ้าตนหลวง ซึ่งแล้วเสร็จในวันเพ็ญเดือนแปด (ปฏิทินจันทรคติ
แบบล้านนา) ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือนหกของไทย มีการฉลององค์พระครั้งแรก เรียกว่า เทศกาล
แปดเป็ง ซึ่งเทศกาลแปดเป็งจะจัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงสัปดาห์ วันวิสาขบูชา ในงานมี
การท าบุญฉลององค์พระช่วงกลางวัน และมีงานมหรสพ การออกร้านของกาชาดจังหวัด เครื่องเล่น 
และร้านขายสินค้าที่ระลึกในช่วงกลางคืน 

                                                           
 ๑๒๕ จังหวัดพะเยา,เข้าถึงได้จาก : http://www. th.wikipedia.org/wiki. [ม.ป.ป.],   (วันที่สืบค้น : 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗). 

 ๑๒๖ พระธรรมวิมลโมลี, พระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมค า ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด                           
พะเยา, (พะเยา : นครนิวส์การพิมพ์, ๒๕๕๐), หน้า ๖. 



๗๑ 

  

 ศาสนสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ อุโบสถกลางน้ า เป็นศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ สร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ตัวอุโบสถสร้างยื่น
เข้าไปในกว๊านพะเยา ด้านหน้ามีทางเดินเชื่อมภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังของอังคาร                         
กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุ เอกสาร ข้อมูล
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา เช่น ความเป็นมา วรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพะเยา พิพิธภัณฑ์ และจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน
ริมกว๊านพะเยา อยู่ด้านหลังวัดศรีโคมค า ติดกับกว๊านพะเยา จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวเขาผีปันน้ า                      
ทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่ด้านหลังกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจน จุดชมพระอาทิตย์ตกด้านหลังวัด                  
เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดิน นกน้ า กว๊านพะเยา และทิวเขา ได้สวยงาม
ที่สุดของจังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕ : พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมค า  
 

 ๒.๙.๒  ชื่อวัดและความหมาย   
 วัดศรีโคมค า เป็นวัดที่น่าสนใจเพราะมีชื่อเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปอยู่ถึง ๔ ชื่อ คือ             
วัดศรีโคมค า วัดพระเจ้าตนหลวง วัดหนองเอ้ียง และวัดหลวงนอก ซึ่งจะขอประมวลมา ดังนี้ 
 ชื่อที่ ๑ วัดศรีโคมค า ที่ได้ชื่อนี้มาเพราะเป็นชื่อทางการที่ใช้เรียกกัน เป็นชื่อที่ใช้ส าหรับ
การท านิติกรรมสัญญาต่างๆ ได้ หรือเป็นนิติบุคคล เท่าที่ทราบชื่อนี้มีสองทัศนะคือ อยู่ๆ ก็โพล่ออกมา
เป็นวัดศรีโคมค า อีกทัศนะหนึ่งปรากฏในต านานของพระเจ้าตนหลวง๑๒๗  
 ชื่อที่ ๒ วัดพระเจ้าตนหลวง เหตุองค์พระที่ได้ประดิษฐานอยู่ในอารามซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองล้านนา ที่ส าคัญมีมาก่อนการสร้างวัดแห่งนี้เสียอีก และเป็นชื่อที่ติดปาก
ชาวบ้านมากท่ีสุด 

                                                           
 ๑๒๗ สุจิตต์ วงษ์เทศ, ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมเมืองพะเยา, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ พริ้น
ติ้ง เซ็นเตอร์, ๒๕๓๘), หน้า  ๔๐๗. 



๗๒ 

  

 ชื่อที่ ๓ วัดหนองเอ้ียง เหตุเพราะบริเวณที่องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นั้นเคยเป็น
หนองน้ าชื่อว่าหนองเอ้ียงมาก่อน ส าหรับค าว่าหนองเอ้ียงนั้นมีอยู่สองทัศนะคือ ทัศนะที่หนึ่งนกเอ้ียง
โพธิสัตว์ถูกเหยี่ยวจิกตีตายแล้วตกลง ณ หนองน้ าแห่งนี้  อีกทัศนะหนึ่งพระยาร่วงจ าแลงกายเป็นนก
เอ้ียงบินหนีพระยาง าเมืองมาตก ณ หนองน้ านี้๑๒๘ 
 ชื่อที่  ๔ วัดหลวงนอก  เหตุเพราะในตัวเมืองพะเยา (เขตในก าแพงเมืองเก่า) มีวัดหลวง
ราชสัณฐาน อันเป็นวัดของพระสังฆราชหัวเมือง ชาวพะเยาจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดหลวงใน ส่วนวัดศรี
โคมค าเรียกว่าวัดหลวงนอก เพ่ือให้รู้กัน 
 
 ๒.๙.๓ ลักษณะและที่ตั้งวัด   
      วัดศรีโคมค า เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองของ
คณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖๙๒ หมู่ที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ต าบลเวียง อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 
 

๒.๙.๔  ล าดับเจ้าอาวาส 
ล าดับเจ้าอาวาสวัดศรีโคมค าแห่งนี้เพ่ือให้เกิดภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจะได้แบ่งช่วงระยะเวลา

ออกเป็น ๓ ยุคด้วยกัน กล่าวคือ 
๑) ยุคที่หนึ่ง ยุค ๒๐๖๗  
อันเป็นยุคของการเริ่มต้นของวัดแม้พญาเมืองตู้และพญาเมืองแก้วจะพระราชทานคนถึง  

๒๐ ครอบครัวให้ดูแลรักษาองค์พระเจ้าตนหลวงแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นเจ้าอาวาสใน               
ช่วงนั้น 

๒) ยุคที่สอง ยุคพะเยาเมืองร้างนาน  ๕๖ ป ี 
ซึ่งทั้งต านานและประวัติช่วงนี้ไม่ชัดเจน มาโพล่อีกที่จนมาถึง ปี  ๒๓๘๗  คนพะเยาเริ่ม

กลับเข้ามาตั้งถ่ินฐานใหม่ และมีต านานที่ส่งมาจากกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว  โดยผู้คัดลอกออกเผย
แผ่คือพระธรรมปาละ และถือว่าพระเถระองค์นี้คือเจ้าอาวาสองค์แรก เท่าที่จะหาหลักฐานได้ ต่อมา
จุลศักราชได้ ๑๒๑๙ หรือ พ.ศ.๒๔๐๐  พระกัปปินะ มาเป็นเจ้าอาวาส๑๒๙   

๓) ยุคที่สาม ยุคครูบาศรีวิชัยบูรณะพระวิหาร  
ในยุคนี้เป็นยุคที่ปรากฏหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยเรียงล าดับเจ้าอาวาส  

ดังนี้ 
 ๓.๑) พระครูศรีวิราชวชิรปัญญา  เจ้าคณะแขวงเมืองพะเยาเป็นเจ้าอาวาส ในช่วงปี 

พ.ศ.๒๔๖๕-๒๔๘๗ 
 ๓.๒) ครูบาปัญญา  ปญฺโญ  เป็นเจ้าอาวาสในระหว่างปี  พ.ศ.๒๔๘๘-๒๕๐๖ 
 ๓.๓) ครูบาแก้ว  คนฺธว โส เป็นเจ้าอาวาสในระหว่างปี  พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๐๙ 

                                                           
๑๒๘ พระครูโสภณปริยัติสุธี(ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม), นิทานพ้ืนบ้านเมืองพะเยา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (พะเยา : 

กอบค าการพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๔๖-๔๗. 
๑๒๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙. 
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๔) ยุคที่สี่ ยุคแห่งการพัฒนา ในยุคนี้เป็นการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็น
ศูนย์กลางในหลาย ๆ ด้าน  เช่น ด้านการบริหารปกครอง, ด้านการศึกษา  ฯลฯ 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง  ธมฺมปญฺโญ)  เจ้าคณะอ าเภอเมืองพะเยาสมัยขณะด ารง
สมณศักดิ์ที่พระโสภณธรรมมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์ค า (วัดสูง) เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งเจ้า
อาวาสในปี  พ.ศ.๒๕๐๙  และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๑๑  จนถึง
ปัจจุบัน 
 
๒.๑๐ ข้อมูลวัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม)  

 ๒.๑๐.๑  ประวัติความเป็นมา 
 วัดอนาลโยทิพยาราม หรือ ดอยบุษราคัม๑๓๐ ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 
๖ ต าบลสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา จากตัวเมืองไปเส้นทางพะเยา - เชียงราย ประมาณ ๗ กิโลเมตร                
แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๗ ประมาณ ๙ กิโลเมตร สร้างโดยพระปัญญาพิศาลเถร                  
เป็นอุทยานพระพุทธศาสนา มีบรรยากาศร่มรื่น พ้ืนที่กว้างขวาง แวดล้อมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้              
จากยอดดอยสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยา และตัวเมืองของพะเยาได้อย่างสวยงามสามารถ
ขึ้นวัดอนาลโยทิพยารามได้ ๒ ทางคือ ทางรถยนต์และทางบันได  
 พระเทพวิสุทธิญาณ (พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโล) ซึ่งเป็นพระผู้สร้างวัดรัตนวนาราม 
จังหวัดพะเยา โดยเริ่มจากศาลาหลังเดียว จากสภาพป่ารกร้าง และซากปรักหักพังของพระพุทธรูปที่
ได้มีชาวบ้านที่ศรัทธาพระอาจารย์ไพบูลย์น ามาประกอบกันจนครบองค์พระที่สมบูรณ์ได้ ๒ องค์         
เรียกขานกันว่า “หลวงพ่อเกษมและหลวงพ่อสุข” ประดิษฐานในหลังคาเดียวกันเรียกรวมกันเป็นแฝด
ว่าหลวงพ่อเกษม-สุข ประมาณ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ หลังจากนั้นท่านได้นิมิตเห็นสายทรายทองค า
หลั่งไหลลงมายังวัดรัตนวนารามเหมือนแม่น้ าไหลมาจ านวนมากมาก  อยู่ที่วัดรัตนวนารามเป็น                 
กองมหึมา เมื่อท่านมองไปยังต้นสายจึงเห็นเป็นเขาลูกหนึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของกว๊านพะเยาซึ่งหลังจาก
นั้นอีก ๒ ปี ได้มีญาติโยมอาราธนานิมนต์ท่านไปสร้างวัดบนเขาลูกนั้นที่ชาวบ้านเล่าว่าเคยเห็นแสงสี
เหลืองเหมือนทองสุกสว่างอาบไปทั่วทั้งเขา ซึ่งมักจะได้เห็นกันในช่วงวันขึ้น ๑๕ ค่ า ชาวบ้านจึงได้
ขนานนามเขาลูกนั้นว่าดอยม่อนแก้ว ท่านมิได้รับปากสร้างวัดแต่อย่างใดเพราะเห็นว่าเวลานั้นการ
สร้างวัดรัตนวนารามก็เป็นภาระอย่างใหญ่หลวงแล้ว คืนหนึ่งหลังจากกลับจากนิมนต์ท่านฝันว่าท่านได้
เหาะขึ้นไปบนเขาลูกหนึ่งห่างจากบ้านสันป่าบงประมาณ ๒ กิโลเมตร เห็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์
ทองค าเหลืองอร่ามสวยงามและท่านได้กราบนมัสการพระพุทธรูปนั้นด้วยความเต็มตื้นศรัทธา            
ท่านอดคิดไม่ได้ว่า มหามงคลนิมิตนี้แสดงว่าเขาลูกนี้คงเหมาะเป็นที่ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง แต่ก็ไม่ได้
บอกใคร 
 ตั้งแต่นั้นมาญาติโยมฟากนั้นของกว๊าน ก็ได้เดินทางมากราบท่านแทบทุกอาทิตย์ โดยทุก
ครั้งก็จะอาราธนานิมนต์ท่านไปสร้างวัดบนเขาลูกนั้นอยู่ทุกครั้ง จนเวลาผ่านไป ๓ ปี ท่านจึงคิดว่า

                                                           
๑๓๐ ประวัติวัดอนาลโยทิพยาราม,[ออนไลน์], แหล่งที่มา : www.phayao.go.th (๕  มกราคม ๒๕๖๐). 
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ศรัทธาของญาติโยมที่ต้องการสร้างวัดแห่งนี้มีความแน่วแน่มั่นคงท่านจึงถามว่าเพราะเหตุไรจึง
ต้องการสร้างวัดนี้นัก ชาวบ้านตอบว่าเคยเห็นแสงสว่างเป็นดวงกลมสีเหลืองเหมือนทองอาบยอดเขา
ลูกนี้ และมีผีดุ เจ้าที่แรง ชาวบ้านที่ท าไร่ท านาอยู่บริเวณนี้จะต้องกลับแต่หัววัน อยู่พักผ่อน หรือนอน
พักไม่ได้เด็ดขาด หลายคนเห็นชายร่างใหญ่สีด ามากระตุกขา มาท าให้ตกใจตื่น มาท าให้เกิดความกลัว 
บางคนเสียสติ บางคนจับไข้จนท ามาหากินไม่ได้ ท่านได้ฟังแล้วก็เกิดความเมตตาสงสารชาวบ้านจึง
ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า "ถ้ามีโอกาสคงได้ไปร่วม" ต่อมาเมื่อเข้าถึงความสงบก็นิมิตเห็นชายร่างใหญ่
สูงด าพร้อมบริวารตรงเข้ามาเหมือนจะท าร้ายท่าน ท่านก็แผ่เมตตาไปชายร่างใหญ่เหล่านั้นก็ก้มกราบ
พร้อมมอบดาบให้ท่าน ท่านตอบว่าท่านเป็นพระไม่สามารถรับอาวุธนั้นได้ ให้ท่านเก็บรักษาไว้ตามเดิม
เถิด ชายร่างด าสูงใหญ่นั้นได้บอกกับท่านว่า หากท่านจะมาสร้างวัดอยู่ ณ ที่แห่งนี้กระผมไม่ขัดข้อง มี
แต่ความดีใจ เต็มใจและอนุโมทนาด้วยแต่ขอให้สร้างเป็นวัดหลวงปู่ขาวเถิด ซึ่งท่านไม่ขัดข้องเพราะใน
ตอนนั้นแทบไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ขาวอนาลโย การใช้ชื่อนี้จึงนับว่าเป็นนามมงคลดีแล้ว๑๓๑ 
 ในราวปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ท่านน าคณะอีก ๒ – ๓ รูป และชาวบ้านขึ้นไปส ารวจบริเวณ
ดังกล่าวที่เรียกกันว่า ดอยม่อนแก้ว โดยเห็นว่าเป็นที่ที่มีความสงบด้วยมองเห็นกว๊านพะเยาทั้งยาม
พระอาทิตย์ขึ้นและยามพระจันทร์ส่องแสงระยิบระยับบนผิวน้ าท าให้จิตใจสงบได้ง่าย อีกทั้งการ
เดินทางบิณฑบาตก็พอท าได้ไม่ล าบากมากนักจึงตั้งเป็นส านักสงฆ์อนาลโย บนม่อนพระนอน                      
ต่อมาด้วยกระแสศรัทธาจากญาติโยมทั่วทุกสารทิศที่หลั่งไหลมา จนเริ่มมีผู้คิดสร้างเป็นวัดจึงได้               
ขออนุญาตสร้างวัดขึ้นกับทางกรมป่าไม้ จึงได้มีการส ารวจพ้ืนที่อย่างละเอียดจึงพบว่าที่ม่อนพระนอน
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีพ้ืนที่ไม่เหมาะสมเพราะหากสร้างอาคารขึ้นคงต้องมีการตัดไม้สูงใหญ่จ านวนมาก 
จึงได้พบกับม่อนเขาอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะต่อกันกับม่อนพระนอนเดิมเพียงแต่มีช่องเขาขาดกั้นอยู่
เท่านั้น มีพ้ืนที่เป็นแนวยาวตามสันเขาเหมาะแก่การสร้างวัดมากกว่า จึงได้เลือกสร้างบนสถานที่ที่เห็น
ในปัจจุบัน จนเมื่อเริ่มก่อสร้างก็พบว่ามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า ในระหว่างพระอาจารย์ไพบูลย์
ก าลังครุ่นคิดวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่นั้น วันหนึ่งได้รับอาราธนานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่
นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนเครื่อง
จตุปัจจัยไทยธรรมมาถึงท่านอาจารย์ ทรงมีพระราชปฏิสันถารว่า "ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์ได้ไปสร้าง
ส านักสงฆ์บนเขาสูงที่จังหวัดพะเยาทางฟากกว๊าน คงจะขาดแคลนน้ า ไม่เป็นไรผมจะปรึกษากรม
ชลประทานให้" 
 วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราช
ด าเนินเยี่ยมนมัสการ พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงฺคโล หัวหน้าส านักสงฆ์อนาลโยเป็นการส่วนพระองค์ 
ในการเสด็จพระราชด าเนินครั้งนั้นทรงส าราญพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่ง ทรงสนทนาธรรมแล้วทรงเสวย
พระกระยาหารค่ า ณ ที่ประทับรับรองของส านักสงฆ์อนาลโย จึงเสด็จพระราชด าเนินกลับ                   
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ศาสนสถานที่น่าสนใจ เช่น ศาลาจตุรมุขกลางน้ าวัดอนาลโยทิพยาราม พระพุทธรูปปางนาคปรก               
ซุ้มประตูวัด บันได ศาลาเจ้าแม่กวนอิม แท่น ๑๒ นักษัตร หอพระสยามเทวาธิราช ฯลฯ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ ๖ : วัดอนาลโยทิพยาราม  
 
๒.๑๐.๒  ลักษณะและที่ตั้งวัด 
วัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัมห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ๒๐ กิโลเมตร             

ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข ๑ (พะเยา - เชียงราย) ประมาณ ๗ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย
เข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๒๗ – ๑๑๙๓ อีก ๙ กิโลเมตร  
 
๒.๑๑  ข้อมูลวัดพระเจ้านั่งดิน 

 ๒.๑๑.๑  ประวัติความเป็นมา 
 วัดพระเจ้านั่งดิน๑๓๒ ตั้งอยู่บ้านพระนั่งดินหมู่ที่ ๗ ต าบลเวียง เป็นวัดที่มีองค์พระประธาน
ของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานในวัดอ่ืนๆ เคยมีราษฎร์สร้างฐานชุกชี และอัญเชิญ                
พระประธานขึ้นประดิษฐาน แต่ปรากฏว่าพยายามอย่างไร ก็ยกไม่ขึ้นจึงเรียกกันว่า พระเจ้านั่งดิ น  
ตามต านานกล่าวว่า พระพุทธรูปนี้สร้างตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ 
ดังนั้น พระเจ้านั่งดินน่าจะมีอายุกว่า ๒,๕๐๐ ปี ในการสร้างพระพุทธรูปนี้ ใช้เวลา ๑ เดือน ๗ วัน             
จึงเสร็จ เมื่อสร้างเสร็จได้ประดิษฐานไว้บนพ้ืนราบ ไม่มีฐานชุกชีดังพระพุทธรูปอ่ืนๆ ทั่วไป                       
ตามต านานกล่าวว่า พระยาผู้ครองเมืองพุทธรสะได้ค้นพบประวัติ (ต านาน) เมื่อนมจตุจุลศักราช 
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๑๒๑๓ ปีระกาเดือน ๖ แรม ๓ ค่ า วันจันทร์ พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกเมตตาสรรพสัตว์รอบโลกโดย
ทางอภินิหาร พอพระองค์เสด็จมาถึงเวียงพุทธสะ (อ าเภอเชียงค าในปัจจุบัน) พระองค์ได้เสด็จประทับ
อยู่บนดอยสิงกุตตระ พระธาตุดอยค าปัจจุบัน ทรงแผ่เมตตาและประสาทพรตรัสสั่งพระยาค าแดงเจ้า
เมืองพุทธรสะในขณะนั้น ให้สร้างรูปเหมือนของพระองค์ไว้ยังเมืองพุทธรสะนี้ พอสัพพัญญูเจ้าตรัสจบ 
ก็ปรากฏว่ามี พระยาอินทร์องค์หนึ่ง พระยานาคตนหนึ่ง พระฤระฤาษี ๒ ตน และพระอรหันต์ ๔ องค์ 
ช่วยกันเนรมิตเอาดินศักดิ์สิทธิ์จากเมืองลังกาทวีป มาสร้างพระรูปเหมือนของพระพุทธองค์ โดยใช้
เวลาสร้างหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันจึงแล้วเสร็จ ครั้นเมื่อพระ พุทธองค์ ได้เสด็จไปรดสัตว์ทั่วถึงแล้ว จึงได้
เสด็จเข้าสู่เมืองพุทธรสะอีกครั้งทรงเห็นรูปเหมือนที่ให้ทรงสร้างนั้น เล็กกว่าองค์ตถาคต จึงตรัสให้เอา
ดินมาเสริมให้ใหญ่เท่าพระองค์ แล้วพระสัพพัญญูเจ้าได้แผ่รัศมีออกครอบจักรวาล รูปปั้นจ าลองจึง
เลื่อนลงจากฐานชุกชี มากราบไว้พระสัพพัญญูเจ้า พระองค์ได้ตรัสเทศนากับรูปเหมือนที่ให้สร้างขึ้น
นั้นว่า "ขอให้ท่านจงอยู่รักษาศาสนาของกูตถาคตให้ครบ ๕,๐๐๐ พระวรรษา" พระรูปเหมือนนั้นได้
กราบน้อมรับเอาแล้วประดิษฐานอยู่บนผืนดินนั้น พระรูปเหมือนดังกล่าวคือองค์พระเจ้านั่งดินใน
ปัจจุบันนี้เอง เป็นที่น่า สังเกตว่า พระเจ้านั่งดินองค์นี้ ไม่ได้ประทับบนฐานชุกชี เหมือนกับพระพุทธรูป
ในอุโบสถวัดอ่ืนๆ มีผู้เฒ่าแก่เล่าว่า เคยมีชาวบ้านพากันสร้างฐานชุกชี แล้วอัญเชิญพระเจ้านั่งดินขึ้น
ประทับ แต่มีเหตุปาฏิหาริย์เกิดฟ้าผ่านลงมาที่อุโบสถถึง ๓ ครั้ง พุทธบริษัททั้งหลายจึงอาราธนาลงมา
ประดิษฐานบนพื้นดินดังเดิมตราบเท่าทุกวันนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๗ : พระเจ้านั่งดิน 

 
 ๒.๑๑.๒ ลักษณะและที่ตั้งวัด 
 วัดพระเจ้านั่งดิน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๗ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจาก
ตัวอ าเภอเชียงค าประมาณ ๔ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๒ (ดอกค าใต้ – เชียงค า) 
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๒.๑๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๑๒.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 องค์กรสหประชาชาติ World Tourism Organization หรือ WTO ๑๓๓ ได้จัดประชุมว่า
ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้น ณ กรุงโรมประเทศอิตาลี ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
ไว้ คือ การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางที่มีค า  ๓ ค าเป็นเงื่อนไขในการท่องเที่ยว คือ ๑) การ
ท่องเที่ยวจะต้องมีการเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งโดย
ใช้ยานพาหนะน าไปเป็นระยะทางใกล้หรือไกลก็ได้ ๒) การท่องเที่ยวจะต้องมีจุดหมายปลายทาง 
(Destination) หมายถึง มีสถานที่ที่เลือกเดินทางไปเยือนและใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั้นมักมีสถานที่
ที่มีความสวยงามทางทัศนียภาพมาก หรือเป็นสถานที่ที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่หรือเป็น
สถานที่ที่มีวัฒนธรรม ประเพณีกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่ง ณ ที่นั้นมีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
ท่องเที่ยวที่เพียงพอส าหรับ สนองความต้องการและความพอใจแก่ผู้มาเยือน และ ๓) การท่องเที่ยว
จะต้องมีจุดมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง มีจุดประสงค์ในการในการเดินทางไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพ
หรือไปอยู่ประจ า แต่มีความมุ่งหมายในการเดินทางอย่างอ่ืนโดยผู้เดินทางอาจมีจุดมุ่งหมายในการ
เดินทางมากกว่า ๑ อย่างก็ได้ 

พจนา สวนศรี๑๓๔ ได้กล่าวไว้ในคู่มือการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ว่าเจตนารมณ์
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนที่ชุมชนก าลัง
เผชิญอยู่เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน และมองการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมโดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย๑๓๕ กล่าว่า การท่องเที่ยวเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การนันทนาการของมนุษย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาว่าง โดยผูกพันกับการเดินทางจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากกิจกรรม งานต่างๆ 
เป็นการสนองความต้องการในการเปลี่ยนบรรยากาศของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ในสังคม
เมืองที่ยุ่งยากซับซ้อนต่อการหลีกหนีความวุ่นวาย ไปสู่สภาพธรรมชาติไปแสวงหาสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ มี
การประกอบกิจกรรมที่สนุกสนาน กีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ ทัศนศึกษา การสังสรรค์ ตลอดการ
เดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจ และงานอาชีพ 

                                                           
๑๓๓ World Tourism Organization,  Global Code of Ethics for Tourism,  ( Madrid Spain: 

World Tourism Organization, 2012), p.42. 
๑๓๔ พจนา  สวนศรี, คู่มือการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โครงการท่องเที่ยว

เพื่อชีวิตและธรรมชาติ, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓. 
๑๓๕ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวของประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
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 อมรา พงศาพิชญ์๑๓๖ ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ศาสนาและชาติพันธุ์วิเคราะห์
สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา โดยกล่าวถึงวัฒนธรรมในลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ 
สรุปสาระส าคัญได้เป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิต การที่มนุษย์อยู่
ด้วยกันย่อมจะต้องมีข้อตกลง ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมที่ควรปฏิบัติ
ร่วมกันเรียกว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีถือเป็นแนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมา ในสังคมโดยคนรุ่นหลัง
เรียนรู้จากคนรุ่นก่อนแล้วปฏิบัติสืบต่อกันมาเรื่อยๆ อาจมีการแก้ไขปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติของ
คนในสังคม คือ การร่วมท ากิจกรรมพร้อมๆ กัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะพิธีกรรม และ ๒) ความเชื่อ
สังคมทุกสังคมยิ่งมีความเชื่อทางศาสนา หรือความเชื่อในสิ่งที่มีอ านาจเหนือมนุษย์และความเชื่อทาง
ศาสนานั้นย่อมหมายถึง เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 Greg Richards๑๓๗ กล่าวใน หนังสือ Creating a New Tourism? In tourism I culture 
: Debats del Congressed Truisms Cultural ไว้ว่ า  องค์ประกอบที่ เป็นสิ่ งดึ งดูดใจของการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (The European Center for Traditional and Regional Cultures หรือ 
ECTARC) องค์ประกอบ ที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๘ ประการ ได้แก่ ๑) 
โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆ ๒) สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง ผังเมืองรวมถึงซากปรักหักพัง
ของสิ่งปลูกสร้างในอดีต ๓) ศิลปหัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต่างๆ ๔)) ความ
น่าสนใจในเรื่องของดนตรี ไม่ว่าจะเป็นในรูปของดนตรีคลาสิค ดนตรีพ้ืนบ้าน หรือดนตรีร่วมสมัย ๕) 
การแสดง ละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ ๖) ภาษา และวรรณกรรม ๗) ประเพณี และความเชื่อที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา และ ๘) วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมย่อย 
 
 ๒.๑๒.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา๑๓๘ ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยว                
เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจสภาพการณ์ สถานการณ์ และปัญหา
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปัจจุบัน ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาถึงบริบททั่วไป
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษา
วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้น
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
๓๐๐ คน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีอาชีพอันเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๘ ประการของ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้
น าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการศึ กษาพบว่า

                                                           
๑๓๖ อมรา   พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม  ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), บทคัดย่อ. 
 ๑๓๗  Greg Richards,  Creating a New Tourism? In tourism I culture : Debats del 

Congresde Truisms Cultural, ( Interarts Foundation, Barcelona, 2001), p. 32. 
๑๓๘ สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา, การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง , 

(เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ. 
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ประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐-๖๐ ปีทราบดีว่า อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ท ารายได้หลักให้จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ และ
มีความคิดเห็นว่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก             
เดิมมาก ควรอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้เพราะมีความเห็นว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแบบ
ดั้งเดิมไว้จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งวัฒนธรรมงานประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน
ชุมชน แต่พบว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชน เจ้าของท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวยังมีอยู่
น้อยมากและภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น 
 พจนา ชัชวาล๑๓๙ ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์         
มีทั้งหมด ๙ แห่ง กระจายอยู่ในทุกต าบลของอ าเภอค าม่วง มีสภาพแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมอยู่ 
๓ ด้าน คือ ๑) ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี จ านวน ๓ แห่ง คือ สิมโบราณ พระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสี
ลมมหาเถรานุสรณ์ หม้อ ไหโบราณ ๒) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จานวน ๓ แห่ง คือ ภูพันหยอด อ่าง
เก็บน้าห้วยสมอทบ แหล่งไม้กลายเป็นหิน และด้านวิถีชุมชน จ านวน ๓ แห่ง คือ สวนศิริบุตร ศูนย์
วัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน กลุ่มแม่บ้านเกษตรฟ้ืนฟู เศรษฐกิจ การจัดการการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมพบว่า มีการด าเนินการใน ๒ กลุ่ม คือ การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยกลุ่ม
ราชการ และการจัดการการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมโดยชุมชน กลุ่มราชการก าหนดนโยบาย                  
และแผนงานการท่องเที่ยวให้การสนับสนุน  ในการประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางการท่องเที่ยว                     
จัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของชุมชน และให้ความรู้ในการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ 
การพัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่ การท านุ บ ารุงรักษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
ส่วนการจัดการการท่องเที่ยวโดย ชุมชน พบว่าได้มีขั้นตอนในการจัดการการท่องเที่ยวไว้ ๓ ขั้นตอน 
คือ ขั้นเตรียมการเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น แนะน าแหล่งท่องเที่ยว อาสาสมัครน าเที่ยว             
ขั้นด าเนินการ มีการท าความสะอาด จัด ปรับ ตกแต่ง บ ารุง รักษาแหล่งท่องเที่ยว และขั้นสรุปผล          
การด าเนินงาน มีการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  เพ่ือวางแนว
ทางการด าเนินงานทุกเดือน  
 คนึงภรณ์ วงเวียน๑๔๐ ได้ศึกษา การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พบว่า  ๑) เกาะเสม็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  และ ป่าไม้ มีความสวยงามและจุดเด่นในด้านหาดทรายขาวละเอียด 
น้ าทะเลใส มีอ่าวต่างๆ มากมาย และเป็นสัญลักษณ์ของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี มีความเหมาะสม
ของกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการทางการท่องเที่ยว การจัดการทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

                                                           
๑๓๙ พจนา ชัชวาล, การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ , 

(มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑), บทคัดย่อ. 
๑๔๐ คนึงภรณ์ วงเวียน, การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาเกาะ

เสม็ด จังหวัดระยอง, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พระนคร, ๒๕๕๔, บทคัดย่อ. 



๘๐ 

  

และการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก และปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการให้มาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดส่วนมากอยู่ระหว่าง ๒๐๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐ คน/ปี
๒) เกาะเสม็ดมีปัญหาด้านมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เช่น การก าจัดขยะ การจัดการน้ าเสีย 
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ในที่ดินและปริมาณน้ าจืดไม่เพียงพอ ส่วน
อุปสรรคคือ ขาดการบูรณาการในการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ งบประมาณ ในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงพอ ขาดการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง ขาดการวางผังพ้ืนที่เฉพาะในการพัฒนา/อนุรักษ์เกาะเสม็ด และขาดหน่วยงาน
หลักหรือกลไกการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่เกาะเสม็ดอย่างจริงจัง              
และ ๓) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มีวิสัยทัศน์ คือ 
“เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลที่ได้มาตรฐานและยั่งยืนในภาคตะวันออก ของไทย” 
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์ สินให้แก่ประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ ยว  ๒ ) เสริมสร้ างการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค ๓) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและการตลาดท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งในการประเมินยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ              
เกาะเสม็ด และสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้ 
 



 
 

บทท่ี ๓ 
 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่ง เสริม                
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 

๓.๑  รูปแบบวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา เป็นวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงาน การวิจัยที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามประกอบ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร รายงาน การวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และมีการสัมภาษณ์ประกอบ  

 ๓.๑.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งเน้นในการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานด้านความต้องการ และความพร้อมของประชาชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง ปัญหา และข้อเสนอแนะของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 ๓.๒.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยอาศัยแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด  
 

๓.๒  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ๓.๒.๑  ประชำกร 

วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาล โยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) และ                     
วัดพระเจ้านั่งดิน ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงพระมหาเถระและปราชญ์                                    
ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด จ านวน ๒๐,๒๙๒ รูป/คน  

 
๓.๒.๒  กลุ่มตัวอย่ำง 
๑) วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) และ                     

วัดพระเจ้านั่งดิน ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงพระมหาเถระและปราชญ์                                    
ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัดจ านวน ๒๐,๒๙๒ รูป/คน กลุ่มตัวอย่าง ๓๗๙ รูป/คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก ่ 



๘๒ 

กลุ่มที่ ๑ วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมถึงพระมหาเถระและปราชญ์ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด จ านวน ๑๒๗ รูป/คน  

กลุ่มที่ ๒ วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว                  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงพระมหาเถระและปราชญ์ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด จ านวน ๑๒๖ รูป/คน 

กลุ่มที่ ๓ วัดพระเจ้านั่งดิน ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึง
พระมหาเถระและปราชญ์ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด จ านวน ๑๒๖ รูป/คน  

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejicie and Mogan มีรายละเอียด                 
ในการเก็บข้อมูล ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 
ตารางที่ ๑ : ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejicie and Mogan 
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๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๗๕,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๓๒๗ 
๓๓๑ 
๓๓๕ 
๓๓๘ 
๓๔๑ 
๓๔๖ 
๓๕๑ 
๓๕๔ 
๓๕๗ 
๓๖๑ 
๓๖๔ 
๓๖๗ 
๓๖๘ 
๓๗๐ 
๓๗๕ 
๓๗๗ 
๓๗๙ 
๓๘๐ 
๓๘๑ 
๓๘๒ 
๓๘๔ 



๘๓ 

๒) ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informant) ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  จ านวน                  
๒๑ รูป/คน แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม 

กลุ่มที่ ๑ วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ                 
ผู้น าชุมชน เจ้าอาวาส นักท่องเที่ยว ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการร้านค้า และชุมชน จ านวน ๗ รูป/คน 

กลุ่มที่ ๒ วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ                 
ผู้น าชุมชน เจ้าอาวาส นักท่องเที่ยว ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการร้านค้า และชุมชน จ านวน ๗ รูป/คน 

กลุ่มที่ ๓ วัดพระเจ้านั่งดิน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน เจ้าอาวาส 
นักท่องเที่ยว ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการร้านค้า และชุมชน จ านวน ๗ รูป/คน 
 
๓.๓  เครื่องมือกำรวิจัย 

 การวิจัยนี้ เป็นวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
และสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบ
สนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) เทปบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป โดยมีขั้นตอน ลักษณะ 
และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
 

๓.๑.๑  เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยด าเนินการสร้างขึ้นจาก
การศึกษาเอกสาร และข้อเสนอแนะ และตรวจสอบตามกระบวนการของการสร้างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ                                            
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และถ่ินที่อยู่ 
 ตอนที่ ๒ รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของวัด  
 ตอนที่  ๓  การจัดการการท่องเที่ยวของวัด แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ประกอบด้วย                
การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการในปัจจุบัน การเดินทางไปสู่การท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว การรองรับด้าน
การท่องเที่ยว และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 ตอนที่ ๔ ระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ผลกระทบด้านกายภาพ ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านวัฒนธรรม และผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ 

 ตอนที่ ๕ การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก 

 ตอนที่ ๖ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 ตอนที่ ๗ ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 



๘๔ 

 เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค าตอบให้เลือก ๕ ระดับ ดังนี้  
  ๕ หมายถึง     มากที่สุด 

  ๔ หมายถึง  มาก 
  ๓ หมายถึง  ปานกลาง 

  ๒ หมายถึง  น้อย 
  ๑ หมายถึง  น้อยที่สุด 

 ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยอาศัย
แบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยค าถามปลายปิด และ
ค าถามปลายเปิด ดังนี้ 
 (๒.๑) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่งออกเป็น ๓ ตอน 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
เพศ อายุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน / ที่อยู่ วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ สถานที่สัมภาษณ์ และ
เวลาที่สัมภาษณ์  

ตอนที่ ๒ บทสัมภาษณ์ ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ค าถาม ๖ ข้อ คือ 
๑. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวด้านใดบ้าง 
๒. การจัดการการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง  
๓. ท่านอยากให้หน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวของวัด เพราะ                  

เหตุใด  
๔. ในการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหา

ส าคัญ  
๕. ทางวัดมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร  
๖. ตามความคิดเห็นของท่านการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความ

เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ถ้าจะท าให้ดีขึ้นควรจะต้องท าอะไรเพิ่มเติม 
ตอนที่ ๓ บทสัมภาษณ์ ด้านผลกระทบ ประกอบด้วย ค าถาม ๗ ข้อ คือ  
๑. การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมภายในวัด เป็นการเพ่ิมภาระให้กับทางวัดหรือไม่ 

และท าให้วัดต้องปรับตัวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร  
๒. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมภายในวัด ท าให้วิถีชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของ

พระสงฆ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง  
๓. แหล่งท่องเที่ยว มีผลกระทบต่อโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดหรือไม่อย่างไรบ้าง  
๔. สิ่งอ านวยความสะดวกที่วัดต้องสร้างเพ่ิมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง  
๕. การที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร  
๖. กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดพะเยา (วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) และ                        
วัดพระเจ้านั่งดิน) ที่มีอยู่ ได้แก่อะไรบ้าง  



๘๕ 

๗. แนวโน้มกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา อย่างไรบ้าง? 
 

 ๓.๓.๒  วิธีสร้ำงเครื่องมือ 

 ๑) ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้อง     
 ๒) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากผลงานวิจัยอื่นที่ มีลักษณะเหมือนกัน/คล้ายกัน    
 ๓) น าแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
แบบสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) ที่สร้างขึ้น เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ รูป/คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหา และน ามาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 ๔) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ ถ้ามีข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุง  
 ๕) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม(Questionnaire)  โดยน าแบบสอบถามไป
ทดลอง (Try – Out) จ านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่นเครื่องมือ หรือแบบสอบถามฯ ทุกตอน เช่น 
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Cofficient) และได้ค่าความเชื่อม่ัน.....ถือว่า 
มีความเชื่อม่ันระดับสูง ในสูตร ดังนี้ 
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 คือ  ความแปรปรวนของคะแนนของข้อสอบรายข้อที่ค านวณ โดยใช้สูตร 

        ของกลุ่มตัวอย่าง   
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 คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบที่ค านวณ โดยใช้สูตร 

        ของกลุ่มตัวอย่าง  

 
๓.๔  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้ได้ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี คือ ชุมชน ศักยภาพของ
ชุมชน การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน นักท่องเที่ยว แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ข้อมูลจังหวัดพะเยา ข้อมูลวัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตน
หลวง) ข้อมูลวัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) ข้อมูลวัดพระเจ้านั่งดิน  ฯลฯ จากข้อมูลที่มีผู้
รวบรวมไว้แล้ว ในลักษณะของต ารา เอกสารทางวิชาการ รายงาน และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงเอกสารของหน่วยงานราชการ และองค์กรที่เก่ียวข้อง  



๘๖ 

 ๒. ท าการรวบรวมแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ตามกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย จากนั้นจัดท าเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ 
และน าเครื่องมือการวิจัยที่สร้าง ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง 

๓. น าแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
แบบสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) ที่สร้างขึ้น ที่เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านที่ตรงกับงานวิจัยที่ท า จ านวน ๕ ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนื้อหาที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ท าการเก็บข้อมูล  

๔. ท าการขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา               
ไปยังหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ในจังหวัดพะเยา 

๕. ท าการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๗๙ ตัวอย่าง ท าการจัดเก็บ 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน                  
๒๑ รูป/คน และแบบสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) จากผู้ให้ข้อมูลสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purpose Sampling) จ านวน ๑๕ รูป/คน เพ่ือศึกษา
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
โดยเริ่มท าการจัดเก็บข้อมูลจาก วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอย
บุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ตามล าดับ 

 ๕. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล  
 ๖. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลแบบสอบถาม(Questionnaire) ที่เก็บมาน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ทางสถิต ิและน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มาจัดระเบียบข้อมูล ตีความ ในรูปแบบ
ของความเรียง และการบรรยายเชิงพรรณนา  
 
๓.๕  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลดิบ ที่รวบรวมได้มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และน ามาลงรหัสและวิเคราะห์ โดยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป                  
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences (SPSSpc+) ส าหรับ
สถิติที่ใช้ คือ 

 ๑. ร้อยละ และความถี่ 
 ๒. ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ไว้ ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายถึง  มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายถึง  มาก 



๘๗ 

 ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง  ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง  น้อย 

 ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง  น้อยที่สุด 

 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)    
เพ่ือทราบถึงข้อมูลบริบทประเด็นที่ศึกษา และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) โดยการ               
จัดระเบียบข้อมูล ตีความ ในรูปแบบของความเรียง การบรรยาย และสรุปผลการศึกษา 
 
๓.๖  สูตรสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว                       
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 



 
 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม                        
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ได้แก่ วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) หมู่ที่ ๑                 
ถนนพหลโยธิน ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) หมู่ที่ ๖ 
ต าบลสันป่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และวัดพระเจ้านั่งดิน หมู่ที่ ๗ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพระอารามที่ส าคัญของพะเยา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้  
 ๔.๑ ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
พะเยา แบ่งเป็น ๘ ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ตอนที่ ๒ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการ
ท่องเที่ยวของวัด ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ตอนที่ ๕ 
การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก ตอนที่ ๖ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว ตอนที่ ๗ ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว ตอนที่ ๘ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
และตอนที่ ๙ กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๔.๒ การพัฒนาเครือข่ายกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ เครือข่าย
ภายและการบริหารจัดการเครือข่ายในชุมชนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา และ           
ตอนที่ ๒ แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายของชุมชนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา 
 ๔.๓ วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ประกอบด้วย  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ด้านรูปแบบ
การจัดการการท่องเที่ยวของวัด ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวของ
วัด ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ                
ตอนที่ ๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างเครือข่ายของชุมชนต่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา  
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๔.๑ ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
พะเยา (วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และ 
วัดพระเจ้านั่งดิน) 
ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล  
ตารางที่ ๒ จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ                  
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และถ่ินที่อยู่  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ      
     ชาย 
     หญิง 

 
๑๖๑ 
๒๑๘ 

 
๔๒.๕ 
๕๗.๕ 

รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐ 
อายุ 
     ต่ ากว่า ๒๐ ป ี
     ๒๐-๓๐  ป ี
     ๓๑-๔๐  ป ี
     ๔๑-๕๐  ป ี
     ๕๑  ปีขึ้นไป 

 
๓๒ 
๙๓ 

๑๔๐ 
๗๕ 
๓๙ 

 
๘.๔ 

๒๔.๕ 
๓๖.๙ 
๑๙.๘ 
๑๐.๓ 

รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐ 

สถานภาพ 
      โสด 
     สมรส 
     หย่าร้าง 
     อ่ืนๆ 

 
๑๙๒ 
๑๓๔ 
๒๙ 
๒๔ 

 
๕๐.๗ 
๓๕.๔ 
๗.๗ 
๖.๓ 

รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา 
     ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 
     มัธยมศึกษา/ปวช. 
     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
     ปริญญาตรี  
     ปริญญาโท 
     สูงกว่าปริญญาโท 
     อ่ืนๆ 

 
๒๘ 

๑๐๒ 
๑๖๒ 
๗๑ 
๑๒ 
๔ 
- 

 
๗.๔ 

๒๖.๙ 
๔๒.๗ 
๑๘.๗ 
๓.๒ 
๑.๑ 
- 

รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐ 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 

ข้าราชการ 
     พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     ธุรกิจสว่นตัว 
     พนักงาบริษัท 
     รับจ้างทั่วไป 
     เกษตรกร 
     นักเรียน/นักศึกษา 
     เกษียณ/ว่างงาน 
     อ่ืนๆ    

 
๒๘ 
๔๒ 

๑๐๐ 
๖๓ 
๗๓ 
๑๓ 
๓๘ 
๒๒ 
- 

 
๗.๔ 

๑๑.๑ 
๒๖.๔ 
๑๖.๖ 
๑๙.๓ 
๓.๔ 

๑๐.๐ 
๕.๘ 
- 

รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
     ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
     ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท 
     ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
     ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท 
     ๒๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

 
๕๘ 

๒๑๖ 
๕๘ 
๓๕ 
๑๒ 

 
๑๕.๓ 
๕๗.๐ 
๑๕.๓ 
๙.๒ 
๓.๒ 

รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐ 
ถิ่นที่อยู่ 
     ภาคเหนือ 
     ภาคกลาง 
     ภาคตะวันออก 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ภาคใต้ 
     กรุงเทพมหานคร 

 
๒๙๒ 
๒๐ 
๑๑ 
๖ 
๘ 

๔๒ 

 
๗๗.๐ 
๕.๓ 
๒.๙ 
๑.๖ 
๒.๑ 

๑๑.๑ 
รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐ 

  

 จากตารางที่ ๒ แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๑๘ คน              
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕ มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๔๐คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙ สถานภาพ 
ส่วนใหญ่โสด จ านวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท.
จ านวน ๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๐๐ คน             
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ มีรายได้ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐ และส่วน
ใหญ่มีถ่ินที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ จ านวน ๒๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐ 
 



๙๑ 

ตอนที่ ๒ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการการท่องเที่ยว 
ตารางที่ ๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยว 

 

ข้อ 
 

รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ               

ความคิดเห็น 
๑ เน้นรักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ๓.๓๔ ๐.๙๘ ปานกลาง 
๒ เน้นความส าคัญทางด้านศาสนา ๓.๕๙ ๑.๐๖ มาก 
๓ เน้นรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย ๓.๐๙ ๐.๙๘ ปานกลาง 
๔ เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ๓.๒๔ ๐.๘๓ ปานกลาง 
๕ เน้นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ๒.๙๕ ๐.๗๓ ปานกลาง 
๖ ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวภายในชุมชน 
๓.๑๖ ๐.๗๙ ปานกลาง 

 รวม ๓.๒๓ ๐.๙๐ ปานกลาง 
N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๓ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของ
วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ด้าน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๒๓)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับ ได้แก่ เน้นความส าคัญทางด้านศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ เน้นรักษารูปแบบประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๔ เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๔ 
ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๖ 
เน้นรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๙ และเน้นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

ตอนที่ ๓ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ               
การท่องเที่ยว 
ตารางที่ ๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
ของวัด ด้านการจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการในปัจจุบัน 

 

ข้อ 
การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ

ในปัจจุบัน 

 

X  
 

S.D. 
ระดับ               

ความคิดเห็น 
๑ ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่ ๓.๕๐ ๐.๙๕ ปานกลาง 
๒ ความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน ๓.๕๕ ๐.๘๙ มาก 
๓ สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๓.๕๐ ๐.๙๒ ปานกลาง 
๔ มีเวลาเปิด – ปิด ที่เหมาะสม ๓.๕๙ ๑.๐๑ มาก 
๕ มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม เช่น ห้องน้ า ที่นั่งพัก            

ที่ทิ้งขยะฯ 
๓.๔๙ ๑.๐๕ ปานกลาง 

 รวม ๓.๕๓ ๐.๙๖ มาก 
N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๔ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของ
วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ด้าน
การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก ( X =๓.๕๓)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านการจัดการภายใน
แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ ได้แก่ มีเวลาเปิด – ปิด ที่
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ ความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๕ ความสะอาด 
ความเป็นระเบียบของสถานที่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม เช่น ห้องน้ า ที่นั่งพัก ที่ทิ้งขยะฯ คิดเป็นร้อย
ละ ๓.๔๙ 
 
ตารางที่ ๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
ของวัด ด้านการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน  

 

 ข้อ 
 

การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ           

ความคิดเห็น 
๑ มีป้ายบอกเส้นทาง เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก ๓.๓๔ ๑.๐๓ ปานกลาง 
๒ ความเพียงพอของระบบขนส่งสาธารณะ  ๓.๒๓ ๑.๐๕ ปานกลาง 
๓ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ ๓.๗๐ ๑.๐๖ มาก 
๔ มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว 
๒.๙๒ ๐.๙๖ ปานกลาง 

๕ การท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ๓.๕๘ ๐.๘๓ มาก 
 รวม ๓.๓๕ ๐.๙๙ ปานกลาง 

N = ๓๗๙ 



๙๓ 

 จากตารางที่ ๕ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้าน
การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ด้านการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =๓.๓๕) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของ
วัด ด้านการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ ได้แก่ ความ
เพียงพอของสถานที่จอดรถ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐ การท่องเที่ยวมีความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
๓.๕๘ มีป้ายบอกเส้นทาง เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๔ ความเพียงพอ
ของระบบขนส่งสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ และมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒ 
 
ตารางที่ ๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
ของวัด ด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  

 

ข้อ 
 

การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ                    

ความคิดเห็น 
๑ ความเพียงพอและความหลากหลายของร้านอาหาร ๒.๙๓ ๐.๗๖ ปานกลาง 
๒ ความสะอาดและถูกหลักโภชนาการ ๓.๑๖ ๐.๗๕ ปานกลาง 
๓ อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติดี ๓.๑๐ ๐.๙๐ ปานกลาง 
๔ การให้บริการของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ๓.๒๘ ๐.๘๑ ปานกลาง 

 รวม ๓.๑๒ ๐.๘๑ ปานกลาง 

N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๖ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด                
ด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดินเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านการให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๑๒) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านการให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ ได้แก่ การให้บริการของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่             
คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๘ ความสะอาดและถูกหลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๖ อาหารและเครื่องดื่ม
มีรสชาติดี คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ และความเพียงพอและความหลากหลายของร้านอาหาร คิดเป็น              
ร้อยละ ๒.๙๓ 
 
 
 
 
 



๙๔ 

ตารางที่ ๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
ของวัด ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว  

 

ข้อ 
 

การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ                

ความคิดเห็น 
๑ การจัดงานแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ๓.๒๙ ๐.๗๗ ปานกลาง 
๒ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ต่อเนื่อง  
๓.๒๖ ๐.๙๙ ปานกลาง 

๓ การจัดงานแบบมีมหรสพ งานรื่นเริง ๓.๒๗ ๑.๑๓ ปานกลาง 
๔ มีความผูกพันต่อท้องถิ่น หรือชุมชน  ๓.๖๕ ๐.๙๐ มาก 
๕ การจัดงานแบบออกร้านจ าหน่ายสินค้า ๓.๔๓ ๐.๙๐ ปานกลาง 
๖ การจัดงานเน้นกิจกรรมทางศาสนา ๓.๕๒ ๐.๘๕ มาก 

 รวม ๓.๔๐ ๐.๙๒ ปานกลาง 
N = ๓๗๙    

 จากตารางที่ ๗ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้าน
การจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอย
บุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดินเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๔๐) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ ได้แก่ มีความผูกพันต่อท้องถิ่น หรือชุมชน               
คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๕ การจัดงานเน้นกิจกรรมทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ การจัดงานแบบออก
ร้านจ าหน่ายสินค้า คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๓ การจัดงานแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี คิดเป็นร้อยละ 
๓.๒๙ การจัดงานแบบมีมหรสพ งานรื่นเริง คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗ และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๖ 
 
ตารางที่ ๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
ของวัด ด้านการรองรับด้านการท่องเที่ยว  

 

ข้อ 
 

การรองรับด้านการท่องเที่ยว 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ                  

ความคิดเห็น 
๑ ศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน ได้แก่ น้ าไฟ 

ถนน  ที่พักฯ 
๓.๒๗ ๑.๐๐ ปานกลาง 

 ๒ ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจากปัจจัยภายนอก เช่น 
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ  

๓.๓๙ ๑.๐๕ ปานกลาง 

 รวม ๓.๓๓ ๑.๐๒ ปานกลาง 
N = ๓๗๙ 
  



๙๕ 

 จากตารางที่ ๘ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด                          
ด้านการรองรับด้านการท่องเที่ยว วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม              
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านการรองรับด้าน
การท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๓๓) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านการรองรับด้านการ
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ ได้แก่ ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจากปัจจัยภายนอก 
เช่น หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙ และ ศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก่ น้ าไฟ ถนน  ที่พักฯ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗ 
 
ตารางที่ ๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
ของวัด ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

 

ข้อ 
 

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ                 

ความคิดเห็น 
๑ มีการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ๒.๘๓ ๐.๙๗ ปานกลาง 
๒ มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ การจัดหมวดหมู่ วัตถุโบราณ ๒.๙๘ ๐.๘๙ ปานกลาง 
๓ มีการสืบค้นประวัติ ความหมาย และที่มาของวัตถุ

โบราณที่จัดแสดง 
๒.๙๒ ๐.๘๔ ปานกลาง 

๔ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓.๑๓ ๐.๗๓ ปานกลาง 

๕ การจัดนิทรรศการ คู่มือ วีดิทัศน์ และวิทยากรเผยแพร่
องค์ความรู้ ข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว และ
คนในชุมชน 

๓.๒๑ ๐.๘๘ ปานกลาง 

 รวม ๓.๐๑ ๐.๘๖ ปานกลาง 
N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๙ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้าน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๐๑)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ ได้แก่  การจัดนิทรรศการ คู่มือ วีดิทัศน์ 
และวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน คิดเป็นร้อย
ละ ๓.๒๑ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๑๓ มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ การจัดหมวดหมู่ วัตถุโบราณ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๘ มีการ
สืบค้นประวัติ ความหมาย และที่มาของวัตถุโบราณที่จัดแสดง คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒ และมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ 
 



๙๖ 

ตอนที่ ๔ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง)                   
วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน 
ตารางที่  ๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับผลกระทบจาก                       
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านผลกระทบด้านกายภาพ  

 

ข้อ 
 

ผลกระทบด้านกายภาพ 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ                

ผลกระทบ 
๑ มีการปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์ที่กลมกลืนกับศาสนสถาน ๒.๙๗ ๐.๙๔ ปานกลาง 
๒ มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ บดบังสถานที่ส าคัญ ๒.๙๓ ๑.๐๘ ปานกลาง 
๓ มีการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

รูปแบบดั้งเดิม 
๒.๘๗ ๐.๘๖ ปานกลาง 

๔ โบราณสถานได้รับความเสียหายจากการท่องเที่ยว ๒.๔๐ ๑.๐๐ น้อย 
๕ มีการสร้างรูปสักการะข้ึนใหม่เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ๓.๒๐ ๐.๙๐ ปานกลาง 

 รวม ๒.๘๗ ๐.๙๖ ปานกลาง 
N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๑๐ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นระดับผลกระทบจาก การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ด้านผลกระทบด้านกายภาพ วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านผลกระทบด้าน
กายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๒.๘๗) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านผลกระทบด้าน
กายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ ได้แก่ มีการสร้างรูปสักการะขึ้นใหม่เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ มีการปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์ที่กลมกลืนกับศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗                
มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ บดบังสถานที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓ มีการบูรณะปรับปรุงโบราณ
สถานที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ และโบราณสถานได้รับความเสียหาย
จากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

ตารางที่  ๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับผลกระทบจาก                     
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านผลกระทบด้านสังคม  

 

ข้อ 
 

ผลกระทบด้านสังคม 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ                

ผลกระทบ 
๑ ชุมชนมีความขัดแย้ ง เรื่ องผลประโยชน์จากการ

ท่องเที่ยว    
๒.๑๓ ๐.๙๙ น้อย 

๒ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชนเพ่ิมขึ้น ๒.๒๕ ๑.๐๔ น้อย 
๓ การเพ่ิมข้ึนของสถานบริการยามราตรี ๒.๓๒ ๑.๑๐ ปานกลาง 
๔ เด็กและผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการท่องเที่ยว

เพ่ิมข้ึน 
๓.๕๖ ๑.๐๐ ปานกลาง 

๕ เกิดกลุ่มองค์กรใหม่ๆทางการท่องเที่ยว เช่น กลุ่ม
มัคคุเทศก์อาสา 

๒.๘๓ ๐.๙๒ ปานกลาง 

 รวม ๒.๖๒ ๑.๐๑ ปานกลาง 

N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๑๑ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นระดับผลกระทบจาก การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ด้านผลกระทบด้านสังคม วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอย
บุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านผลกระทบด้านสังคม 
อยู่ในระดับน้อย ( X =๒.๖๒) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านผลกระทบด้านสังคม 
อยู่ในระดับน้อย เรียงล าดับ ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๕๖ เกิดกลุ่มองค์กรใหม่ๆทางการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มมัคคุเทศก์อาสา คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ 
การเพ่ิมขึ้นของสถานบริการยามราตรี คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๒ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายใน
ชุมชนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ และชุมชนมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว           
คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

ตารางที่  ๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับผลกระทบจาก                          
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านผลกระทบด้านวัฒนธรรม  

 

ข้อ 
 

ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ                

ผลกระทบ 
๑ วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกท าลาย ๒.๓๘ ๐.๘๕ น้อย 
๒ มี ก า ร ลอก เ ลี ยนแบบวัฒนธ ร รมภ ายนอกจ าก

นักท่องเที่ยว 
๒.๔๙ ๑.๑๙ น้อย 

๓ มีการประยุกต์วัฒนธรรมเป็นสินค้าท่องเที่ยว ๓.๖๒ ๐.๘๓ ปานกลาง 
๔ นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น ๓.๕๐ ๐.๘๕ ปานกลาง 
๕ รูปแบบวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชนเปลี่ยนแปลง

ไปเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว 
๒.๘๗ ๐.๗๗ ปานกลาง 

 รวม ๒.๙๗ ๐.๙๐ ปานกลาง 
N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๑๒ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นระดับผลกระทบจาก การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ด้านผลกระทบด้านวัฒนธรรม วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านผลกระทบด้าน
วัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๒.๙๗) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านผลกระทบด้าน
วัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ ได้แก่ มีการประยุกต์วัฒนธรรมเป็นสินค้าท่องเที่ยว                
คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๒ นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐
รูปแบบวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 
๒.๘๗ มีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมภายนอกจากนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๙ และวัฒนธรรม
ดั้งเดิมถูกท าลาย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘ 
 
ตารางที่  ๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นระดับผลกระทบจาก                                
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  

 

ข้อ 
 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
 

X  
 

S.D. 
ระดับ                

ผลกระทบ 
๑ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ๓.๔๙ ๐.๘๐ ปานกลาง 
๒ มีการเข้ามาหาผลประโยชน์จากคนนอกชุมชนเพ่ิมข้ึน ๓.๑๐ ๐.๘๐ น้อย 
๓ คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน ๓.๖๗ ๑.๑๘ ปานกลาง 
๔ ค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากการท่องเที่ยว ๓.๐๑ ๐.๖๕ น้อย 

 รวม ๒.๖๕ ๐.๖๙ ปานกลาง 
N = ๓๗๙ 
  



๙๙ 

 จากตารางที่ ๑๓ แสดงว่า ระดับความคิดเห็นระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ด้านผลกระทบด้านเศรษฐกิจ วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๒.๖๕) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวของวัด ด้านผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ ได้แก่ คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมาก
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๙ มีการเข้ามาหา
ผลประโยชน์จากคนนอกชุมชนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ และค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากการ
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑ 
 
ตอนที่ ๕ วิเคราะห์สภาพที่ปรากฏ (ไม่มี มี และมีแต่ไม่มีคุณภาพ) การจัดการด้าน               
การให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโย
ทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน 
ตารางท่ี ๑๔ วิเคราะห์สภาพที่ปรากฏ (ไม่มี) ด้านการจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก  

 

ข้อ 
 

การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก 
สภาพที่ปรากฏ (ไม่มี) 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
๑ มี ก า รบริ ก าร  หรื อมี ก ารก าหนด พ้ืนที่ เ พ่ื อ เป็ น

ศูนย์บริการอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ประจ า 
๒๓๘ ๖๒.๘ 

๒ มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ให้บริการความรู้แก่นักท่องเที่ยว และชุมชน 

๒๓๙ ๖๓.๑ 

๓ มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งวัฒนธรรม และป้ายสื่อ
ความหมายบนเส้ นทาง  เ พ่ือ ให้ เ กิ ดความรู้ กั บ
นักท่องเที่ยว 

๑๙๒ ๕๐.๗ 

๔ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และชุมชน 
เกี่ยวกับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์เป็น
ระยะๆ ตามความเหมาะสม 

๓๑๔ ๘๒.๘ 

๕ มี สื่ อ ห ล าก หล า ยป ร ะ เ ภท ใ นก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ และ
ภาษาท่ีใช้มีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนฯ 

๓๒๓ ๘๕.๒ 

N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๑๔ แสดงกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม                   
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน สภาพที่ปรากฏ ไม่มี ด้านการจัดการด้านการให้ความรู้ และการ
สร้างจิตส านึก  



๑๐๐ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่ปรากฏ ไม่มี ด้านการจัดการด้านการให้ความรู้
และการสร้างจิตส านึก เรียงล าดับ ได้แก่ มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เช่น 
แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ และภาษาที่ใช้มีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนฯ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๒ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และชุมชน เกี่ยวกับคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
และการอนุรักษ์เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘ มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้บริการความรู้แก่นักท่องเที่ยว และชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑ มีการ
บริการ หรือมีการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือเป็นศูนย์บริการอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ประจ า คิดเป็นร้อยละ 
๖๒.๘ และมีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งวัฒนธรรม และป้ายสื่อความหมายบนเส้นทาง เพ่ือให้เกิด
ความรู้กับนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ 
 
ตอนที่ ๖ วิเคราะห์สภาพที่ปรากฏ (ไม่มี มี และมีแต่ไม่มีคุณภาพ) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโย
ทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน 
ตารางที่ ๑๕ วิเคราะห์สภาพที่ปรากฏ (ไม่มี มี และมีแต่ไม่มีคุณภาพ) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว  

 

ข้อ 
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว 
สภาพที่ปรากฏ (มี) 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
๑ ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว 

เช่น การน าเที่ยวและการให้บริการต่างๆ  
๑๒๑ ๓๑.๙ 

๒ ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน 

๑๕๘ ๔๑.๗ 

๓ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน หรือบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว 

๑๓๒ ๓๔.๘ 

๔ มีการก่อตั้งองค์กร หรือโครงการอนุรักษ์ต่างๆ ที่เกิด
จากท้องถิ่น ซึ่ งมีบทบาทหลักต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยว 

๒๔๒ ๖๓.๙ 

N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๑๕ แสดงกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม                   
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน สภาพที่ปรากฏ มี ด้านการจัดการด้านการให้ความรู้และการ
สร้างจิตส านึก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่ปรากฏ มี ด้านการจัดการด้านการให้ความรู้และ
การสร้างจิตส านึก เรียงล าดับ ได้แก่ มีการก่อตั้งองค์กร หรือโครงการอนุรักษ์ต่างๆ ที่เกิดจากท้องถิ่น 
ซึ่งมีบทบาทหลักต่อการจัดการการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙ ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมี
ส่วนในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗ 
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน หรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘ และ



๑๐๑ 

ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การน าเที่ยวและการให้บริการต่างๆ                 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙ 
 
ตอนที่ ๗ วิเคราะห์สภาพที่ปรากฏ (ไม่มี มี และมีแต่ไม่มีคุณภาพ) ชุมชนมีรายได้จาก
การท่องเที่ยว วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอย
บุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน 
ตารางท่ี ๑๖ วิเคราะห์สภาพที่ปรากฏ (ไม่มี มี และมีแต่ไม่มีคุณภาพ) ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว  

ข้อ ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

สภาพที่ปรากฏ  
(มี แต่ไม่มีคุณภาพ) 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
๑ ชุมชนมีรายได้ หรือ เงินเดือนจากการถูกจ้างงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
๑๘๒ ๔๘.๐ 

๒ ชุมชนมีรายได้จากการน าเที่ยวและให้บริการใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙๖ ๒๕.๓ 

๓ ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหาร และสินค้าพ้ืนเมือง ๑๒ ๓.๒ 
๔ ชุมชนมีรายได้จากการให้บริการด้านที่พัก เช่น การจัด

โฮมสเตย์ 
๗๖ ๒๐.๑ 

๕ ชุมชนมีรายได้จากการแสดงสินค้าศิลปะพ้ืนเมือง ๑๒๑ ๓๑.๙ 
N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๑๖ แสดงกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม                   
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน สภาพที่ปรากฏ มี แต่ไม่มีคุณภาพ ด้านการจัดการด้านการให้
ความรู้และการสร้างจิตส านึก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่ปรากฏ มี แต่ไม่มีคุณภาพ ด้านการจัดการด้าน
การให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก เรียงล าดับ ได้แก่ ชุมชนมีรายได้ หรือ เงินเดือนจากการถูกจ้าง
งานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐ ชุมชนมีรายได้จากการแสดงสินค้าศิลปะ
พ้ืนเมือง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙ ชุมชนมีรายได้จากการน าเที่ยวและให้บริการในกิจกรรมการท่องเที่ยว 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓ ชุมชนมีรายได้จากการให้บริการด้านที่พัก เช่น การจัดโฮมสเตย์ คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๑ และชุมชนมีรายได้จากการขายอาหาร และสินค้าพ้ืนเมือง คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

ตารางที่ ๑๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 

ข้อ ด้าน X  S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

๑. ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของวัด 
๑.๑ รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ๓.๒๓ ๐.๙๐ ปานกลาง 

 รวม ๓.๒๓ ๐.๙๐ ปานกลาง 
๒. การจัดการการท่องเที่ยวของวัด 

๒.๑ การจัดการภายในแหล่ งท่อง เที่ ยวและการ
ให้บริการในปัจจุบัน 

๓.๕๓ ๐.๙๖ มาก  

๒.๒ การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ๓.๓๕ ๐.๙๙ ปานกลาง 
๒.๓ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๓.๑๒ ๐.๘๑ ปานกลาง 
๒.๔ การจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ๓.๔๐ ๐.๙๒ ปานกลาง 
๒.๕ การรองรับด้านการท่องเที่ยว ๓.๓๓ ๑.๐๒ ปานกลาง 
๒.๖ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ๓.๐๑ ๐.๘๖ ปานกลาง 

 รวม ๓.๒๙ ๐.๙๓ ปานกลาง 
๓. ด้านระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๓.๑ ผลกระทบด้านกายภาพ ๒.๘๗ ๐.๙๖ ปานกลาง 
๓.๒ ผลกระทบด้านสังคม ๒.๖๒ ๑.๐๑ ปานกลาง 
๓.๓ ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ๒.๙๗ ๐.๙๐ ปานกลาง 
๓.๔ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ๒.๖๕ ๐.๖๙ ปานกลาง 

 รวม ๒.๗๘ ๐.๘๙ ปานกลาง 
รวมทั้งหมด ๓.๑๐ ๐.๙๑ ปานกลาง 

N = ๓๗๙ 
 จากตารางที่ ๑๗ ระดับความคิดเห็นกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโย
ทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน โดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ( X =๓.๑๐) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน โดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง เรียงล าดับ ได้แก่ ด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวของวัด คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๙ ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของวัด                     
คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ และด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ 
 

 
 
 



๑๐๓ 

ตอนที่ ๘ วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา สามารถวิเคราะห์ปัญหา และข้อเสนอแนะของแต่ละวัด ดังนี้  

๑) ควรเพิ่มศาลาที่พักและถังขยะ เนื่องจากมีจุดบริการน้อย  
๑) ควรเพ่ิมร้านค้าจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศาลา ที่นั่งพัก รวมถึงห้องสุขา              

ให้เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว 
๑) ควรเพิ่มท่ีบังแดดบริเวณลานจอดรถ และบริเวณร้านค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

ตอนที่ ๙ กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว              
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๙.๑ ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 

๑) ปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัดที่ผ่านมา  ปัญหาการ
พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือเงินที่จะมาปรับปรุงภายในวัด ขาดงบสนับสนุนจากภาครัฐและ
เอกชน๑ ปัญหาเรื่องการจอดรถโดยเฉพาะพ้ืนที่ในบริเวณวัดไม่สะดวกส าหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ 
(รถทัวร์) เข้าออกล าบาก ปัญหาเรื่องการข้ามถนนจากลานจอดรถที่ลานกว้าง นักท่องเที่ยวเสี่ยงใน
การข้ามถนน๒ ไม่มีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่เป็นสิ่งก่อสร้างแบบใหม่ มีแต่พระเจ้าตนหลวงที่เป็นสิ่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยว๓ ขาดเรื่องการประชาสัมพันธ์  โปสเตอร์ แผ่นพับ ควรมีให้นักท่องเที่ยวศึกษา๔           
ขาดการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวในตัวบุคลากร๕ นักท่องเที่ยวน้อย 
รา้นค้านอกวัดท้าย ๆ ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้าร้าน๖  งบประมาณ/เงินส าหรับบูรณะแหล่งท่องเที่ยว๗  
แผนที่และแผนผัง ยังไม่มี๘ ที่จอดรถด้านบนไม่ถูกจัดการให้เป็นระเบียบ และบางครั้งต้นไม้บดบัง
ห้องน้ าจนหน้ากลัว๙ ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดการ และก าลังบุคคลทางด้านการให้ความ

                                                           
๑ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้าอาวาส

วัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   
๒ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๓ สัมภาษณ์, ด าเนิน ขันทะกิจ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.) ส.ต.บ. 

สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๔ สัมภาษณ์, วัลย์ลา ดวงแก้ว, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, เมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๕ สัมภาษณ์, วิญญู ชินรังคกุล, เลขานุการวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๖ สัมภาษณ์, สมเพ็ชร  สองสีใส, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๗ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) เจ้าคณะจังหวัด

ล าปาง/แพร่, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๘ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ  มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
๙ สัมภาษณ์, ประภัทรสร  วงค์ใฝ, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.   



๑๐๔ 

คิดเห็นมีส่วนร่วมในการจัดการ๑๐ ๑๑ ๑๒ ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาร่วมอย่างเป็นรูปธรรม๑๓ ๑๔  
ปัญหาการทะเลาะวิวาท หรือดื่มสุราวัดก็ไม่มี เพราะส่วนหนึ่งวัดนี้ค่อนข้างสงบสุข๑๕  

ปัญหาที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัดที่ผ่านมา สรุปได้ว่า ทั้ง ๓ วัด          
มีความคิดเห็นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั่นคือยังไม่พบปัญหาที่เด่นชัดมากมายนัก แต่ส่วนมากจะ
มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณท่ีจะน ามาพัฒนา ปรับปรุงวัดเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เช่น สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงในด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งภาครัฐควรจะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้า
มาร่วมปฏิบัติงานมากกว่าที่จะเข้าไปวางแผน หรือการคิดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการแบ่งงานหรือ
กระจายงานให้กับคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของวัด มีแผนในการพัฒนาระยะยาว คือ ปี ๕๙ - 
๖๑ โดยใช้งบโยธาธิการและผังเมือง ท าให้วัดสวยงามและร่มรื่นขึ้น๑๖ ก าลังจะจัดสวนหย่อม ปรับปรุง
ร่องน้ า และถนน๑๗ มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้วัดร่วมกับชุมชน๑๘มีแผนการพัฒนา แต่ยังไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง/บุคลากรโดยเฉพาะ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของ
ความรู้ในการน าเสนอนักท่องเที่ยว ต้องจัดให้มีการประชุม สรรหาบุคลากรท้องถิ่นขึ้นมาเป็น
มัคคุเทศก์ประจ าชุมชน ประจ าวัด เพ่ือพูดให้นักท่องเที่ยวได้รัยรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง๑๙ ส่วนทางชุมชนก็ได้
มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือส่งเสริมให้การท่องเที่ยวมีประโยชน์ทั้งทางวัดและชุมชน ๒๐  มีแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของวัด๒๑  ให้เหมาะสมขึ้น (ก าลังก่อสร้าง)๒๒ สร้างและปรับปรุง โบราณสถาน
ของวัด๒๓ มีการปรับปรุง และสร้างศาสนสถาน๒๔ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา/

                                                           
๑๐ สมัภาษณ์, พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๑๑ สมัภาษณ์, กิตติชัย  วงค์ลังกา, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๒ สมัภาษณ์, เฉลียว  มีสุข, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๓ สมัภาษณ์, ภูวนัย  เกิดสุข, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๔ สมัภาษณ์, บัวเที่ยง เงินมูล, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๕ สมัภาษณ์, ผัด เวียงค า, กรรมการวัดพระเจ้านั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๖ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   
๑๗ สัมภาษณ์, ด าเนิน  ขันทะกิจ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.) ส.ต.บ. 

สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๑๘ สัมภาษณ์, วัลย์ลา ดวงแก้ว, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐. 
๑๙ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๒๐ สัมภาษณ์, วิญญู ชินรังคกุล, เลขานุการวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๒๑ สัมภาษณ์, เดิน สีณี, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๒๒ สัมภาษณ์, บัวหลั๋น วางจิต, ผู้ประกอบการร้านค้าเมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๒๓ สัมภาษณ์, ประภัทรสร  วงค์ใฝ, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๒๔ สัมภาษณ์, ธรรม  สมควร, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   



๑๐๕ 

วัฒนธรรม๒๕ ๒๖ อยากให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม ความเป็นมาในอดีตใน
การที่วัดมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คิดว่าอยากดึงจุดเด่นตรงนี้มากกว่า๒๗ มีแผนพัฒนาสร้างพระธาตุ
ของวัด๒๘ แต่ขาดงบประมาณการด าเนินการ๒๙ เพราะยังไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานไหนเข้ามา
ช่วยในการประชาสัมพันธ์๓๐ มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์ พัฒนา เช่น ที่จอดรถให้มีเยอะขึ้น มีเส้นจราจร 
มีห้องน้ าเยอะขึ้น ให้พอต่อนักท่องเที่ยว๓๑ มีแผนพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของชุมชนและเป็น
ที่รู้จักของคนท่ัวไป๓๒ 

แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของวัด สรุปได้ว่า ทั้ง ๓ วัด ยังคงมีการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น ควรมีการด าเนินงานที่มีการประสานงานกันอย่างดี ในเรื่องของการ
จัดหามัคคุเทศก์เยาวชนอาสา โดยทางด้านของชุมชนก็จะเป็นการใช้ตัวแทนของชุมชนหรือเยาวชน
เข้าไป ส่วนทางภาครับก็ท าหน้าที่ในการฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครเหล่านั้น ที่จะเข้ามาท าหน้าที่ใน
การเป็นมัคคุเทศก์ 

๓) ความเหมาะสมของการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การจัดการ
การท่องเที่ยว ภายในวัดปัจจุบันดีขึ้นมาก เพราะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีเป็นล าดับ๓๓ แต่ก็ยังไม่มี
ความเหมาะสมอย่างแท้จริง แนวทางในการแก้ปัญหาจะต้องให้มีการจัดการฝึกอบรมสรรหามัคคุเทศก์
ท้องถิ่นขึ้นให้ได้รับความรู้ ในการให้บริการ นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง ต้องรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ขั้นพ้ืนฐานในการน าเสนอต่อนักท่องเที่ยว๓๔ เช่น ท าศาลากลางน้ าสระโบราณ และท าน้ าพุกลางสระ
น้ า เพ่ือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะได้เห็นและเดินชมธรรมชาติ๓๕ เหมาะสม แต่อาจจะมีมัคคุเทศก์ หรือ
วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว๓๖ เหมาะสมบ้างแต่ยังเท่าที่ควรเป็น ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์หรือมีสิ่งที่กระตุ้นความต้องการของนักท่องเที่ยวอาจจะให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
มากกว่านี้๓๗ ควรรณรงค์ให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้มีคนมาเที่ยวเยอะ เช่น จัดงานประชาสัมพันธ์ให้

                                                           
๒๕ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๒๖ สัมภาษณ์, สีวรรณ  เภตรา, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๒๗ สมัภาษณ์, พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๒๘ สมัภาษณ์, เฉลียว  มีสุข, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๒๙ สมัภาษณ์, กิตติชัย  วงค์ลังกา, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๓๐ สมัภาษณ์, ภูวนัย  เกิดสุข, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๓๑ สมัภาษณ์, ผัด เวียงค า, กรรมการวัดพระเจ้านั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๓๒ สมัภาษณ์, บัวเที่ยง เงินมูล, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๓๓ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   
๓๔ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๓๕ สัมภาษณ์, ด าเนิน  ขันทะกิจ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.) ส.ต.บ. 

สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๓๖ สัมภาษณ์, วัลย์ลา ดวงแก้ว, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐. 
๓๗ สัมภาษณ์, วิญญู ชินรังคกุล, เลขานุการวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.  



๑๐๖ 

นักท่องเที่ยวมาเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น บ่อยครั้ง๓๘ ปรับปรุงสวนหย่อม๓๙ ปัจจุบันมีความเหมาะสมระดับ
หนึ่ง และควรพัฒนาให้มีสิ่งสนับสนุนให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ลานจอดรถ ฯลฯ๔๐ 
การท่องเที่ยวตามที่เป็นอยู่ก็ดีพอสมควร๔๑ มีความเหมาะสมดี ๔๒ เพราะท าให้คนในชุมชนมีรายได้
จากอาชีพเสริม๔๓ สิ่งที่จะท าให้การท่องเทียวของวัดดีขึ้น มีการเพ่ิมเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่
นักท่องเที่ยว ๔๔ ควรปรับปรุงข้อมูล และป้ายชี้ทางยังไมชัดเจน๔๕ ขาดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอก
เส้นทางมาวัดไม่ค่อยมีชัดเจน๔๖ อย่างที่เป็นก็คิดว่าดีแต่คงไม่ดีเยี่ยม เพราะเหตุปัจจัยในการจัดการ
บริหารยังขาดงบประมาณ ยังดีที่ยังมีสื่อข้างนอกยังเล็งเห็นความส าคัญของวัดที่เป็นอันซีน ควรให้ทาง
รัฐเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ด้วย๔๗ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ทางวัดพัฒนาต่อไป๔๘ นักท่องเที่ยวมี
มาไหว้พระเจ้านั่งดินทุกวัน แล้วก็กลับไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในชุมชน ดังนั้นอยากให้ทุก
หน่วยงาน ทุกองค์กรเข้ามาร่วมมาช่วยกันประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้านมากว่า๔๙ เพราะทางวัดคอน
ข้างจะมีความพร้อมทางด้านของสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ลานจอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งพัก เป็น
ต้น ๕๐ แต่ทั้งนี้ ชุมชนมีรายได้มีอาชีพเสริมจากการท่องเที่ยว๕๑ เช่น ขายหวย ขายไข่เค็ม ขายป๊อบ
คอน และขายอาหารเครื่องดื่ม เช่น ข้าวกั้นจิ้น ขนมจีน เป็นต้น๕๒ มีความเหมาะสม ไม่ว่าจะร้านค้า 
ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ราคามาตรฐานตามท้องตลาด๕๓   

ความเหมาะสมของการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  สรุปได้ว่า การ
จัดการการท่องเที่ยวภายในวัดปัจจุบันดีขึ้นมาก เพราะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีเป็นล าดับ 
เนื่องจากมีการจัดการและการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงาน และการให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วย เช่น มีร้านค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากการผลิตของคนในชุมชน เป็นต้น 
 

                                                           
๓๘ สัมภาษณ์, สมเพ็ชร  สองสีใส, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓๙ สัมภาษณ์, จ านง  อินปิง, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๔๐ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔๑ สัมภาษณ์, เดิน สีณี, ผู้ประกอบการร้านค้า, หมู่เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๔๒ สัมภาษณ์, บัวหลั๋น วางจิต, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๔๓ สัมภาษณ์, สีวรรณ  เภตรา, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๔๔ สัมภาษณ์, ธรรม  สมควร, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๔๕ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
๔๖ สัมภาษณ์, ประภัทรสร  วงค์ใฝ, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๔๗ สมัภาษณ์, พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๔๘ สมัภาษณ์, กิตติชัย  วงค์ลังกา, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๔๙ สมัภาษณ์, ภูวนัย  เกิดสุข, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๕๐ สมัภาษณ์, ผัด เวียงค า, กรรมการวัดพระเจ้านั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๕๑ สมัภาษณ์, ช่ือ  นางเฉลียว  มีสุข, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๕๒ สมัภาษณ์, บัวเที่ยง เงินมูล, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๕๓ สมัภาษณ์, สุมาลี  ค าปวน, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.   



๑๐๗ 

 ๙.๒ ด้านผลกระทบ 
 ๑) ภาระและการปรับตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวของวัด ในการที่นักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวชมภายในวัด เพ่ิมภาระมาก คือ ต้องใช้คนท างานมากขึ้น เช่น ต้องดูแลห้องสุขา และบริเวณวัด
ให้สะอาดเสมอตลอดถึงนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม แต่งตัวไม่เรียบร้อย ทางวัดต้องเตรียมผ้าถุงไว้ให้เปลี่ยน
อยู่ตลอดเวลา๕๔ ยิ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะยิ่งท าให้วัดมีรายได้เพ่ิมขึ้น และทางวัดควรจะเพ่ิมเจ้าหน้าที่ 
ร.ป.ภ. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินข้ามถนนหนทาง๕๕ และวัดจะต้องจัดเตรียม
สถานที่ ความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว ที่นอกเหนือจากการจัดการภายในวัดทั่วไปแล้ว ๕๖ ๕๗ ซึ่งการที่
มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ควรมีการวางกรอบในเรื่องของกฎระเบียบการแต่งกาย ของนักท่องเที่ยวให้
ชัดเจน ควรมีป้ายบอกนักท่องเที่ยวในเรื่องการแต่งกายโดยเฉพาะ (เพศหญิง) ไม่ควรนุ่งห่มผ้าสั้น
จนเกินไป ควรมีผ้าส ารองให้นักท่องเที่ยวใส่ก่อนเข้าไปในวิหารหลวง โดยเฉพาะพวกนุ่งชุดไม่
เหมาะสม วัดควรจัดเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการณ์ ประจ าจุดหน้าวิหาร คอยบอกนักท่องเที่ยวที่ยุ่งสั้นถ้า
ท าได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก อย่างบางวัดก็จะก าหนดในเรื่องของการแต่งกายก่อนเข้าไปไหว้พระในพระ
อุโบสถ เช่น วัดพระแก้ว สถานที่ส าคัญทางศาสนา๕๘ แต่ทางวัดก็ได้มีการจัดระบบระเบียบ วางแผนไว้
ดี๕๙ หากมีนักทองเที่ยวเยอะ รายได้จะก่อเกิดมากขึ้นกว่าเดิมการปรับตัวคือจะต้องมีการบริการหรือ
การแนะน าให้นักท่องเที่ยวได้ประทับใจ เช่น พัฒนาสถานที่นั่งพัก ที่รับประทานอาหาร ของฝากให้คน
มาเที่ยว ใช้เวลาอยู่ในวัดให้มากที่สุด เพ่ือประทับใจ แล้วกลับมาพร้อมชักชวนคนมาใหม่ ๖๐  ใน
ขณะเดียวกันวัดอนาลโยไม่มีปัญหากระทบ๖๑ ไม่เพ่ิมภาระ๖๒ ๖๓ ทางวัดมีการปรับตัวโดยจัดสถานที่
เหมาะสมกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว๖๔ และพัฒนาเจ้าหน้าที่เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับให้
ค าแนะน าหรือ ป้องกันอันตรายอ่ืน ๆ อาจเกิดข้ึนได้ ๖๕ ๖๖ ปัจจุบันนี้มีโครงการ Amazing Thai Host 
ที่มีอาสาช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว ท าให้มีกรต้อนรับจากอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ทางวัดไม่

                                                           
๕๔ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   
๕๕ สัมภาษณ์, ด าเนิน  ขันทะกิจ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.) ส.ต.บ. 

สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๕๖ สัมภาษณ์, สมเพ็ชร  สองสีใส, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๕๗ สัมภาษณ์, จ านง  อินปิง, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๕๘ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๕๙ สัมภาษณ์, วัลย์ลา ดวงแก้ว, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐. 
๖๐ สัมภาษณ์, วิญญู ชินรังคกุล, เลขานุการวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๖๑ สัมภาษณ์, เดิน สีณี, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๖๒ สัมภาษณ์, สีวรรณ  เภตรา, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๖๓ สัมภาษณ์, ธรรม  สมควร, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๖๔ สัมภาษณ์, ประภัทรสร  วงค์ใฝ, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๖๕ สัมภาษณ์, บัวหลั๋น วางจิต, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๖๖ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๐๘ 

ต้องมาเป็นภาระใดๆ๖๗ และวัดพระเจ้านั่งดินนักท่องเที่ยวที่มา มาด้วยความศรัทธามาเที่ยวชมภายใน
วัดก็คือมีสื่อทางภาคเอกชนที่ประชาสัมพันธ์ออกสื่อไปมากโดยที่ทางวัดยังขาดและ ประชาสัมพันธ์ ที่
ดีแต่หน่วยงานนี้เขาอาสาท าให้มันเป็นผลดีต่อวัด ไม่เป็นการเพ่ิมภาระกับทางวัดเลย กับเป็นผลดีเสีย
อีกทางวัดก็พยายามปรับตัวทั้งตังบุคคลที่ให้บริการและปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมเพ่ือรองรับกับ
นักท่องเที่ยว๖๘ ไม่มีภาระ เพราะทางวัดจัดการดี๖๙ แต่เพ่ิมงานให้กับประชาชนในหมู่บ้านและไม่มี
รายได้เข้าหมู่บ้าน เพราะรายได้ทุกบาทเข้าวัดอย่างเดียว ดังนั้น ต้องการให้นักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยว
ในหมู่บ้าน และสร้างรายได้ให้คนในชุมชนด้วย๗๐ และทางวัดมีการท่องเที่ยวแบบสบายไม่เป็นทางการ
มากนัก มาเท่ียวแล้วก็กลับ๗๑ 
 ผลกระทบด้านภาระและการปรับตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวของวัด ในการที่
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมภายในวัด สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวไม่ได้ส่งผลกระทบและเป็นภาระต่อทาง
วัด เพราะแต่ละวัดได้มีการวางแผน หรือแบ่งงานเป็นสัดส่วนไว้ดีแล้ว แต่อาจจะส่งผลกระทบในเรื่อง
ของการแต่งกายของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัด คือ มีการแต่งการที่ไม่ เรียบร้อย นุ่งสั้น ไม่เหมาะสม 
แต่ทางวัดก็ได้มีการติดป้ายเตือน หรือมีผ้าถุงให้ใส่ก่อนเข้าไปในวิหาร 

๒) การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ในการที่
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมภายในวัด มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพราะตามปกติเราท าวัตรสวดมนต์ ๕ 
โมงเย็น เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาไหว้พระ เราต้องขยายเวลาออกไปหรือมีนักท่องเที่ยวมากๆ เราก็งด
กิจกรรมไปเลย๗๒ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมถ้าเป็นชาวพุทธ ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติ
ศาสนากิจของสงฆ์ แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติ อาจจะมีผลกระทบบ้าง ที่ส าคัญควรมีบุคลากร คอยเป็น
ผู้ดูแล หรือให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่มีงานพิธีทางศาสนา เราจะต้องให้ความเข้าใจกับ
นักท่องเที่ยวในการวางตัวให้ถูกต้อง อย่างเหมาะสม พระสงฆ์ก็ต้องปรับตัวบ้างในบางสถานการณ์ที่ไม่
สามารถรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ ว่าจะแสดงอาการ อารมณ์อย่างไร๗๓ ไม่มีผลกระทบต่อ
พระสงฆ๗์๔ ไม่ท าให้วิถีชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์เปลี่ยนแปลงไป เพราะมีการจัดโซนไว้
แล้ว คือ เขตของสงฆ์จะอยู่ด้านหลังของวิหาร๗๕ สถานที่โดยตงที่ไว้ปฏิบัติศาสนกิจ ก็มีบริเวณท่ีแบ่งไว้

                                                           
๖๗ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ  มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
๖๘ สมัภาษณ์, พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๖๙ สมัภาษณ์, กิตติชัย  วงค์ลังกา, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๗๐ สมัภาษณ์, ภูวนัย  เกิดสุข, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๗๑ สมัภาษณ์, บัวเที่ยง เงินมูล, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๗๒ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   
๗๓ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๗๔ สัมภาษณ์, ด าเนิน  ขันทะกิจ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.) ส.ต.บ. 

สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๗๕ สัมภาษณ์, วัลย์ลา ดวงแก้ว, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน, เมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



๑๐๙ 

ชัดเจนแล้ว คิดว่าไม่มีผลกระทบ๗๖ ไม่เปลี่ยนแปลง๗๗ เพราะมีการแบ่งเขตเรียนร้อยแล้ว๗๘            
วัดอนาลโยไม่กระทบ เพราะพระสงฆ์มีเขตสังฆาวาส๗๙ มีสถานที่ท ากิจของสงฆ์ต่างหาก๘๐ หรือที่ยู่
โดยเฉพาะอยู่แล้ว อยู่เป็นเอกเทศส่วนตัว๘๑ ไม่กระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์๘๒ ๘๓ ๘๔ 
พระสงฆ์ปรับตัวให้เหมาะสม ส ารวมกับการที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และวัดพระเจ้านั่งดินนั้นปกติก็
เป็นอย่างนั้น คือจะแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติแบ่งงานให้กับเจ้าหน้าที่ของวัด โดยจะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพ่ือรองรับกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยว เช่น เรียนภาษาอังกฤษ พูดสนทนากับกลุ่มชาวต่างชาติได้๘๕ การปฏิบัติศาสนกิจของ
สงฆ์ ไม่เปลี่ยนแปลง๘๖ เพราะเจ้าอาวาสได้ท ากิจกรรมของสงฆ์ตามปกติ ไม่มีผลกระทบ ไม่ได้สร้าง
ความเดือดร้อน เพราะคนมาเท่ียวมีจิตส านึกที่ดี๘๗ ไม่ท าให้ชีวิตของพระสงฆ์เปลี่ยนไป เพราะพระสงฆ์
ก็มีที่อยู่ คือ กุฏิ อาจจะมาท าวัตรในพระวิหารบ้าง๘๘ 

ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ใน
การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมภายในวัด สรุปได้ว่า ส่งผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิต และการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ซึ่งบางวัดมีสถานที่ท ากิจของสงฆ์ต่างหาก คือ ได้มี
การแบ่งเขตสังฆาวาส และเขตพุทธาวาสไว้ชัดเจนแล้ว 

๓) ผลกระทบของโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัด มีนักท่องเที่ยวบางคนที่ยัง
ไม่รู้ขนบธรรมเนียมของวัดก็จะท าลายหรือเข้าไปในสถานที่เคารพบูชาของคนไทยเรา ๘๙ แต่
โบราณวัตถุบางอย่างควรก าหนดข้อห้ามไว้ ห้ามจับเล่น ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามขึ้นไปนั่ง หรือบางอย่าง
อาจจะ ห้ามถ่ายรูป ของที่มีค่าโดยเฉพาะเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อย จะต้องเก็บให้ปลอดภัยมิดชิด กันถูกคน
ขโมย ควรมีเวรยามในการดูแลวัตถุโบราณภายในวัดด้วย คอยเป็นหูเป็นตา คอยสังเกตการณ์ 

                                                           
๗๖ สัมภาษณ์, วิญญู ชินรังคกุล, เลขานุการวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๗๗ สัมภาษณ์, จ านง  อินปิง, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๗๘ สัมภาษณ์, สมเพ็ชร  สองสีใส, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๗๙ สัมภาษณ์, สีวรรณ  เภตรา, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๘๐ สัมภาษณ์, ประภัทรสร  วงค์ใฝ, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๘๑ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๘๒ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ  มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
 ๘๓ สัมภาษณ์, เดิน สีณี, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๘๔ สัมภาษณ์, บัวหลั๋น วางจิต, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๘๕ สมัภาษณ์, พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๘๖ สมัภาษณ์, กิตติชัย  วงค์ลังกา, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๘๗ สมัภาษณ์, ผัด เวียงค า, กรรมการวัดพระเจ้านั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๘๘ สมัภาษณ์, บัวเที่ยง เงินมูล, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๘๙ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   



๑๑๐ 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พระเณร จะต้อง ช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ อยู่อย่างสม่ าเสมอ๙๐ ๙๑  
โบราณวัตถุได้มีอาณาเขต ป้องกันไว้ดีอยู่แล้ว๙๒ นักทองเที่ยวที่มาต่างรู้ว่าควรอนุรักษ์ ไม่ควร
อาจมีบ้าง๙๔ การเปรอะเปื้อนต่าง ๆ ผลด้านความสะอาดบ้าง๙๕ วัดอนาลโยไม่มีผลกระทบต่อ
โบราณสถานโบราณวัตถุ๙๖ ๙๗ ๙๘ เพราะช่วยกันดูแล๙๙  ๑๐๐และมีเจ้าหน้าดูแล และนักท่องเที่ยว
ช่วยกันรักษา ๑๐๑ แต่บางที่ก็อาจมีอยู่บ้างไม่มาก เพราะมีคนมากหน้าหลายตา อาจมีพลัดพลาดไป
โดน และวัดพระเจ้านั่งดินทางวัดจะแยกส่วน เป็นส่วน ๆ อย่างเห็นได้ชัด คือ สถานที่หวงห้ามในวัดจะ
มีป้ายบอกว่าเขตหวงห้าม เป็นการบอกส่วน และแสดงถึงเขตที่ไม่ควรเข้าไปล่วงล้ าอย่าง เช่น บริเวณ
ไหนผู้หญิงไม่ควรขึ้น และควรนุ่งห่มอย่างสุภาพเรียบร้อย๑๐๒ ไม่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน
โบราณวัตถุ๑๐๓  เพราะมีคนคอยดูแล๑๐๔ และส่วนใหญ่ของโบราณสถานโบราณวัตถุ ในวัดได้มีการ
ป้องกัน ควบคุมอย่างดี๑๐๕ 

ผลกระทบของโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัด  สรุปได้ว่า บางวัดอาจได้รับ
ผลกระทบบ้าง เพราะบริเวณวัดค่อนข้างกว้างมีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการติดป้ายทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเตือนนักท่องเที่ยว 

๔) สิ่งอ านวยความสะดวกที่วัดต้องสร้างเพิ่ม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  คือ        
๑) ห้องสุขาสาธารณะมีไม่เพียงพอจะต้องสร้างเพ่ิมเติม๑๐๖ ๑๐๗๒) ควรมีจุดบริการน าดื่มบริการแก่

                                                           
๙๐ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๙๑ สัมภาษณ์, ด าเนิน  ขันทะกิจ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.)  ส.ต.บ. 

สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๙๒ สัมภาษณ์, วิญญู ชินรังคกุล, เลขานุการวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๙๓ สัมภาษณ์, วัลย์ลา ดวงแก้ว, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน, เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐. 
๙๔ สัมภาษณ์, สมเพ็ชร  สองสีใส, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๙๕ สัมภาษณ์, จ านง  อินปิง, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๙๖ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๙๗ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ  มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
๙๘ สัมภาษณ์, เดิน สีณี, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๙๙ สัมภาษณ์, บัวหลั๋น วางจิต, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๐๐ สัมภาษณ์, สีวรรณ  เภตรา, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๐๑ สัมภาษณ์, ธรรม สมควร, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๐๒ สมัภาษณ์,พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๑๐๓ สมัภาษณ์, กิตติชัย  วงค์ลังกา, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๐๔ สมัภาษณ์, ผัด เวียงค า, กรรมการวัดพระเจ้านั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๐๕ สมัภาษณ์, บัวเที่ยง เงินมูล, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๐๖ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   
๑๐๗ สัมภาษณ์, จ านง  อินปิง, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.  



๑๑๑ 

นักท่องเที่ยวด้วย ๓) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ในการให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน  ๔) จุดที่
นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะท าบุญถวายเครื่องสังฆทาน ควรจะก าหนดจุดที่พระสงฆ์ประจ าอยู่อย่าง
เสมอ ๕) ที่นั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว ๖) จุดบริการนักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ๑๐๘ ๗) ร้าน
กาแฟบริเวณจุดหน้าพระวิหารหลวง๑๐๙ ๘) จุดประชาสัมพันธ์ถาวร โดยคนให้ข้อมูลต้องรู้ประวัติของ
วัดตั้งแต่อดีต  ๙) จุดทานอาหาร-เครื่องดื่ม ควรมีมาตรฐานกว่านี้โดยเฉพาะความสะอาด ๑๐) จุดซื้อ
ของฝากควรเป็นสถานที่น่าเข้าซื้อ ๑๑) จัดบริเวณวัดหรือจุดบางจุดเพ่ือเป็นจุดพักรถและนักท่องเที่ยว
โดยสังเขป๑๑๐ นั่งพัก เพ่ิมข้ึน ควรเพ่ิมห้องน้ า และความสะอาดเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีรถ มีการสัญจร
ที่ เยอะขึ้น ๑๑๑  วัดอนาลโยควรเพ่ิมลานจอดรถให้มากขึ้น ป้ายแนะน าที่มีภาษาไทย และ
ต่างประเทศ๑๑๒ ๑๑๓ ศาลา ที่นั่งพักร่มรื่น ๑๑๔ที่พักผ่อน ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ สถานที่ร่มรื่นในการนั่งพักของ
นักท่องเที่ยวเวลาเดินขึ้นบันได๑๑๘  วัดพระเจ้านั่งดินทางวัดก็พยายามปรับปรุงแก้ไขมาตลอด ห้องน้ า 
ที่จอดรถ สถานที่ผู้ประกอบการค้า สถานที่จุดเทียน สถานที่เขตปลอดบุหรี่ มีรถเข็นส าหรับคนพิการ 
และผู้สูงอายุ สิ่งที่อยากอ านวยความสะดวกคือความปลอดภัย มี รปภ. หน่วยรักษาความปลอดภัย 
จราจร การสัญจรภายในบริเวณลานจอดรถ๑๑๙  สิ่งอ านวยความสะดวกที่วัดต้องสร้างเพ่ิม คือ ที่นั่ง
พักผ่อน ๑๒๐ ห้องน้ า และก าลังก่อสร้างพระธาตุ แต่ยังขาดงบประมาณจ านวนมาก๑๒๑ อยากได้ไฟ
จราจร เตือนภัย และที่บังฝนบังแดด๑๒๒ เพราะแม่ค้าตั้งร้านอยู่บนลานใกล้ ๆ ลานจอดรถต้องเอาร่ม
มากันเอง๑๒๓ มีครบทุกอย่างแล้ว๑๒๔ 

                                                           
๑๐๘ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๐๙ สัมภาษณ์, ด าเนิน  ขันทะกิจ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.)  ส.ต.บ. 

สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๑๑๐ สัมภาษณ์, วิญญู ชินรังคกุล, เลขานุการวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๑๑๑ สัมภาษณ์, สมเพ็ชร  สองสีใส, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๑๒ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๑๓ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ  มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
๑๑๔ สัมภาษณ์, เดิน สีณี, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๑๕ สัมภาษณ์, บัวหลั๋น วางจิต, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๑๖ สัมภาษณ์, ประภัทรสร  วงค์ใฝ, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๑๗ สัมภาษณ์, ธรรม  สมควร, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๑๘ สัมภาษณ์, สีวรรณ  เภตรา, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๑๙ สมัภาษณ์, พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๑๒๐ สมัภาษณ์, กิตติชัย  วงค์ลังกา, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๒๑ สมัภาษณ์, ภูวนัย  เกิดสุข, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๒๒ สมัภาษณ์, เฉลียว  มีสุข, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๒๓ สมัภาษณ์, บัวเที่ยง เงินมูล, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๒๔ สมัภาษณ์, สุมาลี  ค าปวน, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.   



๑๑๒ 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่วัดต้องสร้างเพ่ิม เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ในแต่
ละวัดยังมีสิ่งที่ควรสร้างเพ่ิม เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวอีกมาก เช่น ที่นั่งพัก จุดทานอาหาร ถังขยะ ห้อง
สุขา หรือเจ้าหน้าที่บริการ เป็นต้น เพ่ือความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว 

๕) การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เปลี่ยนแปลง
บ้าง เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น๑๒๕ แต่ก็ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบัน๑๒๖ เช่น ในเรื่องของการท ามา
กินของชาวชุมชน ได้มาค้าขายของ บริเวณทั้งในและนอกวัด ท าให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวของ
ชุมชน๑๒๗ เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นคนในชุมชนมีรายได้ เกิดจาการ่องเที่ยว๑๒๘ ชุมชนจะต้องปรับตัวใน
เรื่องของสินค้าที่จะน ามาจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เอาเปรียบวัด 
และนักท่องเที่ยวจนเกิดไปจะต้องอยู่ในระเบียบนิดหนึ่ง๑๒๙ ถ้าทางวัดปรับปรุงการท่องเที่ยวในวัดจะ
ท าให้มีนักท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนอีกมากมาย จะท าให้ประชาชน และชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน๑๓๐ จัดงาน
ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ๑๓๑ วัดอนาลโยทิพยาราม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากว่าแต่ก่อนนี้ เพราะมีการพัฒนาอยู่เรื่อย ๆ๑๓๒  เป็นการเพ่ิมรายได้
แก่คนในชุมชน ท าให้มีแหล่งท ามาหากินเพ่ิมขึ้น๑๓๓ ๑๓๔ได้ประโยชน์ร่วมจากการพัฒนาแหล่งทอง
เที่ยว ถนนดีขึ้น๑๓๕ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท าให้ขายของได้ดี ส่งผลให้เกิดรายได้๑๓๖ และจากการขาย
ของที่ระลึก รถบริการ ฯลฯ๑๓๗  ๑๓๘  และวัดพระเจ้านั่งดินเปลี่ยนแปลงมาก เพราะ คนในชุมชนมี
รายได้ขึ้นมีอาชีพสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิต และครอบครัวคนชุมชนได้ดี เช่น กลุ่มท าเทียนชะตา 
และกลุ่มทอผ้า๑๓๙ เปลี่ยนแปลง๑๔๐ เพราะเป็นการเพ่ิมรายได้ในการประกอบอาชีพแก่คนใน
                                                           

๑๒๕ สัมภาษณ์, วัลย์ลา ดวงแก้ว, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน, เมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐. 
๑๒๖ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   
๑๒๗ สัมภาษณ์, จ านง  อินปิง, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๑๒๘ สัมภาษณ์, วิญญู ชินรังคกุล, เลขานุการวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๑๒๙ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๓๐ สัมภาษณ์, ด าเนิน  ขันทะกิจ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.) ส.ต.บ. 

สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๑๓๑ สัมภาษณ์, สมเพ็ชร  สองสีใส, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๓๒ สัมภาษณ์, ธรรม  สมควร, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๓๓ สัมภาษณ์, เดิน สีณี, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๓๔ สัมภาษณ์, ประภัทรสร  วงค์ใฝ, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๓๕ สัมภาษณ์, บัวหลั๋น วางจิต, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๓๖ สัมภาษณ์, สีวรรณ  เภตรา, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๓๗ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๓๘ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ  มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
๑๓๙ สมัภาษณ์, พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๑๔๐ สมัภาษณ์, ภูวนัย  เกิดสุข, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๔๑ สมัภาษณ์, กิตติชัย  วงค์ลังกา, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐.   



๑๑๓ 

ดีขึ้นมากเพราะ มีคนมามากท าให้ขายของได้ ส่งผลให้เกิดรายได้ เปลี่ยนไปดีขึ้น พัฒนาไปเรื่อย เงินที่
บริจาคให้กับทางวัดก็ได้สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกและปรับปรุงถานที่ต่าง ๆ มีผลมาก เพราะ ท าให้
ชุมชนวัดพระนั่งดิน และรอบ ๆ มีอาชีพ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ จะมีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวเป็น
จ านวนมาก ก็จะท าให้รายได้ดี เศรษฐกิจของชุมชนคึกคัก๑๔๒ 

การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  สรุปได้ว่า คนใน
ชุมชนและชุมชนใกล้เคียงบริเวณทั้ง ๓ วัด มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของการมีอาชีพ มี
รายได้ และสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน (ไฟฟ้า ถนน น้ า) ที่ดีข้ึน 

๖) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ชุมชนศิลปวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์คือ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง น ามา
เผยแผ่จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดถึงการแสดงออก๑๔๓ ในชุมชนจะมีกลุ่มของช่างฟ้อนของ                  
คุณเสงี่ยม จุลเจริญ ประธาน อ.ส.ม.วัดศรีโคมค า สามารถน ามาเป็นการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม 
ของการฟ้อนเล็บให้แก่ นักท่องเที่ยวได้ชม ในโอกาสงานส าคัญ ๆ  การตีกลองสะบัดไชยของกลุ่ม
นักเรียน โรงเรียน เทศบาล ๕ ก็สามารถน ามาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้โดยตรง กลุ่มดนตรี ซะล้อ 
ซอ ซึง ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ ก็สามารถน ามาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม , อื่น ๆ อีกหลาย
อย่าง สามารถน ามาจัดการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้โดยตรง๑๔๔ น่าจะจัดท าโบชัวร์ แผ่นพับ
การน าเสนอ แหลงท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ร้านอาหาร ที่พัก และของฝาก ของจังหวัดพะเยา๑๔๕               
จะดีขึ้นกว่านี้ หากมีหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาให้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาฯต่างๆ ให้ และ
หารือร่วมกับวัด ชุมชุน ๑๔๖ ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านงานฝีมือ เช่น ทอผ้า วัดอนาลโยทิพยารามชุมชนมี
ส่วนการวางแผนการจัดการ การให้บริการขายเอง/เปิดบริการค้า ร้านอาหาร๑๔๗ ๑๔๘ ส่งเสริมให้คน
ชุมชนมีรายได้จากงานฝีมือในแหล่งชุมชน๑๔๙ จากการขายของ ท้องถิ่น๑๕๐ งานหัตกรรมงานฝีมือของ
คนในชุมชน สร้างเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้จดจ า๑๕๑ ส่งเสริมชุมชนโดยการใช้ทรัพยากรบุคคล
ภายในชุมชน ช่วยในการพัฒนาวัด๑๕๒ แนะน าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม และแหล่ง

                                                           
๑๔๒ สมัภาษณ์, บัวเที่ยง เงินมูล, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๔๓ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   
๑๔๔ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๔๕ สัมภาษณ์, ด าเนิน  ขันทะกิจ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.) ส.ต.บ. 

สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๑๔๖ สัมภาษณ์, สมเพ็ชร  สองสีใส, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๔๗ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๔๘ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ  มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
๑๔๙ สัมภาษณ์, เดิน สีณี, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๕๐ สัมภาษณ์, บัวหลั๋น วางจิต, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๕๑ สัมภาษณ์, สีวรรณ  เภตรา, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๕๒ สัมภาษณ์, ธรรม  สมควร, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   



๑๑๔ 

ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงดอยบุษราคัม๑๕๓ ส่วนวัดพระเจ้านั่งดินวัดมีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นจุดเด่น
ของทางวัดคือพระเจ้านั่งดินซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่เหมือนที่ไหน มีชุมชนที่เข้มแข็งเป็น
หมู่บ้านพ่ึงพาตนเองตามเศรษฐกิจพอเพียงให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการบริหาร ชุมชน
พ่ึงตนเอง มีกลุ่มดังนี้ ๑) กลุ่มท าเทียนชะตา ๒) กลุ่มทอผ้า ๓ กลุ่ม  ๔) เลี้ยงไก่ชน  ๕) กลุ่มจัก
สาน๑๕๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่พอมีรายได้เพ่ิมขึ้นบ้าง จากการหัตกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
ส่งเสริมเป็นภาพรวมระดับหมู่บ้าน ยังขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าสถิติ ปีนี้ 
นักท่องเที่ยวเข้ามาลดลงกว่าทุกปี๑๕๕ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ของคนในชุมชน ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน๑๕๖ ความสามัคคีของคนในชุมชน กิจกรรม
ที่ชุมชนกับวัดท าร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนมาท ากิจกรรม
ร่วมกัน เช่น ท าวัตรเช้า – เย็น ในวัดพระนั่งดิน ฟังเทศน์ – ฟังธรรม  ในวัดพระนั่งดิน ในวันพระ และ
งานบุญต่าง ๆ๑๕๗ 

กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา สรุปได้ว่า ศักยภาพของชุมชนนั้น เป็นตัวบ่งชี้ถึงขีดความสามารถที่จะ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา และการจัดการ ซึ่งทั้ง ๓ วัด นั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ  รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วย แต่ทั้งนี้ ชุมชนควรสร้างเครือข่าย
ภาคี ความร่วมมือกับตลาดอ่ืนๆ และหน่วยงานต่างๆ โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องคอยให้ความช่วยเหลือ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ในการน าข้อคิดเห็นมาด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้ยั่งยืนต่อไป แต่ทั้งนี้ยังต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ ด้านอาสาสมัครมัคคุเทศก์ และด้าน
ภาษา เพ่ือพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

๗) แนวโน้มกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา อาจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหากมีการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ๑๕๘ 
ซึ่งชุมชนวัดศรีโคมค าเป็นชุมชนที่มีคนหลายกลุ่มมาอยู่รวมกัน แต่ก็คนพ้ืนบ้านอยู่บ้างก็จะมี
หลากหลายวัฒนธรรมรวมกัน แต่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขทางวัดส่งเสริมให้มีการทอผ้าพ้ืนเมืองขาย 
ท าโรงน้ าดิบเพ่ือชุมชน และจ าหน่าย๑๕๙ แนวโน้มเสริมสร้างศักยภาพชุมชนต่อการส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส าคัญที่สุดทุกภาคส่วนจะต้องให้ความส าคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทุก
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว  ในเรื่อง
ของงบประมาณ ในเรื่องของบุคลากร ที่จะให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ชุมชน สนับสนุนในเรื่องเอกสารการ

                                                           
๑๕๓ สัมภาษณ์, ประภัทรสร  วงค์ใฝ, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๕๔ สมัภาษณ์, พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๑๕๕ สมัภาษณ์, ภูวนัย  เกิดสุข, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๕๖ สมัภาษณ์, เฉลียว  มีสุข, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๕๗ สมัภาษณ์, บัวเที่ยง เงินมูล, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๕๘ สัมภาษณ์, จ านง  อินปิง, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๑๕๙ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   



๑๑๕ 

ประชาสัมพันธ์ สื่อต่าง ๆ จะต้องตื่นตัวให้มากขึ้น ที่ส าคัญต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา อย่าง
ต่อเนื่อง ควรจะมีโครงการทางด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมตลอดทั้งปี เพื่อเป็นจุดขายต่อนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนพะเยา๑๖๐ วัดอนาลโยทิพยาราม มีส่วนรวมในการวางแผนและเสนอแนวคิดในทุกด้าน มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน บุคคล หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น มีส่วน
ในการดูแลทรัพย์สินของวัดหรือแหล่งท่องเทียวดูแลสถานที่/อาคาร พร้อมซ่อมบ ารุง๑๖๑  แหล่ง
ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน สร้างงานฝีมือตามวิถีชีวิต น ามาเป็นเอกลักษณ์ต่อการท่องเที่ยว๑๖๒ ท าให้
ชุมชนมีส่วนร่วม มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว ของวัดอนาลโยทิพยาราม๑๖๓ อยากให้หน่วยงาน
ดูแลมาพัฒนาปรับปรุง และมาให้ความรู้แก่คนในชุมชน๑๖๔ ขณะเดียวกันวัดพระเจ้านั่งดินทางวัดเป็น
ศูนย์รวมของชุมชน และเป็นจุดเด่นของการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนได้ดี มีนักท่องเที่ยวสนใจใน
รูปแบบประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น จัดเป็นศูนย์กลางชุมชน ช่วยกันทั้งทางวัดและ
ชุมชนร่วมกัน จนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว โฮมสเตย์ คือมาไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์แล้วยังได้เที่ ยว
ชมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและยังสร้างรายได้ให้แกคนในชุมชนเศรษฐกิจในขุมชนดีขึ้น ๑๖๕ 
ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้ความส าคัญ ของวัดให้มากกว่านี้   พัฒนาหมู่บ้าน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับวัด เพ่ือจะได้มีอาชีพ มีรายได้ ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนจะได้มี
ส่วนร่วม และเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนในชุมชน๑๖๖ จะท าให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
ยั่งยืนได้ต้องมีการน าของภูมิปัญญา ชาวบ้านในชุมชนมาวางจ าหน่าย เช่น ไข่เค็ม  เสื้อผ้าไทลื้อ ฯลฯ 
และยังท าให้ชุมชน คนในชุมชนมีรายได้ เพ่ิมพูนแบบยั่งยืน ๑๖๗ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่องคนในชุมชน 
ภูมิปัญญาของชุมชน ถือเป็นการน ามาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของวัดพระนั่งดิน  ซึ่งการน า
ของที่ผลิตในชุมชนมาขายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม๑๖๘ 

แนวโน้มกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว               
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาของทั้ง ๓ วัด                
จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน 
โดยมีการวางในการพัฒนาร่วมกัน ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการ
วางแผนดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การท่องเที่ยวของทั้ง ๓ วัด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต 

                                                           
๑๖๐ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๖๑ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๖๒ สัมภาษณ์, บัวหลั๋น วางจิต, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๖๓ สัมภาษณ์, ธรรม  สมควร, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๖๔ สัมภาษณ์, ประภัทรสร  วงค์ใฝ, นักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๖๕ สมัภาษณ์, พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๑๖๖ สมัภาษณ์, ภูวนัย  เกิดสุข, ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๖๗ สมัภาษณ์, เฉลียว  มีสุข, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
๑๖๘ สมัภาษณ์, บัวเที่ยง เงินมูล, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   



๑๑๖ 

๔.๒ การพัฒนาเครือข่ายกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา  
 ตอนที่  ๑ เครือข่ายภายและการบริหารจัดการเครือข่ายในชุมชนของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา แหล่งท่องเที่ยววัดศรีโคมค ามีศักยภาพที่พร้อมต่อการให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ มีการคมนาคม ระบบขนส่ง สิ่งอ านวยความสะดวก (ถนน น้ า ไฟฟ้า 
สัญญาณโทรศัพท์ ห้องสุขา ศาลา ที่นั่งพัก)  ๑๖๙ ที่พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีร้านค้าที่หลากหลาย และอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ๑๗๐ 
ส าหรับเครือข่ายของแหล่งท่องเที่ยววัดศรีโคมค ามีการรวมกลุ่มกันในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงแต่ก็
เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการนัก มีหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้ามาสนับสนุน
ด้านงบประมาณบ้าง มีทีวีชุมชนพะเยาทีวี เข้ามาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เช่น ถ่ายทอดสด
ตอนมีการท าพิธีกรรมที่ส าคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับ
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ ทางโซเซียลมีเดีย (Social Media) ๑๗๑  รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาประชุม แสดงความคิดเห็น พูดคุยร่วมกันด้วย๑๗๒  วัดอนาลโย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์๑๗๓ อาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องการ
ระบบขนส่ง และสิ่งอ านวยความสะดวกบางอย่าง เช่น ยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์บางเครือข่าย๑๗๔  
ศาลาที่นั่งพักยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ไม่ค่อยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เป็นต้น ส าหรับเครือข่ายของแหล่งท่องเที่ยวมีการรวมกลุ่มกันในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เช่น คนใน
ชุมชนน าสินค้า หัตถกรรม งานฝีมือ และสิ่งประดิษฐ์ท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นมา
วางจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว๑๗๕ เช่น รองเท้า กระเป๋า หมวกท่ีท าจากผักตบชวา ปิ่นปักผมท่ีท าจาก
ไม้ เสื้อผ้าที่ท าจากผ้าดิบ ผ้ายอมสีจากธรรมชาติ อาหารพ้ืนบ้านท้องถิ่น๑๗๖ แสดงให้เห็นถึงความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งท าให้มีรายได้และเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี  มี
หน่วยงานภาครัฐด้านงบประมาณบ้าง แต่ยังไม่เพียงพอ และยังขาดการเข้ามาสนับสนุนหรือส่งเสริม

                                                           
๑๖๙ สัมภาษณ์, วิญญู ชินรังคกุล, เลขานุการวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐.  
๑๗๐ สมัภาษณ์, ด าเนิน  ขันทะกิจ, ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.) ส.ต.บ. 

สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา, ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๑๗๑ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   
๑๗๒ สัมภาษณ์, สิริชัย  คล้ายแจ้ง, รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๗๓ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ  มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
๑๗๔ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ  มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
๑๗๕ สัมภาษณ์, สีวรรณ  เภตรา, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๗๖ สัมภาษณ์, เดิน สีณี, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   



๑๑๗ 

ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้านแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป๑๗๗   วัดพระเจ้านั่งดิน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน มีศักยภาพด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่พร้อม เช่น ห้องสุขา 
ศาลาที่นั่งพัก ระบบขนส่ง การคมนาคมต่างๆ มีกิจกรรม ประเพณีที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่
เสมอ คนในชุมชนในความร่วมมือกับทางวัดเป็นอย่างดี ภายในวัดมีร้านค้าชุมชน ร้านอาหาร ร้า น
จ าหน่ายของฝากค่อนข้างน้อย อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว หากทางวัดมีการ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คนในชุมชนในความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีผู้น าชุมชนเป็นผู้น าใน
การวางแผนและประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกชุมชน สมาชิกในชุมชน ไม่มีความเห็นแก่ตัว เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน๑๗๘ 
 ตอนที่ ๒ แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายของชุมชนของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา การที่จะพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนของแหล่งท่องเที่ยววัดศรี
โคมค าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ต้องค านึงถึงชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบ
เศรษฐกิจ การเสริมสร้างการท่องเที่ยวจึงต้องมีการก าหนดเป้าหมายในชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น
ด้านเศรษฐกิจก็ท าให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการค้าขายได้ อาจจะเป็นการน าสินค้าจากชุมชน ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมาวางจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว หรือคนชุมชนชนใกล้เคียงเอง หรือการสร้าง
โฮมสเตย์ ที่พักต่างๆ ซึ่งการจับจ่ายใช้สอยจะท าให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงิน สร้างรายได้ขึ้นมา
หมุนเวียนในครัวเรือน ซึ่งต้องให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาปรึกษาหารือ พบปะ
พูดคุยกัน๑๗๙ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน และเล็งเห็นถึงจุดมุ่งหมายเดี่ยวกันของชุมชน คือการท าให้
วัดศรีโคมค าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนตลอดไป ทั้งนี้สมาชิกในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องแสดงออกซึ่งความตั้งใจในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ คิดดีต่อกัน และคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
ก็จะขับเคลื่อนชุมชนให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน และไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันได้ การที่จะพัฒนาและ
เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนของแหล่งท่องเที่ยววัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ หรือ
ยั่งยืนได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย๑๘๐ ทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ชุมชน และวัด ต้องร่วมมือกัน๑๘๑ โดยเริ่มตั้งแต่ชุมชนเอง จะต้องพูดคุย ปรึกษาหารือกัน 
เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๑๘๒ คนในชุมชน
จะต้องหาทางแบ่งปันโอกาส และพ้ืนที่ในการท ามาหากินอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ทุกคนในชุมชน อันจะท าให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และหน่วยงานภาครัฐ หรือ

                                                           
๑๗๗ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๗๘ สมัภาษณ์, พระครูอภิวัฒนกิตติ์, เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน, เมื่อวันท่ี ๑๑  ธันวาคม ๒๕๖๐.   
๑๗๙ สัมภาษณ์, พระสุนทรกิติคุณ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา และรองเจ้า

อาวาสวัดศรีโคมค า, เมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑.   
๑๘๐ สัมภาษณ์, ธรรม  สมควร, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
๑๘๑ สัมภาษณ์, บุญเกียรติ  มโนวงศ์, เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๐.   
๑๘๒ สัมภาษณ์, บัวหลั๋น วางจิต, ผู้ประกอบการร้านค้า, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   



๑๑๘ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องออกนโยบาย และจัดท าโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือน าชุมชนไปสู่เป้าหมายทิศทางเดียวกัน หรือออกกฎเทศบัญญัติต่างๆ ที่
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นจะต้องปลูกฝังแนวคิดในการบริการประชาชนแก่
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความคิดความตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านที่ๆ 
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวมในที่สุดหากจะพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายของชุมชน
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา วัดพระเจ้านั่งดินนั้น จะต้องเริ่มจากการสนับสนุนเรื่อง
ของงบประมาณในการบูรณะ ซ่อมแซม หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เ พ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวก่อน รวมถึงชุมชนจะต้องมีความตั้งใจ และให้ความร่วมมือกับวัด และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน๑๘๓ 
 สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาเครือข่ายกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ของทั้ง ๓ วัด แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
 ๑) ความเข้มแข็งของสมาชิกชุมชน คือคนในชุมชนต้องเคารพรับฟังความคิดเห็นกัน 
และเล็งเห็นถึงจุดมุ่งหมายเดี่ยวกันของชุมชน คือการ ท าให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน ที่มีการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนแบบ
ดั้งเดิม อันเป็นจุดขายที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว และคนในชุมชนจะต้องหาทางแบ่งปัน
โอกาสและพ้ืนที่ในการท ามาหากินอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่สมาชิกทุกคน
ในชุมชน อันจะท าให้สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ๒) ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชน คือ คนในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม การที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งเอาไว้ จะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของเครือข่าย และจะท าให้ภาพลักษณ์ของวัดเสื่อมเสียไปด้วย นอกจากนี้แล้ว
จะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ เพ่ือการท าข้อตกลงและประสานงานกันในกิจกรรมที่
ต่อเนื่องกัน และมีการแสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการ
ช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจแสดงอาการกิริยาสุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง การ
ปฏิบัติต่อกันระหว่างเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกัน การขอและการให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน จะต้องปฏิบัติด้วยความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่บรรยากาศการท างานที่ดี
ระหว่างเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน 
 ๓) การสนับสนุนจากภาครัฐ คือ ภาครัฐจะต้องออกนโยบาย จัดท าโครงการต่างๆ 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือน าชุมชนไปสู่เป้าหมายทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการออกกฎเทศ
บัญญัติต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน รวมถึงภาครัฐต้อง
ด าเนินการในการรักษาและควบคุมดูแลให้สมาชิกและเครือข่ายชุมชนต่างๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โดยเท่าเทียมกัน  

                                                           
๑๘๓ สัมภาษณ์, พระโพธิญาณรังสี, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  เจ้าคณะ

จังหวัดล าปาง/แพร่, เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๑๑๙ 

๔.๓ วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จั งหวัด
พะเยา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค กระบวนการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา  ได้แก่ วัดศรีโคมค า                  
(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน แบ่งออกเป็น  ๓ 
ตอน ดังนี้  
ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโย
ทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของวัด   
ตารางที่ ๑๘ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยา
ราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของวัด   
SWOT 

Analysis 
วัดศรีโคมค า 

(วัดพระเจ้าตนหลวง) 
วัดอนาลโยทิพยาราม 

(ดอยบุษราคัม) 
วัดพระเจ้านั่งดิน 

๑. ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของวัด   
จุดแข็ง (S) เป็นพระอารามหลวงชั้น

ตรีที่ เน้นรักษารูปแบบ
ประเพณีดั้งเดิม และเน้น
ความส าคัญทางศาสนา 
เช่น มีประเพณีแปดเป็ง
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
เป็นต้น 

เ ป็ น วั ด ที่ มี เ อ ก ลั ก ษ ณ์
เฉพาะในสถาปัตยกรรม 
แ ล ะ ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ที่             
โดดเด่น สวยงาม มีคุณค่า
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และ
ผู้ที่มาเยี่ยมชม 

มีพระพุทธรูปโบราณที่ถูกค้นพบ
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ และศรัทธา
ของคนทั่ ว ไป และมีวิหารที่มี
รูปทรงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มี
การบริหารที่มีความพร้อม และมี
จิ ต ส า นั ก พุ ท ธ  โ ด ย จ ะ มี
คณะกรรมการ และคนในชุมชน
จิตอาสาเข้ามาให้บริการ และ
ดูแล รักษาความสะอาดภายในวัด
ประจ า 

จุดอ่อน (W) เ ป็ น วั ด ที่ มี รู ป แ บ บ
โบราณ ไม่มีความแปลก
ใหม่หรือทันสมัย และไม่
มีแผ่นพับ ที่แนะน า ให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 

ไม่มีแผนที่ แผนผัง เอกสาร 
แผ่นพับแนะน า หรือให้
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว 

ไม่มี เอกสาร แผ่นพับแนะน า  
รวมถึงเจ้าหน้าที่  ที่ ให้ความรู้
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 

โอกาส (O) ได้รับความร่วมมือจาก
คนในชุมชน 

ได้รับความร่วมมือจากคน
ในชุมชน 

ได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชน 
และคนในชุมชนอย่างเต็มที่ ใน
ทุกๆ เรื่อง  

อุปสรรค (T) ท รั พ ย า ก ร ท า ง ก า ร
ท่องเทีย่วเริ่มเสื่อมโทรม 

 มีคู่แข่งทางการท่องเที่ยวจาก
อ าเภอใกล้เคียง 



๑๒๐ 

ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโย
ทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัด  
ตารางที่ ๑๙ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยา
ราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัด 
SWOT 

Analysis 
วัดศรีโคมค า 

(วัดพระเจ้าตนหลวง) 
วัดอนาลโยทิพยาราม 

(ดอยบุษราคัม) 
วัดพระเจ้านั่งดิน 

๒. ด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัด 
จุดแข็ง (S) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้

แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ มี
ระบบสาธารณูปโภค 
เช่ น  ถนน  น้ า  ไฟ ฟ้ า                     
ห้องน้ า รถรับจ้างต่างๆ
คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ 
เป็นต้น ที่ เ พียงพอต่อ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว  

พ้ืนที่ ของวัดกว้ า งขวาง  มี
ทัศนียภาพที่งดงามแวดล้อม
ด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น บริสุทธิ์ 
และมีที่ จอดรถกว้ างขวาง
เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 

เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน 
ที่มีวิถีชีวิตสมถะ เรียบง่าย 
ชอบท าบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรม
เป็นประจ า มีสิ่งอ านวยความ
ส ะ ด ว ก ที่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ
นักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ า ที่
นั่งพัก ที่จอดรถ รถเข็นส าหรับ
ผู้พิการ ร่ม และผ้าซิ่นส าหรับ
ผู้ที่แต่งกายไม่สุภาพ เป็นต้น 

จุดอ่อน (W) ประตูทางเข้าวัดค่อนข้าง
แคบ ไม่สะดวกต่อรถบัส
น าเที่ยว ส่วนที่จอดรถ
นอกวัดไม่ค่อยปลอดภัย
ต่อนักท่องเที่ยวในการ
เดินข้ามถนนมาเที่ยววัด 
ไม่มีมัคคุเทศก์ในแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงร้านค้า 
ร้านอาหาร และร้านขาย
ของที่ระลึก 

ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่มี 
ห้องน้ า  และร้านอาหารไม่
เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 
ไม่มีพนักงาน/เจ้าหน้าที่คอย
บ ริ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้  ห รื อ
ค าแนะน าเกี่ยวกับสถานที่ของ
วัด   

ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน ร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม ร้านค้าชุมชน 
ไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 
หากมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
เป็นจ านวนมาก รวมถึงศาลา
ที่นั่งพัก สถานที่ร่มรื่น และ
ระบบขนส่งสาธารณะ 

โอกาส (O) ภาครัฐร่วมกันพัฒนาใน
เรื่ อ งการรั กษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินนักท่องเที่ยว 
ร ว มถึ ง ใ ห้ ค า แนะน า
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ของวัดนั้นๆ ในโครงการ 
Amazing Thai Host 

ภาครัฐร่วมกันพัฒนาในเรื่อง
การรักษาความปลอดภัยของ
ชี วิ ต  แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ร ว ม ถึ ง ใ ห้
ค า แนะน า เ กี่ ย ว กั บแหล่ ง
ท่อง เที่ ย วของวัดนั้ นๆ ใน
โ ค ร ง ก า ร  Amazing Thai 
Host ระยะเวลา ๓ เดือน คือ 

ภาครัฐร่วมกันพัฒนาในเรื่อง
การรักษาความปลอดภัยของ
ชี วิ ต  แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ร ว ม ถึ ง ใ ห้
ค า แนะน า เ กี่ ย ว กั บแหล่ ง
ท่อง เที่ ยวของวั ดนั้ นๆ ใน
โ ค ร ง ก า ร  Amazing Thai 
Host ระยะเวลา ๓ เดือน คือ 
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ระยะเวลา ๓ เดือน คือ 
ได้ ส่ ง เ จ้ าหน้ าที่ อาสา 
สมัครดูแลนักท่องเที่ยว 
มาประจ าที่วัด ๓ ท่าน 

ได้ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ดูแลนักท่องเที่ยว มาประจ าที่
วัด ๓ ท่าน 

ได้ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ดูแลนักท่องเที่ยว มาประจ าที่
วัด ๓ ท่าน 

อุปสรรค (T) ข า ด ง บ ป ร ะ ม า ณ
สนับสนุนในเรื่ องของ
การสร้างศาสนวัตถุ หรือ
สิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ ภายในวัด 

ขาดงบประมาณสนับสนุนใน
เรื่องของการสร้างศาสนวัตถุ 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ ภายในวัด รวมถึงการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง
ใน เ รื่ อ ง งบประมาณ และ
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
ที่ ดี พ อ  แ ล ะ ไม่ ค่ อ ย ไ ด้ ใ ห้
ความส าคัญในเชิงอัตลักษณ์ 
และที่ส าคัญ คือความต่อเนื่อง
ของโครงการ  

 
ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโย
ทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ตารางที่ ๒๐ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยา
ราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
SWOT 

Analysis 
วัดศรีโคมค า 

(วัดพระเจ้าตนหลวง) 
วัดอนาลโยทิพยาราม 

(ดอยบุษราคัม) 
วัดพระเจ้านั่งดิน 

๓. ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (S) ในช่ ว ง เทศกาลต่ างๆ 

ห รื อ วั น ส า คั ญ ท า ง
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  มี
นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว ม า ไห ว้
สั ก ก า ร ะ พร ะ เ จ้ า ต น
หลวงเป็นจ านวนมาก  
ท า ให้ ผู้ ป ร ะกอบการ 
และคนในชุมชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น และวัดได้รับเงิน
บริจาค เงินท าบุญ และ
เงินจากการเช่าบูชาวัตถุ
มงคล เป็นต้น 

ร้านค้าชุมชน สินค้าชุมชน 
เช่น กระเป๋า รองเท้า หมวกที่
ท าจากผักตบชวา ซึ่ ง เป็น
หัตถกรรมพ้ืนบ้านที่คนใน
ชุมชนผลิต และน ามาขายใน
วัด (แหล่งท่องเที่ยว) เป็น
สินค้าที่แปลกและแตกต่าง
จากที่อ่ืนๆ จึงเป็นที่ถูกตาต้อง
ใจแกนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 
จึงท าให้คนในชุมชนรายได้
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

มี ร้ า น ขายอาห ารท้ อ งถิ่ น 
พ้ืนบ้าน เช่น หมูยอ ข้าวกั้น
จิ้น ขนมจีนน้ า เงี้ ยว  ในวัด 
(แหล่ งท่ อง เที่ ย ว )  ซึ่ ง เป็ น
อาหารที่หากินได้ยาก จึงเป็น
ที่ต้องการของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ รวมถึงเสื้อผ้าแบบ
ไทลื้อ ผ้าคลุม ผ้าขาวม้า มา
วางจ าหน่ ายด้ ว ย  ซึ่ ง เป็ น
เอกลั กษณ์ เ ฉพาะถิ่ น ของ
อ าเภอเชียงค า ท าให้ชุมชนมี
รายได้จากการท่องเที่ยว และ
จ าหน่ายสินค้า 

จุดอ่อน (W) มีนักท่องเที่ยวแต่งกาย
ไม่ เ หม า ะสม  ปัญห า

มีการก่อสร้างที่ใหม่ๆ ซึ่งบด
บังสถานที่ส าคัญของวัด และ

เส้นทางการเดินทางไปยังวัด 
( แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว )  ถ น น
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การจราจรติดขัด ไม่มี  
ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ดึ ง ดู ด
นักท่อง เที่ ยว  รวมถึ ง
รู ป แ บ บ ป ร ะ เ พ ณี  
วัฒนธรรมชัดเจน และ
เป็นเอกลักษณ์ 

สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็น
ป่าชื้น ซึ่งมียุง และแมลงต่างๆ 
มาก อาจจะไม่ปลอดภัย และ
ส ร้ า ง ค ว า ม ร า ค า ญ แ ก่
นักท่องเที่ยว 

เสื่อมสภาพ ช ารุด และติดกับ
แหล่งชุมชนที่พลุกพล่าน ท า
ให้การเดินทางไปยังวัดไม่ค่อย
สะดวกต่อรถบัสน าเที่ยว  

โอกาส (O) เด็กและเยาวชนไม่ค่อย
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แ น ะ น า ใ ห้ ค ว า ม รู้  
(มัคคุ เทศก์อาสา ) แก่
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
ชมรวมถึงการประชา 
สัมพันธ์ทางสื่อ Social 
Media ห รื อ เ ว็ ป ไ ซ ต์  
เ พ่ือให้ เป็นแหล่ งท่อง 
เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรมที่
ยั่งยืนสืบต่อไป 

เด็กและเยาวชนไม่ค่อยเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแนะน าให้
ความรู้ (มัคคุเทศก์อาสา) แก่
นักท่องเที่ ยวที่มาเที่ ยวชม 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์               
ท า งสื่ อ Social Media หรื อ             
เว็ปไซต์  เ พ่ือให้ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ ยว เชิ งวัฒนธรรมที่
ยั่งยืนสืบต่อไป 

เด็กและเยาวชนไม่ค่อยเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแนะน าให้
ความรู้ (มัคคุเทศก์อาสา) แก่
นักท่องเที่ ยวที่มา เที่ ยวชม 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทาง
สื่ อ  Social Media หรือ เว็ ป
ไ ซ ต์  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่องเที่ ยว เชิ งวัฒนธรรมที่
ยั่งยืนสืบต่อไป 

อุปสรรค (T) คนในชุ มชนไม่ค่ อยมี
ส่วนร่วมในการวางแผน 
แ ล ะ พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวมากเทาที่ควร 

ประชาชนและนักท่อง เที่ยว
ที่มาเที่ยว ไม่ค่อยให้ความ
สนใจที่จะศึกษาหลักธรรมทาง
พระพุทธ ศาสนา แต่สนใจที่
จะมาดู สถาปัตยกรรม หรือสิ่ง
ปลูกสร้างที่ เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะและสวยงามมากกว่า 

พระสงฆ์ และพระที่บวชใหม่มี
จ านวนน้อยลง และมีการ
ประยุกต์วัฒนธรรมเป็นสินค้า
ม า ว า ง จ า ห น่ า ย ใ น ก า ร
ท่องเที่ ยว ซึ่ งอาจจะท าให้
วัฒนธ รรมที่ ดั้ ง เ ดิ ม เ ลื่ อ น
หายไป และเปลี่ยนแปลง 

 
ตอนที่ ๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างเครือข่ายของชุมชน
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) 
วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน 
 ๑) หน่วยงาน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องออกนโยบาย และ
จัดท าโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒) ออกกฎเทศบัญญัติต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 
 ๓) ปลูกฝังแนวคิดในการบริการประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความคิด
ความตั้งใจในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
โดยรวมในที่สุด 
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 ๔) คนในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องแสดงออกซึ่งความตั้งใจในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลสมาชิกในชุมชนคนอ่ืนๆ คิดดีต่อกัน  
 ๕) คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนให้พัฒนาไปอย่าง
ยั่งยืน และไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันได้ 
 ๖) คนในชุมชนจะต้องหาทางแบ่งปันโอกาส และพ้ืนที่ในการท ามาหากินอย่างเท่าเทียม
กัน เพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ทุกคนในชุมชน 
 
๔.๔ องค์ความรู้จากกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม                        
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 ๔.๔.๑ ศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา                 
บริบทของแหล่งท่องเที่ยว หรือสภาวะ/สภาพของแหล่งท่องเที่ยว/ความพร้อมของผู้ให้บริการ สถานที่ 
ที่พัก ลานจอดรถ ที่พักชั่วคราว ที่ฟังธรรม ร้านอาหาร บริการด้านอ่ืนๆ ถนน (การคมนาคม) สะดวก
ได้รับการร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกช่วยในทุกด้าน มีศักยภาพของชุมชนในทุกด้านมีศักยภาพ
ระดับกลางๆ ไม่ดีเด่น หรือ เลิศมากหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ ๒ : ศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 

 ๔.๔.๒ การพัฒนาเครือข่ายกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม                            
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา การพัฒนาเครือข่ายฯ มีแนวโน้มที่ดีส าหรับการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกด้านได้มากข้ึน   



๑๒๔ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๓ : การพัฒนาเครือข่าย กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนต่อการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 
 ๔.๔.๓ ศักยภาพและเครือข่ายของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา ศักยภาพแต่ละด้านว่ามีความพร้อม หรือควรพัฒนา (จุดเด่น/จุดด้อย) อย่างไร ถ้าด้อย
ก็ควรพัฒนาให้ดีขึ้น ถ้าดีก็รักษาไว้ด้วยชุมชน เครือข่ายชุมชน และภาครัฐ สรุป จุดด้อย ควรพัฒนา
เร่งด่วน คือ การบริการ/ไกด์ท้องถิ่นความสะอาดในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดของห้องสุขา 
ความสะอาดของอาหาร ที่พัก ศาลาร่มรื่น ความสะอาดของร้านอาหารการแลกเปลี่ยนความรู้จาก
หน่วยงาน/เครือข่ายภายนอก เข้าส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ ในทุกแหล่งท่องเที่ยว คือ วัดศรี
โคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน  
 
 
 
 

ความรู้/วิชาชีพ 
 

ชุมชนเพื่อ 
การท่องเท่ียว 

 

ภาครัฐเพื่อ
การท่องเท่ียว 

เครือข่ายต่างๆ 
เพื่อการท่องเที่ยว 

 

การพัฒนา
เครือข่าย 

 



 
 

  

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ๒) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายกระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยาและ ๓) เพ่ือ
วิเคราะห์ศักยภาพและเครือข่ายของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 

 วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงาน การวิจัยที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามประกอบ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร รายงาน การวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และมีการสัมภาษณ์ประกอบ  

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พระมหาเถระ            
และปราชญ์ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอย
บุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน จ านวน ๒๐,๒๙๒ รูป/คน ใช้ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejicie 
and Mogan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓๗๙ รูป/คน  
  
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 

 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา โดยรวม (วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และ
วัดพระเจ้านั่งดิน) มีผลดังนี้ 

 ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕ มีอายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๔๐คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙ สถานภาพ ส่วนใหญ่โสด จ านวน ๑๙๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท.จ านวน ๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๒.๗ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ มีรายได้ 
๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐ และส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่อาศัยใน
ภาคเหนือ จ านวน ๒๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐ 



   ๑๒๖ 

 ๒) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา โดยรวม (วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม 
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน) 
 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา โดยรวม (วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และ
วัดพระเจ้านั่งดิน) อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =๓.๑๐)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 (๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง          
( X =๓.๒๓) เรียงล าดับ ได้แก่ เน้นความส าคัญทางด้านศาสนา คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕๙ เน้นรักษา
รูปแบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๔ เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๒๔ ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๑๖ เน้นรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๙ และเน้นการให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕ 
 (๒) ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
( X =๓.๒๙) แบ่งออกเป็น ๖ ด้านย่อย เรียงล าดับได้ ดังนี้ ๒.๑) รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว        
อยู่ในระดับมาก ( X =๓.๕๓) เรียงล าดับ ได้แก่ มีเวลาเปิด – ปิด ที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ 
ความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๕ ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่ 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพร้อม เช่น ห้องน้ า ที่นั่งพัก ที่ทิ้งขยะฯ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๙ ๒.๒) ด้านการจัด
กิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๔๐) เรียงล าดับ ได้แก่ มีความผูกพัน
ต่อท้องถิ่น หรือชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๕ การจัดงานเน้นกิจกรรมทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ 
การจัดงานแบบออกร้านจ าหน่ายสินค้า คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๓ การจัดงานแบบอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๙ การจัดงานแบบมีมหรสพ งานรื่นเริง คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗ และมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๖ ๒.๓) ด้านการให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๑๒) เรียงล าดับ ได้แก่ การให้บริการของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๘ ความสะอาดและถูกหลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 
๓.๑๖ อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติดี คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ และความเพียงพอและความหลากหลาย
ของร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓ ๒.๔) ด้านการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =๓.๓๕)เรียงล าดับ ได้แก่ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐              
การท่องเที่ยวมีความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๘ มีป้ายบอกเส้นทาง เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
สะดวก คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๔ ความเพียงพอของระบบขนส่งสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ และมี
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒ ๒.๕) ด้านการ
รองรับด้านการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๓๓) เรียงล าดับ ได้แก่ ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวที่รับจากปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙ และ 
ศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ น้ าไฟ ถนน ที่พักฯ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗ และ         
๒.๖) ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๐๑) เรียงล าดับ 
ได้แก่  การจัดนิทรรศการ คู่มือ วีดิทัศน์ และวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่



   ๑๒๗ 

นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๑ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ การจัด
หมวดหมู่ วัตถุโบราณ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๘ มีการสืบค้นประวัติ ความหมาย และที่มาของวัตถุโบราณ
ที่จัดแสดง คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒ และมีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ 
 (๓) ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =๒.๗๘) แบ่งออกเป็น ๔ ด้านย่อย เรียงล าดับได้ ดังนี้  ๓.๑) ด้านผลกระทบด้าน
วัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๒.๙๗) เรียงล าดับ ได้แก่ มีการประยุกต์วัฒนธรรมเป็นสินค้า
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๒ นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
๓.๕๐รูปแบบวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๘๗ มีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมภายนอกจากนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๙ และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกท าลาย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘ ๓.๒) ด้านผลกระทบด้านกายภาพ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =๒.๘๗) เรียงล าดับ ได้แก่ มีการสร้างรูปสักการะข้ึนใหม่เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๒๐ มีการปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์ที่กลมกลืนกับศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗ มีการ
สร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ บดบังสถานที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓ มีการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานที่
เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ และโบราณสถานได้รับความเสียหายจากการ
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐ ๓.๓) ด้านผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  อยู่ในระดับปานกลาง                                             
( X =๒.๖๕) เรียงล าดับ ได้แก่ คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
๓.๖๗ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๙ มีการเข้ามาหาผลประโยชน์จากคนนอก
ชุมชนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ และค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 
๓.๐๑ และ ๓.๔) ด้านผลกระทบด้านสังคม อยู่ในระดับน้อย ( X =๒.๖๒) เรียงล าดับ ได้แก่ เด็กและ
ผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๖ เกิดกลุ่มองค์กรใหม่ๆทางการ
ท่องเที่ยว เช่น กลุ่มมัคคุเทศก์อาสา คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ การเพ่ิมขึ้นของสถานบริการยามราตรี คิด
เป็นร้อยละ ๒.๓๒ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ และ
ชุมชนมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๓ 
  
๕.๒  อภิปรายผล 
  

 จากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึง  
พระมหาเถระและปราชญ์ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม   
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน ปรากฏว่าแต่ละวัดมีศักยภาพและกระบวนการเสริมสร้าง
ศักยภาพที่แตกต่างกัน ในการพัฒนาเครือข่ายชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 
 ๕.๒.๑ ด้านการรูปแบบจัดการการท่องเที่ยวของวัด  
 วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) ทางวัดยังเน้นรักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน และเน้นความส าคัญ



   ๑๒๘ 

ทางด้านศาสนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทางวัดมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีของศาสนาเป็นประจ า 
รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะประเพณีแปดเป็ง และพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีโคมค า มีความพร้อมในการ
พัฒนาเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และวัฒนธรรม
ที่มีรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว  วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)                      
เน้นรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย เน้นรักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม และเน้นความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว อาจเพราะมีศิลปะ สถาปัตยกรรม และประติมากรรมที่โดดเด่นสวยงามแปลกตา 
เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม และวัดพระเจ้านั่งดิน เน้นความส าคัญทางด้าน
ศาสนา เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในชุมชน เพราะวัดตั้งอยู่ใจกลางชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความสมถะ เรียบง่าย 
มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา รวมถึงตระหนักและให้ความส าคัญในการเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของวัดเป็นอย่างดี กล่าวได้ว่ารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของทั้ง ๓ วันนั้น มีความพร้อมในการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวไปด้วยกัน รวมทั้งมีจิตส านึกที่ดีต่อพระพุทธศาสนา และมีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความดั้งเดิม  สอดคล้องกับ อาวรณ์ (Arvorn, C.)๑ ที่ว่า ชุมชนมีความพร้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีแหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา ดังนั้น รูปแบบและแนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเหมาะสมต่อการเตรียมความ
พร้อมต่อการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว และยังสอดคล้องกับ  
 
 ๕.๒.๒ ด้านการจัดการการท่องเที่ยว  
 วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจากปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนๆ  มีป้ายบอกเส้นทาง 
เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก ความสะอาดและถูกหลักโภชนาการ อาหารและเครื่องดื่มมี
รสชาติดี ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ถือเป็นศักยภาพที่ส าคัญกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม          
วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) มีเวลาเปิด – ปิด ที่เหมาะสม ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ การให้บริการของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ มีความผูกพันต่อท้องถิ่นหรือชุมชน  และวัดพระเจ้านั่งดิน มีความร่มรื่น 
เหมาะแก่การพักผ่อน การท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ความสะอาดและถูกหลักโภชนาการ มีการจัด
งานเน้นกิจกรรมทางศาสนา มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น ศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน ได้แก่ น้ าไฟ ถนน ที่พักฯ ซ่ึงทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มาก หากมีความสะดวกในการเข้าชม หาก
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิดนักท่องเที่ยวจะเกิด
อรรถรสได้มาก สอคล้องกับแนวคิดของ ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทรที่ว่าองค์ประกอบตัวบ่งชี้ศักยภาพของ

                                           
๑ Arvorn, Chankhanit. Guideline for Tourism Potentiality Building in Wieng Huaw 

Subdistrict Administration Organization, Plan District, Chiang Rai Province from Cultural 
Tourism Route, (Chiang Rai : Chiang Rai Rajabhat Universit, 2014), p. 4. 
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แหล่งท่องเที่ยวไว้ว่า การจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี ความเจริญก้าวหน้าและกลายเป็นที่รู้จักของ
ผู้คนอย่างแพร่หลาย ต้องพัฒนาจาก เรื่อง ระบบการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีได้มาตรฐาน คือ การประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง มีสื่อความหมายกับคนที่มาเยือนอย่างเข้าใจ
กันและ การอ านวยความสะดวกทุกด้าน๒   
 
  ๕.๒.๓ ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น 
คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือตอบสนอง
การท่องเที่ยว เด็กและผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ในปัจจุบันเด็กและผู้สูงอายุ
เป็นบุคคลที่ส าคัญในสังคม ควรให้เข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าด้านใดก็ตาม เช่น ให้เด็ก
เยาวชน เข้ามาเป็นมัคคุเทศก์อาสา แนะน าแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอย
บุษราคัม) คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เด็กและ
ผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และมีการสร้างรูปสักการะขึ้นใหม่เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยว ซึ่งการมีศักยภาพที่โดดเด่นทั้งนี้อาจเพราะโบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางศาสนาในแต่ละ
ยุค แต่ละสมัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับสุพรรณิการ์ ขวัญเมือง 
และเบญจวรรณ โมกมล๓ ที่ว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวจะต้องมีหลักว่า สามารถดึงดูดคนให้
ไปเที่ยวชม ได้แก่ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสอดคล้องกับ Godfrey 
Kerry & Clarke Jackie๔ ที่ว่า การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว ต้องประเมินผลในเรื่องของ
ทรัพยากรด้านมรดกทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้วยซึ่งหมายถึง สิ่งส าคัญทางศาสนา คือ 
โบราณสถาน และโบราณวัตถุของสถานที่แต่ละแห่ง และวัดพระเจ้านั่งดิน มีการประยุกต์วัฒนธรรม
เป็นสินค้าท่องเที่ยว มีการปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์ที่กลมกลืนกับศาสนสถาน เด็กและผู้สูงอายุมีบทบาท
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน และคนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับ พูนทรัพย์  สวนเมือง
ตุลาพันธ์๕ ที่ว่า การท่องเที่ยวที่จัดโดยชุมชนจะช่วยอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ ถ้า
ชุมชนจะจัดการการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง วัตถุประสงค์อันดับแรกคือการสร้างร่ายได้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน อันดับที่สองคือ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั่นเอง 
และสอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนาที่ว่า การให้ชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่รอบๆ แหล่งท่องเที่ยว           
มีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จาก

                                           
๒ ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร, สรุปผลการสัมมนาการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ, (กรุงเทพมหานคร: 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 
๓ สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง และเบญจวรรณ โมกมล,  ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยว

เชิงสปา จังหวัดเชียงราย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๐), บทคัดย่อ. 
๔ Godfrey Kerry & Clarke Jackie,  The Tourism DevelopmentHandbook: A Practical 

Approach to Planning and Marketing, (New York: Continuum, 2000), p. 3. 
๕ พูนทรัพย์  สวนเมือง ตุลาพันธ์, รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และ

ร้อยเอ็ด, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖), บทคัดย่อ. 



   ๑๓๐ 

การท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งจะท าให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยวด้วย๖ 
  
 ๕.๒.๔ ด้านแนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างเครือข่าย 

วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้า
นั่งดิน ยังมีเครือข่ายที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งแนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างเครือข่ายวัดศรีโคมค า          
(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน คือ หน่วยงานทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องออกนโยบาย และจัดท าโครงการ
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ออกกฎเทศบัญญัติต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงคนในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องแบ่งปันโอกาส และพ้ืนที่ใน
การท ามาหากินอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ทุกคนในชุมชน แสดงออกซึ่ง
ความตั้งใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกในชุมชนคนอ่ืนๆ คิดดีต่อกัน คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน และไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุนีย์  อภิชาติกุลชัย๗ ที่ว่า นอกจากความร่วมมือของคนในชุมชนเองแล้ว ความร่วมมือ
และความช่วยเหลือที่มาจากหน่วยงานของรัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่าย และ
การเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งก็มีส่วนส าคัญยิ่ง สิ่งส าคัญประการแรกที่จะท าให้เครือข่ายเข้มแข็ง
ได้นั้น โดยอาศัยหลักธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสุขและความสามัคคี และช่วยป้องกัน
หรือลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ การกระท าต่อกันด้วยเมตตาแสดงไมตรีและ
ความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือกิจธุระต่างๆโดยเต็มใจแสดงอาการกิริยาสุภาพเคารพนับถือกัน
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง (เมตตากายกรรม) การพูดต่อกันด้วยเมตตาช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่ง
สอนหรือแนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้า
และลับหลัง (เมตตาวจีกรรม) การคิดต่อกันด้วยเมตตาตั้งจิตปรารถนาดีคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน
มองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน (เมตตามโนกรรม) การได้มาแบ่งกันกินใช้แบ่งปันลาภผล
ที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน (สาธารณโภคี) 
การประพฤติให้ดีมีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมไม่ท าตนให้เป็นที่น่า
รังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ (สีลสามัญญตา) ปรับความเห็นเข้ากันได้เคารพรับฟังความคิดเห็น
กัน มีความเห็นชอบร่วมกันตกลงกันได้ในหลักการส าคัญยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงามหรือ
จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน (ทิฏฐิสามัญญตา)  
  
                                           

๖ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, “มารู้จักหนังสือท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันเถอะ”. จุลสารการท่องเที่ยว, ๒๕๔๒, 
๑๘ (๑): ๑๔-๑๕. 

๗ สุนีย์  อภิชาตกุลชัย, การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพ่ือชุมชนสันติสุข : กรณีศึกษา
ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), 
หน้า ๗๙. 

 



   ๑๓๑ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัย กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา พบว่ายังมีเรื่องที่น่าศึกษาอีกมาก ผู้วิจัยขอเสนอไว้เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ
ทั่วไปและน าผลวิจัยไปใช้ 
 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  ๑) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการของชุมชนต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ควรน ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านพุทธสถาน ด้านแหล่งท่องเที่ยว               
เชิงวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนสืบไป 
  ๒) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพไกด์ของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว                
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา วิเคราะห์บทบาทของชุมชน กับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
  ๓) ด้านสถานที่ ทั้งสามวัดควรมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ สภาพภูมิทัศน์ภายใน
วัด ให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวและยั่งยืนต่อไป และควรมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวโดยเร็วและทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง เช่น การโฆษณาร่วมกับสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และ                                         
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
  
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
  ๑) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเหมาะแก่การน ามาบรรจุเป็นหลักสูตรใน
สถานศึกษาทุกระดับชั้น เพ่ือให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ ถึงด้านพุทธศิลป์ ศิลปกรรม 
และสถาปัตยกรรม โดยน าไปก าหนดเป็นเชิงนโยบายของสถานศึกษา 
  ๒) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่ งเสริมการท่องเที่ยว                 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา เหมาะแก่การน ามาถ่ายทอดให้กับผู้สนใจศึกษา โดยเฉพาะ                       
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรตระหนักในประเด็นเหล่านี้ น ามาผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน ในสถานศึกษาให้มากข้ึน 



๑๓๒ 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาบาลี - ไทย : 

 ๑.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ๑.๑.๑ หนังสือ 
กรมศาสนา. แนวทางการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติ

 ศาสนา. ส านักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม : กรมศาสนา, ๒๕๕๗. 
กรมศิลปากร. วัฒนธรรม อารยธรรม ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : กรม, ๒๕๔๒. 
___________. องค์การค้าของคุรุสภา และมูลนิธิเสถียรโกเศศ  นาคะประทีป. กรุงเทพมหานคร : 

 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๑.  
การท่องเที่ยวและกีฬา. คู่มือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๕๐.  
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ส านักงานศิลปินแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 

๒๕๔๐.  
จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา. การพัฒนาชุมชน . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๓๐. 
ฉัตรทิพย์  นาถสุภา. การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สร้างสรรค์, 

๒๕๔๐. 
ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย, ๒๕๔๐.  
___________. จอมพลป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่ . กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๔. 
___________. วิถีไทย : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์ พริ้นดิ้ง

แอนด์พับลิชชิ่ง มหาชน, ๒๕๔๐.  
เดวิด แมทธิวส์. การเมืองภาคพลเมือง. แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์. ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ 

ออฟเซ็ท, ๒๕๓๙.  
เทิดชาย ช่วยบ ารุง. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

: บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๔.  

ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร. สรุปผลการสัมมนาการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ . กรุงเทพมหานคร: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๒. 

นิคม จารุมณี. การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพนมหานคร : แพร่พทิยา, ๒๕๕๓.  
นิคม มูสิกะคามะ. แนวทางการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร  : 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๑.  



๑๓๓ 

นิยพรรณ วรรณศิริผลวัฒนะ. ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 
ศาลแขวงพระนครเหนือ, ๒๕๔๐.  

บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน . เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒.  

___________. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจที่ไม่มีวันตายของประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร : ซี.พี.บุ๊ค สแตนดาร์ด, ๒๕๔๘.  

___________. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเพรส แอนด์ดีไซน์ 
จ ากัด, ๒๕๔๘.  

ประสาท หลักศิลา. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ก้าวหน้าการพิมพ์, ๒๕๑๑.  
พจนา  สวนศรี. คู่มือการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โครงการท่องเที่ยวเพ่ือ

ชีวิตและธรรมชาติ, ๒๕๔๖.  
พจนา ชัชวาล. การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ . 

มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑.  
พจนา สวนศรี. คู่มือการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community Based Tourism Handbook. 

กรุงเทพมหานคร : โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ, ๒๕๔๖.  
พระครูโสภณปริยัติสุธี(ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม). นิทานพื้นบ้านเมืองพะเยา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พะเยา : กอบ

ค าการพิมพ์, ๒๕๔๗.  
พระธรรมวิมลโมลี. พระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมค า ต าบลเวียง อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา . 

พะเยา : นครนิวส์การพิมพ์, ๒๕๕๐.  
พระยาอนุมานราชธน. ความหมายของวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 

๒๕๑๒.  
พระราชวรมุนี ประยุทธ์ ปยุตโต. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๙.  
พูนทรัพย์  สวนเมือง ตุลาพันธ์. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และ

ร้อยเอ็ด. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖. 
ไพรัตน์  เดชะรินทร์. การบริหารการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔.                 
มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด. การท่องเที่ยวแห่งเอเชีย. โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืนใน

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ปีที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ๒๕๕๑.  
รชพร จันทร์สว่าง. เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง

ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นาม

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.  
ราณี  อิสิชัยกุล. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖.  
วลัยพร  ริ้วตระกูลไพบูลย์. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ, ๒๕๕๓.  



๑๓๔ 

ศิริ ฮามสุโพธิ์. ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๔๓. 
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และส านักวิจัยและพัฒนาข้าว. เอกสารวิชาการ การจัดเขตศักยภาพการผลิต

ข้าว จังหวัดพะเยา. ม.ป.ท., ๒๕๕๐. 
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย, ๒๕๓๖.  
สมศักดิ์  ศรีสันติสุข . การประเมินศักยภาพของชุมชน . ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๗.  
สัญญา  สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๕.  
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว. การท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : กองวิชาการท่องเที่ยว กรมการ

ท่องเที่ยว, ๒๕๔๖.  
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๕๕. จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 

๒๕๕๕.  
สินธุ์  สโรบล. การท่องเที่ยวโดยชุมชน:แนวคิดและประสบการณ์พื้นฐานภาคเหนือ . เชียงใหม่ :               

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖.  
สีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ. ตัวชี้วัดส าหรับงานพัฒนาชนบท : ประสบการณ์จากนักพัฒนา . 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๒๘.  
สุจิตต์  วงษ์เทศ. บรรณาธิการ. เมืองพะเยา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๒๗. 
___________.ประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมเมืองพะเยา . กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ พริ้นติ้ง 

เซ็นเตอร์, ๒๕๓๘.  
สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง . 

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒.  
สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ. วัฒนธรรมองค์การ แนวคิด งานวิจัยและประสบการณ์. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์โฟร์เพชร, ๒๕๔๐.  
สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง และเบญจวรรณ โมกมล. ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยว

เชิงสปา จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 
๒๕๕๐. 

สุรพล  ด าริห์กุล. ล้านนาสิ่งแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรม โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย
องค์กรการค้าคุรุสภา. กรุงเทพมหานคร : รุ่งอรุณพับลิซซิ่งจ ากัด, ๒๕๔๒.  

เสถียร เหลืองอร่าม. โครงสร้างทางสังคมของชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชวนพิมพ์, ๒๕๓๘.  

เสรี พงศ์พิศ. ฐานคิด : จากแผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : พลังปัญญา, ๒๕๔๘.  
___________.วิธีคิด วิธีท า แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ภูมิปัญญา

ไทย, ๒๕๔๖.  
เสาวคนธ์  สุดสวาท. สังคมวิทยาชนบท. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๔.                    



๑๓๕ 

เสาวภา ไพทยวัฒน์. พื้นฐานวัฒนธรรม : แนวทางอนุรักษ์และพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
สถานบันราชภัฏ, ๒๕๓๘.  

หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย และญิบพัน พรหมโยชี. ปฐมบทแห่งวิชาการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๔๒๗.  

อนุชาติ พวงส าลี และ อรทัย อาจอ่ า . การพัฒนาเครื่องชี้ วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓๙.  

อมรา   พงศาพิชญ์. วัฒนธรรม  ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา . 
พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๘. บทคัดย่อ. 

อมรา  พงศาพิชญ์. อุทัย ดุลยเกษมบรรณาธิการ. คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา. พิมพ์ครั้ง
ที่ ๒. ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๗.  

อัจฉรา สโรบล. ชุมชนกับการพัฒนา. เชียงใหม่ : ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์, ๒๕๕๑.  
อานนท์ อาภาภิรม. สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แพร่วิทยา, 

๒๕๑๙.  
อุทัย หิรัญโต. สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๙.  

 ๑.๑.๒ บทความ 
กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ. การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน . วารสารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๑.  
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. “มารู้จักหนังสือท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันเถอะ”. จุลสารการท่องเที่ยว, ๒๕๔๒, 

๑๘ (๑): ๑๔-๑๕. 
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล. “การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ TAT” Tourism Journal. ฉบับที่ ๑ มกราคม-

มีนาคม ๒๕๕๙. หน้า ๓. 
วงศ์ธีรา สุวรรณิน และคณะ. การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดในจังหวัด

ปทุมธานี . วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ ๘ ฉบับที ่๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗.  

๑.๑.๓ รายงานการวิจัย 
คนึงภรณ์ วงเวียน. การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาเกาะเสม็ด 

จังหวัดระยอง, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   พระนคร, ๒๕๕๔. 

 ๑.๑.๔ ข้อมูลออนไลน์ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา . ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐. [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://www.mots.go.th. วันที่สืบค้น : ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
ข่าวสารการท่องเที่ยว. Tourism expected to pass 2 trillion in GDP. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

www.breakingtravelnews.com. วันที่สืบค้น : ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
จังหวัดพะเยา. เข้าถึงได้จาก : http://www. th.wikipedia.org/wiki. [ม.ป.ป.]. วันที่สืบค้น : ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗. 

http://www.breakingtravelnews.com/


๑๓๖ 

ประวัติพระเจ้านั่งดิน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา .[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : www.phayao.go.th. 
วันที่สืบค้น : ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 

ประวัติวัดอนาลโยทิพยาราม.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : www.phayao.go.th. วันที่สืบค้น : ๕  มกราคม 
๒๕๖๐. 

มุ ม ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า ว เ ชี ย ง ร า ย .  จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  : 
http://www.phayao.go.th. วันที่สืบค้น : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗. 

วิ กิ พี เ ดี ย ส าร านุ ก รม ไทย .  จั งห วัดพะ เ ยา .  [ออน ไลน์ ].  เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก  : http:/ /www. 
th.wikipedia.org/wiki. [ม.ป.ป.]. วันที่สืบค้น : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการ
ปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th. [ม.ป.ป.]. วันที่สืบค้น : 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 ๑.๑.๕ สัมภาษณ์ 
จ านง  อินปิง. นักท่องเที่ยว. ๘๐ หมู่ ๒ บ้านป่าก่อเจริญ ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย. 

สัมภาษณ์. เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
เฉลียว  มีสุข. ผู้ประกอบการร้านค้า. บ้านพระนั่งดิน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา. สัมภาษณ์.                

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
ด าเนิน  ขันทะกิจ. ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.) . ส.ต.บ. สถานี

ต ารวจภูธรเมืองพะเยา. สัมภาษณ์. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
เดิน สีณี. ผู้ประกอบการร้านค้า. หมู่ ๖ บ้านสันป่าปง ต าบลสันบ่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. 

สัมภาษณ์. เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐.   
ธรรม  สมควร. ผู้ประกอบการร้านค้า. หมู่ ๖ บ้านสันป่าปง ต าบลสันบ่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัด
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บทคัดย่อ 
 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ๒) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายกระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา และ ๓) เพ่ือ
วิเคราะห์ศักยภาพและเครือข่ายของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแบบสอบถามประกอบ                 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร รายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และมีการสัมภาษณ์ประกอบ  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พระมหาเถระ            
และปราชญ์ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ วัดศรี โคมค า  (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม                  
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน จ านวน ๒๐,๒๙๒ รูป/คน ใช้ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejicie and Mogan ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓๗๙ รูป/คน  
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๑๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๗.๕ มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๔๐คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙ สถานภาพ ส่วนใหญ่
โสด จ านวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท.จ านวน ๑๖๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๔ มีรายได้ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐ และส่วนใหญ่มีถ่ินที่อยู่
อาศัยในภาคเหนือ จ านวน ๒๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐  
 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา โดยรวม (วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และ
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วัดพระเจ้านั่งดิน) อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๑๐) วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ศักยภาพของชุมชนต่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =๓.๒๓) พบว่า มีความพร้อมในระบบการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า 
ห้องสุ ขา  ศาลา  ที่ นั่ ง พัก  ถั งขยะ ป้ ายบอกเ ส้นทาง  ฯลฯ  ๒ )  ด้ านรูปแบบการจัดการ                          
การท่องเที่ยว อยู่ ในระดับปานกลาง ( X =๓.๒๙) พบว่า ชุมชนโดยรอบมีวิถีชีวิตที่ผูกพัน                                
กับพระพุทธศาสนา และทางวัดมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และรณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ๓) ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  อยู่ในระดับ              
ปานกลาง ( X =๒.๗๘) พบว่า ควรให้เด็ก เยาวชน เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมกรท่องเที่ยว เช่น 
มัคคุเทศก์อาสาแนะน าแหล่งท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ การพัฒนาเครือข่ายกระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ควรเริ่มจาก
คนในชุมชนต้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
รวมทั้งให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกนโยบาย และจัดท าโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ยั่งยืน และวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ วิเคราะห์
ศักยภาพและเครือข่ายของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ทั้ง ๓ วัด 
ส่วนใหญ่มีศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีค่อนข้างพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละวัดมีสิ่ง
ที่ควรพัฒนาแตกต่างกันเป็นอันดับต้น ๆ เช่น วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) ไ ม่มีแผ่นพับ/
เอกสารแนะน าแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วัดพระเจ้านั่งดิน
มีเส้นทางการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีถนนช ารุด เสื่อมสภาพ และติดกับแหล่งชุมชนที่
พลุกพล่าน ท าให้การเดินทางไม่สะดวก และวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) มีการก่อสร้างที่
ใหม่ ๆ ซึ่งบดบังสถานที่ส าคัญของวัด และสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นป่าชื้น ซึ่งมียุงหรือแมลงต่าง ๆ 
อาจจะไม่ปลอดภัยและสร้างความร าคาญแก่นักท่องเที่ยว   
ค าหลัก :  การเสริมสร้าง, ศักยภาพชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, วัดศรีโคมค า, 
 วัดอนาลโยทิพยาราม, วัดพระเจ้านั่งดิน 

 
Abstract 

 

 This research has three objectives: 1) to study the process in community 
strengthening in the cultural tourism promotion in Phayao province, 2) to develop the 
process network in community strengthening in the cultural tourism promotion in 
Phayao province, and 3) to analyze the community strengthening and networks in the 
cultural tourism promotion in Phayao province. 
 The research was conducted by the mixed methodology, i.e. the 
quantitative by using the questionnaires, and the qualitative based on the documents 
related and the in-depth interview.    
 The samples comprised of the people, community, tourists, senior monks 
and local scholars whose residences are around Wat Srikhomkham or Wat 
Phrachaotonluang, Wat Analayotipyaram or Doi Bussarakham, and Wat Phrachao- 
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nangdin with total amount of 20,292 persons. The sampling with 379 samples was 
done by Krejcie and Morgan table. 
 The study revealed that most respondents were female amount 218 
samples, or 57.5 percentage. Their ages were around 31-40 years, they were 140 
samples, or 36.9 percentage. For the status, most were single with 192 samples or 50.7 
percentage. They were with undergraduate degree with 162 samples or 42.7 
percentage. Most had their own enterprises with 100 samples or 26.4 samples. Most 
earned monthly incomes around 10,000 – 15,000 THB with 216 samples or 57 
percentage, and most resided in the north with 292 samples or 77 percentage.  
 An average of the process in community strengthening in the cultural 
tourism promotion in Phayao province was in medium level ( X =3.10) . For the 1st 
objective, it was found that, 1) the tourism management was in medium level                    
( X =3.23), since the communities were ready in the basic infrastructures such as roads, 
electricity, toilets, rest area, bins, and signs, 2) the forms of tourism management was 
in medium level ( X =3.29) , since the communities related to Buddhism, and the 
monasteries organized various activities and strengthen the sense of conserving local 
cultures, and 3) the impact on the cultural tourism was in medium level ( X =2.78) , 
since the youth should share roles in tourist activities such as being a volunteer as a 
tourist guide.  For the 2nd objective, it was found that the development of the process 
network in community strengthening in the cultural tourism promotion in Phayao 
province should begin with the harmonious and devoted minds of people in the 
communities. The other organizations or groups related should help plan and 
implement the plan to be in action as to promote the sustainable tourism. For the 3rd 
objective, it was found that the three monasteries have sufficient facilities for 
welcoming the tourists. However, each monasteries needed some different 
improvements, such as Wat Srikhomkham had no brochures or documents for 
introducing the attractions and no a tourist guide. Wat Phrachaonangdin needed 
improvement for a broken and inconvenient road, and the nearby confused 
community. Wat Analayotipyaram set up new huge constructions which conceal the 
attractions therein, and the surrounding are the thick forest with mosquitos and insects 
that may disturb the tourists. 
Key word:  Strengthening, Community potential, Toursim Promotion,  

Wat Srikhomkham, Wat Phrachaonangdin, Wat Analayotipyaram 
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ค าน า 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้  เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และส าคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศเป็นอย่างมาก
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยว ถือเป็นอันดับ ๑ ในภูมิภาคอาเซียน               
เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศที่มีมูลค่ามหาศาล การท่องเที่ยวเชิง
มรดกวัฒนธรรมมีคุณค่าและความส าคัญควรแก่การอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่
สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และเรื่องราวของชุมชนซึ่ง
เป็นสิ่งที่มีค่ามากและยากที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนได้ นอกจากนี้การท่องเที่ยวดังกล่าวยังเกิดคุณค่า
ทางสุนทรียศาสตร์ ที่สามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้นักท่องเที่ยวเกิดความซาบซึ้งใจและพึง
พอใจใน แหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน จังหวัดพะเยา มีแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญๆ ตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนามากมาย ซึ่งสถานที่น่าสนใจได้แก่ วัดศรีโคมค า หรือวัดพระเจ้าตนหลวง เป็นพระ
อารามหลวงแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดพะเยา มีอุโบสถกลางน้ า เป็นศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ 
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุ เอกสาร ข้อมูล
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา และจุดชมพระอาทิตย์ตกดินริมกว๊านพะเยา อยู่ด้านหลัง
วัดศรีโคมค า ติดกับกว๊านพะเยา จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวเขาผีปันน้ าทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่
ด้านหลังกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจน วัดอนาลโยทิพยาราม หรือดอยบุษราคัม สร้างโดยพระปัญญา
พิศาลเถร เป็นอุทยานพระพุทธศาสนา มีบรรยากาศร่มรื่น พ้ืนที่กว้างขวาง แวดล้อมไปด้วยทรัพยากร
ป่าไม้ จากยอดดอยสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยา และตัวเมืองของพะเยาได้อย่างสวยงาม 
และ วัดพระเจ้านั่งดิน เป็นวัดที่มีองค์พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานใน
วัดอ่ืนๆ ตามต านานกล่าวว่า พระเจ้านั่งดินน่าจะมีอายุกว่า ๒,๕๐๐ ปี จะเห็นได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน และความหลากหลากทางชีวภาค ซึ่ งการเดินทางมาเที่ยวชม หรือ
สักการบูชาศาสนสถาน เป็นรูปธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งเน้นความส าคัญกับ
แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับมรดก ประเพณีที่สืบทอดต่อๆ กันมา และวัฒนธรรม โดยสิ่งที่ดึงดูด
ความสนใจนักท่องเที่ยวนั้น เช่น วิถีชีวิต พิพิธภัณฑ์การแสดงแหล่งโบราณคดี  ศิลปะ ละคร การแสดง
ดนตรีสากล และการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หัตถกรรมงานฝีมือ และการ
กระท าอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้ศึกษา กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาสืบต่อไป 

 
เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ                
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เทปบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป กลุ่มตัวอย่างแบ่งออก เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ 
๑) ผู้ตอบแบบสอบถาม ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงพระมหาเถระและ
ปราชญ์ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด จ านวน ๓๗๙ รูป/คน กลุ่มที่ ๑ วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) 
จ านวน ๑๒๗ รูป/คน กลุ่มที่ ๒ วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) จ านวน ๑๒๖ รูป/คน กลุ่มที่ ๓ 
วัดพระเจ้านั่ง จ านวน ๑๒๖ รูป/คน และผู้ให้สัมภาษณ์ ๒๑ รูป/คน แบ่งได้วัดละ ๗ รูป/คน 



๑๔๓ 

ผลการศึกษา 
 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา โดยรวมวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และ
วัดพระเจ้านั่งดิน) อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =๓.๑๐)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 (๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง                       
( X =๓.๒๓) เรียงล าดับ ได้แก่ เน้นความส าคัญทางด้านศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ เน้นรักษารูปแบบ
ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๔ เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 

๓.๒๔ ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ  

๓.๑๖ เน้นรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๙ และเน้นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕ 

 (๒) ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง               
( X =๓.๒๙) แบ่งออกเป็น ๖ ด้านย่อย เรียงล าดับได้ ดังนี้ ๒.๑) รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว              
อยู่ในระดับมาก ( X =๓.๕๓) เรียงล าดับ ได้แก่ มีเวลาเปิด – ปิด ที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ 

ความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕๕ ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่ 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕๐ และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพร้อม เช่น ห้องน้ า ที่นั่งพัก ที่ทิ้งขยะฯ คิดเป็นร้อยละ  ๓.๔๙ ๒.๒) ด้านการจัด
กิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๔๐) เรียงล าดับ ได้แก่ มีความผูกพัน
ต่อท้องถิ่น หรือชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๕ การจัดงานเน้นกิจกรรมทางศาสนา คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ 
การจัดงานแบบออกร้านจ าหน่ายสินค้า คิดเป็นร้อยละ  ๓.๔๓ การจัดงานแบบอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๙ การจัดงานแบบมีมหรสพ งานรื่นเริง คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗ และมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ  ๓.๒๖ ๒.๓) ด้านการให้บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๑๒) เรียงล าดับ ได้แก่ การให้บริการของพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๘ ความสะอาดและถูกหลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๖ อาหาร
และเครื่องดื่มมีรสชาติดี คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ และความเพียงพอและความหลากหลายของร้านอาหาร 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓ ๒.๔) ด้านการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง                  
( X =๓.๓๕) เรียงล าดับ ได้แก่ ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐ การท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๘ มีป้ายบอกเส้นทาง เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๓๔ ความเพียงพอของระบบขนส่งสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ  ๓.๒๓ และมีพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ  ๒.๙๒ ๒.๕) ด้านการรองรับด้าน
การท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๓๓) เรียงล าดับ ได้แก่ ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙ และ ศักยภาพสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ น้ าไฟ ถนน ที่พักฯ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗ และ ๒.๖) ด้านการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๐๑) เรียงล าดับ ได้แก่  การจัดนิทรรศการ 
คู่มือ วีดิทัศน์ และวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๑ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ การจัดหมวดหมู่ วัตถุโบราณ คิดเป็นร้อยละ 



๑๔๔ 

๒.๙๘ มีการสืบค้นประวัติ ความหมาย และที่มาของวัตถุโบราณที่จัดแสดง คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒ และ
มีการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ 

 (๓) ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ              
ปานกลาง ( X =๒.๗๘) แบ่งออกเป็น ๔ ด้านย่อย เรียงล าดับได้ ดังนี้ ๓.๑) ด้านผลกระทบด้าน
วัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๒.๙๗) เรียงล าดับ ได้แก่ มีการประยุกต์วัฒนธรรมเป็นสินค้า
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๒ นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
๓.๕๐ รูปแบบวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๘๗ มีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมภายนอกจากนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๙ และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกท าลาย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘ ๓.๒) ด้านผลกระทบด้านกายภาพ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =๒.๘๗) เรียงล าดับ ได้แก่ มีการสร้างรูปสักการะขึ้นใหม่เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๒๐ มีการปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์ที่กลมกลืนกับศาสนสถาน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗ มีการสร้าง
สิ่งก่อสร้างใหม่ๆ บดบังสถานที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓ มีการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานที่
เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ และโบราณสถานได้รับความเสียหายจากการ
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐  ๓.๓) ด้านผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  อยู่ในระดับปานกลาง                           
( X =๒.๖๕) เรียงล าดับ ได้แก่ คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
๓.๖๗ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๙ มีการเข้ามาหาผลประโยชน์จากคนนอก
ชุมชนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ และค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 
๓.๐๑ และ ๓.๔) ด้านผลกระทบด้านสังคม อยู่ในระดับน้อย ( X =๒.๖๒) เรียงล าดับ ได้แก่ เด็กและ
ผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๖ เกิดกลุ่มองค์กรใหม่ ๆ 
ทางการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มมัคคุเทศก์อาสา คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ การเพ่ิมขึ้นของสถานบริการยาม
ราตรี คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๒ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๕ 

และชุมชนมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๓ 

 
อภิปรายผล 

 ๑) ด้านการรูปแบบจัดการการท่องเที่ยวของวัด วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) 
ทางวัดยังเน้นรักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน และเน้นความส าคัญทางด้านศาสนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทางวัดมีการจัด
กิจกรรมตามประเพณีของศาสนาเป็นประจ า รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะประเพณีแปดเป็ง และ
พ้ืนที่ชุมชนวัดศรีโคมค า มีความพร้อมในการพัฒนาเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และวัฒนธรรมที่มีรูปแบบดั้งเดิม ซึ่ง เป็นสิ่งดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว 

วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) เน้นรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย เน้นรักษารูปแบบประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิม และเน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว อาจเพราะมีศิลปะ สถาปัตยกรรม และ
ประติมากรรมที่โดดเด่นสวยงามแปลกตา เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม และวัด
พระเจ้านั่งดิน เน้นความส าคัญทางด้านศาสนา เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และชุมชนได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน เพราะวัดตั้งอยู่ใจกลางชุมชน วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนมีความสมถะ เรียบง่าย มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา รวมถึงตระหนักและให้



๑๔๕ 

ความส าคัญในการเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดเป็นอย่างดี กล่าวได้ว่ารูปแบบการจัดการการ
ท่องเที่ยวของทั้ง ๓ วันนั้น มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยกัน รวมทั้งมีจิตส านึกที่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา และมีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความดั้งเดิม  สอดคล้อง
กับ อาวรณ์ (Arvorn, C.)๑ ที่ว่า ชุมชนมีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมี
แหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ดังนั้น รูปแบบและแนวทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเหมาะสมต่อการเตรียมความพร้อมต่อการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว 
และยังสอดคล้องกับ  
 ๒) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) สถานที่ท่องเที่ยวมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจากปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงาน หรือ
องค์กรอ่ืนๆ มีป้ายบอกเส้นทาง เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก  ความสะอาดและถูกหลัก
โภชนาการ อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติดี ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ถือเป็นศักยภาพที่ส าคัญ
กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) มีเวลาเปิด – ปิด ที่เหมาะสม 
ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจากปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนๆ  ความเพียงพอของ
สถานที่จอดรถ การให้บริการของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ มีความผูกพันต่อท้องถิ่นหรือชุมชน  และวัด
พระเจ้านั่งดิน มีความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน การท่องเที่ยวมีความปลอดภัย ความสะอาดและ
ถูกหลักโภชนาการ มีการจัดงานเน้นกิจกรรมทางศาสนา มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ น้ าไฟ 
ถนน ที่พักฯ ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มาก หากมีความ
สะดวกในการเข้าชม หากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและ
ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวจะเกิดอรรถรสได้มาก สอคล้องกับแนวคิดของ ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร๒ ที่ว่า
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวไว้ว่า การจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี ความ
เจริญก้าวหน้าและกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างแพร่หลาย ต้องพัฒนาจาก เรื่อง ระบบการให้บริการ
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน คือ การประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง มีสื่อ
ความหมายกับคนที่มาเยือนอย่างเข้าใจกันและ การอ านวยความสะดวกทุกด้าน  

๓) ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) 
คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีรูปแบบวัฒนธรรม
ประเพณีภายในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว  เด็กและผู้สูงอายุมีบทบาทใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ในปัจจุบันเด็กและผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ส าคัญในสังคม ควรให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าด้านใดก็ตาม เช่น ให้เด็กเยาวชน เข้ามาเป็นมัคคุเทศก์อาสา แนะน า
แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) คนในชุมชนมีรายได้เ พ่ิมขึ้น 

                                                           
๑ Arvorn, Chankhanit. Guideline for Tourism Potentiality Building in Wieng Huaw 

Subdistrict Administration Organization, Plan District, Chiang Rai Province from Cultural 
Tourism Route, (Chiang Rai : Chiang Rai Rajabhat Universit, 2014), p. 4. 

๒ ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร, สรุปผลการสัมมนาการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ, (กรุงเทพมหานคร: 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 



๑๔๖ 

นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  เด็กและผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และมีการสร้างรูปสักการะข้ึนใหม่เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งการมีศักยภาพที่โดดเด่น
ทั้งนี้อาจเพราะโบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิ ต ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางศาสนาในแต่ละยุค แต่ละสมัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับสุพรรณิการ์ ขวัญเมือง และเบญจวรรณ โมกมล๓ ที่ว่า 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวจะต้องมีหลักว่า สามารถดึงดูดคนให้ไปเที่ยวชม ได้แก่ สิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสอดคล้องกับ Godfrey Kerry & Clarke Jackie๔ ทีว่่า การ
ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว ต้องประเมินผลในเรื่องของทรัพยากรด้านมรดกทางด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมด้วยซึ่งหมายถึง สิ่งส าคัญทางศาสนา คือ โบราณสถาน และโบราณวัตถุของสถานที่แต่ละ
แห่ง และวัดพระเจ้านั่งดิน มีการประยุกต์วัฒนธรรมเป็นสินค้าท่องเที่ยว มีการปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์
ที่กลมกลืนกับศาสนสถาน เด็กและผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และคนใน
ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับ พูนทรัพย์  สวนเมืองตุลาพันธ์๕ ที่ว่า การท่องเที่ยวที่จัดโดย
ชุมชนจะช่วยอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ ถ้าชุมชนจะจัดการการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
วัตถุประสงค์อันดับแรกคือการสร้างร่ายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อันดับที่สองคือ การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั่นเอง และสอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา๖ ที่ว่า 
การให้ชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่รอบๆ แหล่งท่องเที่ยว มีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะ
ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งจะท า
ให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

 ๔) ด้านแนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างเครือข่าย ทั้งสามวัดยังมีเครือข่ายที่ยังไม่
ชัดเจน ซึ่งแนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างเครือข่ายวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาล
โยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน คือ หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องออกนโยบาย และจัดท าโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ออก
กฎเทศบัญญัติต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงคนใน
ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องแบ่งปันโอกาส และพ้ืนที่ในการท ามาหากินอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ทุกคนในชุมชน แสดงออกซึ่งความตั้งใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิก
ในชุมชนคนอ่ืนๆ คิดดีต่อกัน คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนให้

                                                           
๓ สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง และเบญจวรรณ โมกมล,  ศักยภาพและความพร้อมของการท่องเที่ยว

เชิงสปา จังหวัดเชียงราย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๐), บทคัดย่อ. 
๔ Godfrey Kerry & Clarke Jackie,  The Tourism DevelopmentHandbook: A Practical 

Approach to Planning and Marketing, (New York: Continuum, 2000), p. 3. 
๕ พูนทรัพย์  สวนเมือง ตุลาพันธ์, รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวแบบย่ังยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และ

ร้อยเอ็ด, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๖), บทคัดย่อ. 
๖ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, “มารู้จักหนังสือท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันเถอะ”. จุลสารการท่องเที่ยว, ๒๕๔๒, 

๑๘ (๑): ๑๔-๑๕. 



๑๔๗ 

พัฒนาไปอย่างยั่งยืน และไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุนีย์  อภิชาติกุลชัย๗ ที่ว่า 
นอกจากความร่วมมือของคนในชุมชนเองแล้ว ความร่วมมือและความช่วยเหลือที่มาจากหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่าย และการเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งก็มี
ส่วนส าคัญยิ่ง สิ่งส าคัญประการแรกที่จะท าให้เครือข่ายเข้มแข็งได้นั้น โดยอาศัยหลักธรรมส าหรับการ
อยู่ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความสุขและความสามัคคี และช่วยป้องกันหรือลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการ
อยู่ร่วมกัน ได้แก่ การกระท าต่อกันด้วยเมตตาแสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือ
กิจธุระต่างๆโดยเต็มใจแสดงอาการกิริยาสุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง  (เมตตา
กายกรรม) การพูดต่อกันด้วยเมตตาช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนหรือแนะน าตักเตือนกัน
ด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง  (เมตตาวจีกรรม) 
การคิดต่อกันด้วยเมตตาตั้งจิตปรารถนาดีคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้ม
แย้มแจ่มใสต่อกัน (เมตตามโนกรรม) การได้มาแบ่งกันกินใช้แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้
เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน (สาธารณโภคี) การประพฤติให้ดีมี
ความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อม เสีย
แก่หมู่คณะ (สีลสามัญญตา) ปรับความเห็นเข้ากันได้เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบ
ร่วมกันตกลงกันได้ในหลักการส าคัญยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 
(ทิฏฐิสามัญญตา) 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๑๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕ มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๔๐คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙ สถานภาพ 
ส่วนใหญ่โสด จ านวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท.
จ านวน ๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๐๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๖.๔ มีรายได้ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐ และส่วน
ใหญ่มีถ่ินที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ จ านวน ๒๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐ 

 กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา โดยรวม (วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) และ
วัดพระเจ้านั่งดิน) อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =๓.๑๐) ๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๒๓) ๒) ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๒๙) ๓) ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X  =๒.๗๘)  
 ซึ่งพบว่ายังมีเรื่องที่น่าศึกษาอีกมาก ผู้วิจัยขอเสนอไว้เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะทั่วไป  คือ                
๑) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

                                                           
๗ สุนีย์  อภิชาตกุลชัย, การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพ่ือชุมชนสันติสุข : กรณีศึกษา

ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), 
หน้า ๗๙. 

 



๑๔๘ 

วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ควรน ามาเป็นแหล่งเรียนรู้  ด้านพุทธสถาน ด้านแหล่งท่องเที่ยว               
เชิงวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนสืบไป ๒) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพไกด์ของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา วิเคราะห์บทบาทของชุมชน กับแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓) ด้านสถานที่ ทั้งสามวัดควรมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ 
สภาพภูมิทัศน์ภายในวัด ให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวและยั่งยืนต่อไป และควรมีการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเร็วและทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง เช่น การโฆษณาร่วมกับสถานีโทรทัศน์ วิทยุ 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ คือ ๑) กระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา เป็นเรื่องที่
น่าสนใจ และเหมาะแก่การน ามาบรรจุเป็นหลักสูตรในสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพ่ือให้นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงด้านพุทธศิลป์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม โดยน าไปก าหนดเป็นเชิง
นโยบายของสถานศึกษา ๒) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา เหมาะแก่การน ามาถ่ายทอดให้กับผู้สนใจศึกษา โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรตระหนักในประเด็นเหล่านี้ น ามาผ่านกระบวนการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษาให้มากข้ึน 
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๑๔๙ 

ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  
 ๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอน 
 ๑.๑ น ำผลวิจัยไปบรรจุเป็นหลักสูตรในสถำนศึกษำทุกระดับชั้น เพ่ือให้นักเรียน นิสิต
นักศึกษำ ได้ศึกษำเรียนรู้ถึงด้ำนพุทธศิลป์ ศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม โดยน ำไปก ำหนดเป็น          
เชิงนโยบำยของสถำนศึกษำ        
 ๑.๒ สำมำรถน ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยกำร               
สอนเสริม หรือสอดแทรกในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง หรือใกล้เคียง 
 ๑.๓ น ำไปถ่ำยทอดให้กับผู้ที่สนใจศึกษำ โดยน ำไปเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ และทำง
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ควรตระหนักในประเด็นเหล่ำนี้ น ำมำผ่ำนกระบวนกำร
เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำให้มำกข้ึน 
 ๒. กิจกรรมด้านการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว     
 ๒.๑ สำมำรถน ำไปสร้ำงควำมรู้ให้เกิดประโยชน์กับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชน
ต่อกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยำ และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปปรับ และ
ประยุกต์ใช้ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อีกรูปแบบหนึ่ง   
 ๒.๒ สำมำรถเปิดโอกำสให้ชุมชน นักท่องเที่ยว ที่มำยังทั้งสำมวัด ได้แก่ วัดศรีโคมค ำ 
(วัดพระเจ้ำตนหลวง) วัดอนำลโยทิพยำรำม (ดอยบุษรำคัม) และวัดพระเจ้ำนั่งดิน ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจะช่วยให้ชุมชน นักท่องเที่ยวที่มำเยือนได้รับผลประโยชน์
จำกกำรท่องเที่ยวทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
 ๓. กิจกรรมด้านวิชาการ       

๓.๑ น ำผลกำรวิจัยไปก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐำนถึงระดับ 
อุดมศึกษำ   

๓.๒ น ำไปบรรจุในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่ระดับพื้นฐำนถึงระดับอุดมศึกษำ 
 



๑๕๐ 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูล
ปฐมภูม ิทุติยภูม ิ
ของวัดศรีโคมค า 
(วัดพระเจ้าตน
หลวง) วัดอนาลโย
ทิพยาราม (ดอย
บุษราคัม) และวัด
พระเจ้านั่งดิน 

ทราบถึงต านาน/ประวัติความ
เป็นมา/เอกลักษณ์/ประเพณี 
วัฒนธรรม และจุดเด่นของวัด
รวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

ข้อที่ ๑ สามารถวิเคราะห์ถึง
ศักยภาพ การส่งเสริม
กิจกรรม การท่องเที่ยวของ
วัดวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้า
ตนหลวง) วัดอนาลโยทิพ
ยาราม (ดอยบุษราคัม) 
และวัดพระเจ้านั่งดิน
รวมถึงเอกลักษณ์ ประเพณี 
และวัฒนธรรมเพ่ือดึงดูดให้
นักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวยัง
แต่ละวัดที่กล่าวมาได้  
 

๒. ศึกษาศึกษา
ศักยภาพของ
ชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัด
พะเยา 
 

ทราบถึง ศึกษาศักยภาพของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา 
 

ข้อที่ ๑ ทราบถึงความต้องการ
ศึกษาศักยภาพของชุมชน
ต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา เพ่ือส่งเสริม
ให้ วัดวัดศรีโคมค า (วัดพระ
เจ้าตนหลวง) วัดอนาลโย
ทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) 
และวัดพระเจ้านั่งดินเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 

    
   

 
 

    



๑๕๑ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๓. ศึกษาพัฒนา
เครือข่าย
กระบวนการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ชุมชนต่อการ
ส่งเสริม                            
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัด
พะเยา 
 

ทราบถึงพัฒนาเครือข่าย
กระบวนการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 

ข้อ ๒  ทราบถึงแนวทางในการ
พัฒนาเครือข่ายของชุมชน
ต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา 
 

๔. ศึกษาศักยภาพ
และเครือข่ายของ
ชุมชนในการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว                     
เชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา 
 

ทราบถึงศักยภาพและ
เครือข่ายของชุมชนในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว                     
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 

ข้อ ๓ ทราบถึงศักยภาพและ
เครือข่ายของชุมชนในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว                     
เชิงวัฒนธรรม จังหวัด
พะเยา 

๕. การส ารวจ
ระดับพ้ืนที่ ที่ต้อง
ด าเนินการศึกษา  

ทราบถึงข้อมูลทั่วไป จ านวน
ประชากร เอกลักษณ์ท้องถิ่น 
ความเป็นอยู่พ้ืนฐานของ
ประชากร การพัฒนาการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 

ข้อที่ ๑-๒ สามารถวิเคราะห์จ านวน
ประชาชน ชุมชน 
นักท่องเที่ยว ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมถึง                
พระมหาเถระและปราชญ์                         
ที่อาศัยอยู่รอบๆ  
วัดศรีโคมค า  
(วัดพระเจ้าตนหลวง)  
วัดอนาลโยทิพยาราม  
(ดอยบุษราคัม)  
และวัดพระเจ้านั่งดินเป็น 
 

  
 

  



๑๕๒ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๖. การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

ทราบถึงกระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชน/ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
ของชุมชนต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา 

ข้อที่ ๑-๒ สามารถวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของ ประชาชน 
ชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึง                
พระมหาเถระและปราชญ์                         
ที่อาศัยอยู่รอบๆ  
วัดศรีโคมค า  
(วัดพระเจ้าตนหลวง)  
วัดอนาลโยทิพยาราม  
(ดอยบุษราคัม)  
และวัดพระเจ้านั่งดินเป็น 
ในด้านรูปแบบการจัดการ
การท่องเที่ยวของวัด, ด้าน
การจัดการการท่องเที่ยว
ของวัด และด้านผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา  

๗. การสัมภาษณ์
เชิงลึก จากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

ทราบถึงข้อมูล ความคิดเห็น
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน
เรื่องของกระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 
ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
และด้านผลกระทบ 

ข้อ ๑-๒ สามารถวิเคราะห์ถึงข้อมูล
ด้านต่างๆ รวมถึงกระบวน 
การเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยาของ
ประชาชน ชุมชน 
นักท่องเที่ยว ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมถึง                
พระมหาเถระและปราชญ์                         
ที่อาศัยอยู่รอบๆ  
วัดศรีโคมค า  
(วัดพระเจ้าตนหลวง)  
วัดอนาลโยทิพยาราม  
(ดอยบุษราคัม)  
และวัดพระเจ้านั่งดินเป็น 
 



๑๕๓ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๘. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้ ร ายงานฉบับสมบู รณ์ที่
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง ๓ ข้อ คือ 
๑)เพ่ือศึกษาศักยภาพของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา 
๒) เพ่ือพัฒนาเครือข่าย
กระบวนการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
๓) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและ
เครือข่ายของชุมชนในการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ว                     
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 

ข้อ ๑-๓ ได้รายงานการวิจัยที่
สมบูรณ์ ถูกต้อง และน าส่ง
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย                 
อ าเภอวังน้อย                       
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 



๑๕๔ 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์  

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  

เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
จังหวัดพะเยา 
************ 

แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ค าตอบของท่านทุกข้อมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของชุมชนต่อไป  ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ 
โอกาสนี้     
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล                       
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงใน    และเติมค าในช่องว่าง 

 ๑.๑ เพศ  ๑.   ชาย  ๒.   หญิง 

 ๑.๒ อาย ุ ๑.   ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๒.   ๒๑ – ๓๐ ปี ๓ .   ๓ ๑  –  ๔ ๐  ปี
   ๔.   ๔๑ – ๕๐ ปี ๕.   ๕๑ ปี ข้ึนไป 

 ๑.๓ สถานภาพ  ๑.   โสด ๒.   สมรส ๓.  อย่าร้าง  
    ๔.   อื่นๆ 

๑.๔ ระดับการศึกษา ๑.   ต่ ากว่ามัธยมศึกษา  ๒.   มัธยมศึกษา/ปวช. 
    ๓.   อนุปริญญา/ปวส./ปวท. ๔.   ปริญญาตรี 

๕.   ปริญญาโท   ๖.  สูงกว่าปริญญาโท 
    ๗.   อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 

๑.๕ อาชีพ  ๑.   ข้าราชการ   ๒.   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   ๓.   ธุรกิจส่วนตัว  ๔.   พนักงานบริษัท 

๕.   รับจ้างท่ัวไป  ๖.   เกษตรกร 
๗.  นักเรียน/นักศึกษา  ๘.  เกษียณ/ว่างงาน 

    ๙.   อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 

๑.๖ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑.   ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๒.   ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
    ๓.   ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท   ๔.   ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท 
    ๕.   ๒๕,๐๐๑ บาท ข้ึนไป 
 

๑.๗ ถิ่นที่อยู่  ๑.   ภาคเหนือ  ๒.  ภาคกลาง   
๓.  ภาคตะวันออก ๔.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๕.  ภาคใต้  ๖.  กรุงเทพมหานคร 

 



๑๕๕ 

ตอนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของวัด 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นมากที่สุด 
  

 
 
ที ่

 
 

รายการ/ข้อความ 
 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

๒.๑ รูปแบบการจัดการการท่องเท่ียว 
๑ เน้นรักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม      
๒ เน้นความส าคัญทางด้านศาสนา      
๓ เน้นรูปแบบท่ีแปลกใหม่ทันสมยั      
๔ เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว      
๕ เน้นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว      
๖ ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ภายในชุมชน 
     

 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของวัด  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นมากที่สุด 
 

 
 
ที ่

 
 

รายการ/ข้อความ 
 

ระดับความคิดเห็น 

ดีท
ี่สุด

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

ไม
่ด ี

ไม
่ดีที่

สุด
 

๓.๑ การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการในปัจจุบัน 
๑ ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานท่ี      
๒ ความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน      
๓ สถานท่ีท่องเที่ยวมีความเป็นระเบยีบเรียบร้อย      
๔ มีเวลาเปิด – ปิด ท่ีเหมาะสม      
๕ มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม เชน่ ห้องน้ า ที่น่ังพัก ที่ท้ิงขยะฯ      
๓.๒ การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
๑ มีป้ายบอกเส้นทาง เพื่อเข้าถึงแหลง่ท่องเที่ยวได้สะดวก      
๒ ความเพียงพอของระบบขนส่งสาธารณะ       
๓ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ      
๔ มีพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว      
๕ การท่องเที่ยวมีความปลอดภยั      
๓.๓ การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
๑ ความเพียงพอและความหลากหลายของร้านอาหาร      
๒ ความสะอาดและถูกหลักโภชนาการ      
๓ อาหารและเครื่องดื่มมรีสชาตดิ ี      
๔ การให้บริการของพนักงานหรือเจา้หน้าท่ี      



๑๕๖ 

 
 
ที ่

 
 

รายการ/ข้อความ 
 

ระดับความคิดเห็น 

ดีท
ี่สุด

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

ไม
่ด ี

ไม
่ดีที่

สุด
 

๓.๔ การจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว 
๑ การจัดงานแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ ี      
๒ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่อเนื่อง       
๓ การจัดงานแบบมีมหรสพ งานรื่นเริง      
๔ มีความผูกพันต่อท้องถิ่น หรือชุมชน       
๕ การจัดงานแบบออกร้านจ าหน่ายสินค้า      
๖ การจัดงานเน้นกิจกรรมทางศาสนา      
๓.๕ การรองรับด้านการท่องเท่ียว 
๑ ศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้ าไฟ ถนน               

ที่พักฯ 
     

๒ ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจากปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงาน 
หรือองค์กรอื่นๆ  

     

๓.๖ การจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
๑ มีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ      
๒ มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ การจัดหมวดหมู่ วัตถุโบราณ      
๓ มีการสืบค้นประวตัิ ความหมาย และที่มาของวัตถุโบราณที่จดั

แสดง 
     

๔ มีการจัดกจิกรรมรณรงคส์่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

     

๕ การจัดนิทรรศการ คูม่ือ วีดิทัศน์ และวิทยากรเผยแพร่องค์
ความรู้ ข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน 

     

 
ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นมากที่สุด 
 

 
 
ที ่

 
 

รายการ/ข้อความ 
 

ระดับผลกระทบ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

๔.๑ ผลกระทบด้านกายภาพ 
๑ มีการปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์ท่ีกลมกลืนกับศาสนสถาน      
๒ มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ บดบังสถานท่ีส าคญั      
๓ มีการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบ

ดั้งเดิม 
     

๔ โบราณสถานไดร้ับความเสียหายจากการท่องเที่ยว      
๕ มีการสร้างรูปสักการะขึ้นใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว      



๑๕๗ 

 
 
ที ่

 
 

รายการ/ข้อความ 
 

ระดับผลกระทบ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

๔.๒ ผลกระทบด้านสังคม 
๑ ชุมชนมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว         
๒ มีการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิภายในชุมชนเพิ่มขึ้น      
๓ การเพิ่มขึ้นของสถานบริการยามราตร ี      
๔ เด็กและผูสู้งอายุมีบทบาทในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น      
๕ เกิดกลุม่องค์กรใหม่ๆทางการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มมัคคเุทศก์อาสา      
๔.๓ ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 
๑ วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกท าลาย      
๒ มีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมภายนอกจากนักท่องเที่ยว      
๓ มีการประยุกต์วัฒนธรรมเป็นสินคา้ท่องเที่ยว      
๔ นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น      
๕ รูปแบบวัฒนธรรมประเพณภีายในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเพื่อ

ตอบสนองการท่องเที่ยว 
     

๔.๔ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
๑ คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น      
๒ มีการเข้ามาหาผลประโยชน์จากคนนอกชุมชนเพิ่มขึ้น      
๓ คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน      
๔ ค่าครองชีพสูงข้ึนเนื่องจากการท่องเที่ยว      

ตอนที่ ๕ การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึก 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นมากที่สุด 
 

 
 
ที ่

 
 

รายการ/ข้อความ 
 

สภาพที่ปรากฏ 

ไม
่ม ี มี 

มี 
แต่

ไม
่มี

คุณ
ภา

พ 

๑ มีการบริการ หรือมีการก าหนดพื้นท่ีเพื่อเป็นศูนย์บริการอย่างชัดเจนและ
มีเจ้าหน้าที่ประจ า 

   

๒ มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้บริการความรู้
แก่นักท่องเที่ยว และชุมชน 

   

๓ มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งวัฒนธรรม และป้ายสื่อความหมายบน
เส้นทาง เพื่อให้เกิดความรู้กับนักท่องเที่ยว 

   

๔ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และชุมชน เกี่ยวกับคุณค่าของ
แหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

   

๕ มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ 
โปสเตอร์ นิทรรศการ และภาษาที่ใช้มีทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ                   
ภาษาอาเซียนฯ 

   



๑๕๘ 

ตอนที่ ๖ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นมากที่สุด 
 

 
 
ที ่

 
 

รายการ/ข้อความ 
 

สภาพที่ปรากฏ 

ไม
่ม ี มี 

มี 
แต่

ไม
่มี

คุณ
ภา

พ 

๑ ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การน าเที่ยว
และการให้บริการต่างๆ  

   

๒ ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน 

   

๓ ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน หรือบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

   

๔ มีการก่อตั้งองค์กร หรือโครงการอนุรักษ์ต่างๆ ที่เกิดจากท้องถิ่น ซึ่งมี
บทบาทหลักต่อการจัดการการท่องเที่ยว 

   

 
ตอนที่ ๗ ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว                           
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นมากที่สุด 
 

 
 
ที ่

 
 

รายการ/ข้อความ 
 

สภาพที่ปรากฏ 
ไม

่ม ี มี 

มี 
แต่

ไม
่มี

คุณ
ภา

พ 
๑ ชุมชนมีรายได้ หรือ เงินเดือนจากการถูกจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว 
   

๒ ชุมชนมีรายได้จากการน าเที่ยวและให้บริการในกิจกรรมการท่องเที่ยว    
๓ ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหาร และสินค้าพ้ืนเมือง    
๔ ชุมชนมีรายได้จากการให้บริการด้านท่ีพัก เช่น การจัดโฮมสเตย์    
๕ ชุมชนมีรายได้จากการแสดงสินค้าศิลปะพื้นเมือง    

 

ตอนที่ ๘ ปัญหาและข้อเสนอแนะ กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  



๑๕๙ 

แบบสัมภาษณ์ เพื่อการวิจัย 

เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
จังหวัดพะเยา 

 
************ 

แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง  “กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  จังหวัดพะเยา” ค าตอบของท่านทุกข้อมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของชุมชนต่อไป  ขอบคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อ – นามสกุล (ผู้ให้สัมภาษณ์) ......................................................................................... .................... 
เพศ ...................... อายุ ......................ปี ต าแหน่ง ................................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์................................. ........................ 
หน่วยงาน / ที่อยู่ 
...................................................................................... ..........................................................................
................................................................................................ ................................................................ 
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ ........../........../.......... สถานที่สัมภาษณ์..........................................................                 
เวลาทีส่ัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา..............................................น. ถึงเวลา..................................................น. 

 

ตอนที่ ๒ บทสัมภาษณ์ ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
 

๑. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวด้านใดบ้าง? 
 (  ) วางแผน   (  ) จัดหางบประมาณ  (  ) ด าเนินการ 
 (  ) เป็นคณะกรรมการร่วม (  ) ผู้สังเกตการณ์ 
 (  )  อ่ืนๆ เช่น............................................................................................................. .......... 
๒. การจัดการการท่องเที่ยวของวัดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง?  
 (  )  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (  )  ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
 (  )  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด (  )  ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด 
 (  )  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (  )  องค์กรเอกชน 
 (  )  หน่วยงานอื่น ระบุ......................................................... ................................................ 
 



๑๖๐ 

๓. ท่านอยากให้หน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวของวัด เพราะเหตุใด? 
 (  )  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (  )  ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
 (  )  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด (  )  ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด 

 (  )  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (  )  องค์กรเอกชน 
 (  )  หน่วยงานอื่น ระบุ...................................................................................................... ... 
 สาเหตุเพราะ.................................................................................................................. ...... 
................................................................................................................................................................ 
 
๔. ในการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหาส าคัญ? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
๕. ทางวัดมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของวัดหรือไม่ อย่างไร? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
๖. ตามความคิดเห็นของท่านการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร? ถ้าจะท าให้ดีขึ้นควรจะต้องท าอะไรเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ ๓ บทสัมภาษณ์ ด้านผลกระทบ 
 

๑. การที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมภายในวัด เป็นการเพ่ิมภาระให้กับทางวัดหรือไม่ และท าให้วัด
ต้องปรับตัวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 



๑๖๑ 

๒. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมภายในวัด ท าให้วิถีชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
  
๓. การที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลกระทบต่อโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดหรือไม่อย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
๔. สิ่งอ านวยความสะดวกที่วัดต้องสร้างเพ่ิมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
๕. การที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลท าให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่อย่างไร? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 



๑๖๒ 

๖. กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                    
จังหวัดพะเยา (วัดศรีโคมค า(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม(ดอยบุษราคัม) และวัดพระ
เจ้านั่งดิน) ที่มีอยู่ ได้แก่อะไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
๗. แนวโน้มกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
จังหวัดพะเยา อย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๘. เครือข่ายภายและการบริหารจัดการเครือข่ายในชุมชนของการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
พะเยา อย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๙. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายของชุมชนของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
พะเยา อย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



๑๖๓ 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ / รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพเครื่องมือ /                                        
แบบประเมินสภาพเครื่องมือ 

 
รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

๑. รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) 
 ๑.๑) ชื่อ-นามสกุล พระสุนทรกิติคุณ 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา  
    รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมค า 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
  
 ๑.๒) ชื่อ-นามสกุล วัลย์ลา ดวงแก้ว 
 ต าแหน่ง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 
 ๑.๓) ชื่อ-นามสกุล วิญญู ชินรังคกุล 
 ต าแหน่ง  เลขานุการวัดศรีโคมค า 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ ๓ ถนนจอมทอง ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
 
 ๑.๔) ชื่อ-นามสกุล สมเพ็ชร  สองสีใส 
 ต าแหน่ง  ผู้ประกอบการร้านค้า 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ ๔๐/๓ ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
 
 ๑.๕) ชื่อ-นามสกุล สิริชัย  คล้ายแจ้ง 
 ต าแหน่ง  รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
 
 

 ๑.๖) ชื่อ-นามสกุล ด าเนิน  ขันทะกิจ 
 ต าแหน่ง  ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา (อปพร.) 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ ส.ต.บ. สถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา 
 
 ๑.๗) ชื่อ-นามสกุล จ านง  อินปิง  
 ต าแหน่ง  นักท่องเที่ยว  
  หน่วยงาน / ที่อยู่ บ้านป่าก่อ ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
     ๕๗๑๒๐ 
 
 



๑๖๔ 

๒. รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) 
 ๒.๑) ชื่อ-นามสกุล พระโพธิญาณรังสี 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  
    เจ้าคณะจังหวัดล าปาง/จังหวัดแพร่ 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  

  
 ๒.๒) ชื่อ-นามสกุล บุญเกียรติ  มโนวงศ์ 
 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ - 
 
 ๒.๓) ชื่อ-นามสกุล สีวรรณ  เภตรา 
 ต าแหน่ง  ผู้ประกอบการร้านค้า 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ หมู่ ๖ บ้านสันป่าปง ต าบลสันบ่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
    ๕๖๐๐๐ 
 
 ๒.๔) ชื่อ-นามสกุล เดิน สีณี 
 ต าแหน่ง  ผู้ประกอบการร้านค้า 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ หมู่ ๖ บ้านสันป่าปง ต าบลสันบ่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
    ๕๖๐๐๐ 
 
 ๒.๕) ชื่อ-นามสกุล บัวหลั๋น วางจิต 
 ต าแหน่ง   ผู้ประกอบการร้านค้า 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ หมู่ ๖ บ้านสันป่าปง ต าบลสันบ่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
    ๕๖๐๐๐ 
 
 ๒.๖) ชื่อ-นามสกุล ธรรม  สมควร 
 ต าแหน่ง  ผู้ประกอบการร้านค้า 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ หมู่ ๖ บ้านสันป่าปง ต าบลสันบ่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
    ๕๖๐๐๐ 
 
 ๒.๗) ชื่อ-นามสกุล ประภัทรสร  วงค์ใฝ 
 ต าแหน่ง   นักท่องเที่ยว 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ บ้านป่าก่อเจริญ ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
    ๕๗๑๒๐ 
 
   
 



๑๖๕ 

๓. รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญวัดพระเจ้านั่งดิน 
 ๓.๑) ชื่อ-นามสกุล พระครูอภิวัฒนกิตติ์ 
 ต าแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ ๔๕  หมู่ ๗ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

  

 ๓.๒) ชื่อ-นามสกุล ผัด เวียงค า 
 ต าแหน่ง  กรรมการวัดพระเจ้านั่งดิน 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ บ้านพระนั่งดิน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐ 
 
 ๓.๓) ชื่อ-นามสกุล ภูวนัย  เกิดสุข 
 ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระนั่งดิน 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ หมู่ ๗ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐ 
 
 ๓.๔) ชื่อ-นามสกุล เฉลียว  มีสุข 
 ต าแหน่ง   ผู้ประกอบการร้านค้า 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ บ้านพระนั่งดิน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐ 
 

 ๓.๕) ชื่อ-นามสกุล บัวเที่ยง เงินมูล 
 ต าแหน่ง  ผู้ประกอบการร้านค้า 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ ชุมชนวัดพระนั่งดิน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐ 

 
 ๓.๖) ชื่อ-นามสกุล สุมาลี  ค าปวน 
 ต าแหน่ง  นักท่องเที่ยว 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ ๑๔๗ หมู่ ๒ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
    ๕๗๑๒๐ 
 
 ๓.๗) ชื่อ-นามสกุล กิตติชัย  วงค์ลังกา 
 ต าแหน่ง  นักท่องเที่ยว 
 หน่วยงาน / ที่อยู่ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ 
 
 
 
  
 
 
 

 



๑๖๖ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพเครื่องมือ 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล  พระครูโสภณปริยัติสุธี, ผศ.ดร. 
ต าแหน่ง  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตพะเยา 
หน่วยงาน/ที่อยู่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

๒. ชื่อ-นามสกุล  พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ดร. 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมมหาบัณฑิต  
หน่วยงาน / ที่อยู ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

๓. ชื่อ-นามสกุล  พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทธิญาณเมธี, ดร. 
ต าแหน่ง  เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรมมหาบัณฑิต  
หน่วยงาน / ที่อยู ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

๔. ชื่อ-นามสกุล  พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
หน่วยงาน / ที่อยู ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

๕. ชื่อ-นามสกุล  พระสุกฤษฎิ์ ปิยสีโล 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
หน่วยงาน / ที่อยู ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

แบบประเมินสภาพเครื่องมือ 

แบบแบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง  กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

จังหวัดพะเยา 
ค าชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญโดยให้ท่าน
ใส่เครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับข้อความคิดเห็นของท่านในรายการแต่ละข้อโดยพิจารณาตาม
ความเห็นของท่านดังนี้ 

  +1 = เห็นด้วย 
    0 = ไม่แน่ใจ 
  -1 = ไม่เห็นด้วย 

 อนึ่ง ข้อใดในแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ที่ท่านเห็นสมควรปรับปรุง แก้ไขหรือ                  
ตัดออกกรุณาให้ความเห็นในแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ตามความเห็นของท่าน 
ตัวอย่าง  

เลขที่/ 
ข้อที่ 

รายการ 
ความคิดเห็น 

หมาย
เหตุ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

๑ 
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ที่ก าหนด
ไว้ในเครื่องมือวิจัย มีความเหมาะสม  /  

 

 

จากตัวอย่าง  แสดงว่าท่านไม่แน่ใจ ว่ารายการที่ถามนั้นเป็นเช่นนั้น  ดังนั้นถ้าเห็นเห็นด้วยตาม
ข้อความให้ใส่ในช่องเห็นด้วย แต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วย ให้ใช่ใส่ช่องไม่เห็นด้วย   

 

       ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 
 
 
 
 

  



๑๖๘ 

 แบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง 
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 

ล าดับ รายการประเมิน/เนื้อหา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

ค่า
 ∑

R 

ค่า
 IO

C 

แป
รผ

ล 

หมายเหต ุ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

แบบสอบถาม 
๑ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑) เพศ         
 ๒) อาย ุ         
 ๓) สถานภาพ         
 ๔) ระดับการศึกษา         
 ๕) อาชีพ         
 ๖) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน         
 ๗) ถิ่นที่อยู ่         

๒. รูปแบบการจดัการการท่องเทีย่วของวดั 
๑) เน้นรักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรม         
๒) เน้นความส าคัญทางด้านศาสนา         
๓) เน้นรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย         
๔) เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว         
๕) เน้นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว         
๖) ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

      
 

 

๓. การจัดการการท่องเที่ยวของวัด 
 ๓.๑ การจดัการภายในแหล่งท่องเที่ยวและการใหบ้ริการในปัจจุบัน 

 
๑) ความสะอาด ความเป็นระเบียบของ
สถานที่ 

        

 ๒) ความร่มร่ืน เหมาะแก่การพักผ่อน         

 
๓) สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

        

 ๔) มีเวลาเปิด – ปิด ที่เหมาะสม         

 
๕) มีสิ่ งอ านวยความสะดวกพร้อม เช่น 
ห้องน้ า ที่นั่งพัก ที่ทิ้งขยะฯ 

        

 ๓.๒ การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเทีย่วในปัจจุบัน  

 
๑) มีป้ายบอกเส้นทาง เพื่อเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้สะดวก 

        

 ๒) ความเพียงพอของระบบขนส่งสาธารณะ          
 ๓) ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ         

 
๔) มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คอยอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

        

 
๕) การท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

        

๓.๓ การให้บริการอาหารและเครื่องดืม่ 

 
๑) ความเพียงพอและความหลากหลายของ
ร้านอาหาร 

         

๒) ความสะอาดและถูกหลักโภชนาการ         



๑๖๙ 

 ๓) อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติดี         
 ๔) การให้บรกิารของพนกังานหรือเจ้าหน้าที่         
 ๓.๔ การจดักิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

 
๑) การจัดงานแบบอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

        

 
๒) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีต่อเนื่อง  

        

 ๓) การจัดงานแบบมีมหรสพ งานรื่นเริง         
 ๔) มีความผูกพันต่อท้องถิ่น หรือชุมชน          
 ๕) การจัดงานแบบออกร้านจ าหน่ายสินค้า         
 ๖) การจัดงานเน้นกิจกรรมทางศาสนา         
 ๓.๕ การรองรบัดา้นการท่องเทีย่ว 

 
๑) ศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน ได้แก่ น้ าไฟ ถนน ที่พักฯ 

        

 
๒) ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจากปัจจัย
ภายนอก เช่น หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ  

        

 ๓.๖ การจดัการแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 

 
๑) มีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ 

        

 
๒) มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ การจัดหมวดหมู่ 
วัตถุโบราณ 

        

 
๓) มีการสืบค้นประวัติ ความหมาย และที่มา
ของวัตถุโบราณที่จัดแสดง 

        

 
๔) มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

        

 
๕) การจัดนิทรรศการ คู่มือ วีดิทัศน์ และ
วิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้  ข้อมูลทาง
วัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน 

        

๔ ระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๔.๑ ผลกระทบด้านกายภาพ 

 
๑) มีการปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์ที่กลมกลืน
กับศาสนสถาน 

        

 
๒) มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ บดบังสถานที่
ส าคัญ 

        

 
๓) มีการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานที่
เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิม 

        

 

๔) โบราณสถานได้รับความเสียหายจากการ
ท่องเที่ยว 

        

๕) มีการสร้างรูปสักการะขึ้นใหม่เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

        

 

๔.๒ ผลกระทบด้านสังคม  
๑) ชุมชนมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
จากการท่องเท่ียว    

        

๒) มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

        

๓) การเพิ่มขึ้นของสถานบริการยามราตรี         
๔) เด็กและผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

        



๑๗๐ 

๕) เกิดกลุ่มองค์กรใหม่ๆทางการท่องเที่ยว 
เช่น กลุ่มมัคคุเทศก์อาสา 

        

๔.๓ ผลกระทบด้านวัฒนธรรม  
๑) วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกท าลาย         
๒) มีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมภายนอก
จากนักท่องเที่ยว 

        

๓) มีการประยุกต์วัฒนธรรมเป็นสินค้า
ท่องเที่ยว 

        

๔) นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

        

๕) รูปแบบวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองการท่องเท่ียว 

        

๔.๔ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
๑) คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น         
๒) มีการเข้ามาหาผลประโยชน์จากคนนอก
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

      
 

 

๓) คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น 

      
 

 

๔) ค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากการท่องเท่ียว         
๕ การจัดการด้านการให้ความรูแ้ละการสร้างจิตส านึก 

๑) มีการบริการ หรือมีการก าหนดพื้นที่เพื่อ
เป็นศูนย์บริการอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่
ประจ า 

        

๒) มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและ
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ใ ห้ บ ริ ก า ร ค ว า ม รู้ แ ก่
นักท่องเที่ยว และชุมชน 

        

๓) มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งวัฒนธรรม 
และป้ายสื่อความหมายบนเส้นทาง เพื่อให้
เกิดความรู้กับนักท่องเที่ยว 

        

๔) มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ 
และชุ มชน เ กี่ ย ว กับ คุณค่า ของแหล่ ง
ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์เป็นระยะๆ ตาม
ความเหมาะสม 

        

๕) มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ 
นิทรรศการ และภาษาที่ใช้มีทั้ง ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  ภาษาอาเซียนฯ 

        

๖. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
๑) ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การท่องเที่ยว เช่น การน าเที่ยวและการ
ให้บริการต่าง ๆ  

        

๒) ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน 

        

๓) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน 
หรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

        



๑๗๑ 

๔) มีการก่อตั้งองค์กร หรือโครงการอนุรักษ์
ต่างๆ ที่เกิดจากท้องถิ่น ซ่ึงมีบทบาทหลักต่อ
การจัดการการท่องเท่ียว 

        

๗. ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว  
๑) ชุมชนมีรายได้ หรือ เงินเดือนจากการถูก
จ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 

        

๒) ชุมชนมีรายได้จากการน า เที่ยวและ
ให้บริการในกิจกรรมการท่องเท่ียว 

        

๓) ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหาร และ
สินค้าพื้นเมือง 

        

๔) ชุมชนมีรายได้จากการให้บริการด้านที่พัก 
เช่น การจัดโฮมสเตย์ 

        

๕) ชุมชนมีรายได้จากการแสดงสินค้าศิลปะ
พื้นเมือง 

        

แบบสัมภาษณ ์
๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์  

๑) ชื่อ – นามสกุล (ผู้ให้สัมภาษณ์)         
๒) เพศ         
๓) อาย ุ         
๔) ต าแหน่ง         
๕) เบอร์โทรศัพท ์         
๖) หน่วยงาน / ที่อยู ่         
๗) วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ ์         
๘) สถานที่สัมภาษณ ์         
๙) เวลาที่สัมภาษณ ์         

๒. บทสัมภาษณ ์ดา้นการจัดการการท่องเที่ยว 
๑) ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการ
ท่องเที่ยวด้านใดบ้าง 

        

๒) การจัดการการท่องเท่ียวของวัดได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง 

        

๓) ท่านอยากให้หน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุน
การจัดการการท่องเที่ยวของวัด เพราะเหตุ
ใด 

        

๔) ในการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ที่ผ่าน
มามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหา
ส าคัญ 

         

๕) ทางวัดมีแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
วัดหรือไม่ อย่างไร 

        

๖) ตามความคิดเห็นของท่านการจัดการการ
ท่ อ ง เที่ ย วที่ เป็ นอยู่ ใ นปั จจุ บั นมี คว าม
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร? ถ้าจะท าให้ดีขึ้น
ควรจะต้องท าอะไรเพิ่มเติม 

        

๓. บทสัมภาษณ ์ดา้นผลกระทบ 
๑) การที่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวชมภายใน
วัด เป็นการเพิ่มภาระให้กับทางวัดหรือไม่ 
และท าให้วัดต้องปรับตัวในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 

       

 

 



๑๗๒ 

๒) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมภายในวัด 
ท าให้วิถีชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระสงฆ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

        

๓) การที่วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีผลกระทบ
ต่อโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดหรือไม่
อย่างไรบ้าง 

        

๔) สิ่งอ านวยความสะดวกที่วัดต้องสร้างเพิ่ม
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง 

        

๕) การที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลท าให้
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร 

        

๖) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรม   จังหวัดพะเยา (วัดศรีโคมค า             
(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน) ที่มีอยู่ 
ได้แก่อะไรบ้าง 

        

๗) แนวโน้มกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  จังหวัดพะเยา อย่างไรบ้าง 

        

๗.๑ มีส่วนร่วมในการในการวางแผนและ
เสนอแนวคิด 

        

๗.๒ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ร่วมกิจกรรม         
๗.๓  มีส่วนร่วมจากบุคคล หน่วยงาน
ภายนอกมากขึ้น 

        

๗.๔  มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์         
๗.๕ มีส่วนร่วมในการประเมินผล/ติดตาม         

 
 สรุป ผลการประเมินแบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงราย ทั้งหมดทุกรายการ มีจ านวน ๑๐๐ ข้อ ผลการประเมินฯ มีดังนี้ 
   ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด จ านวน ๑๐๐ ข้อ 
  หมายเหตุ   สูตรการหาค่า   IOC =                    
   
 
   การประเมินค่า  IOC ค่าตั้งแต่ ๐ - .๔๙ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
                      ค่าตั้งแต่ .๕ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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๒๐๓ 

 แบบประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง 
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 

ล าดับ รายการประเมิน/เนื้อหา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

ค่า
 ∑

R 

ค่า
 IO

C 

แป
รผ

ล 

หมายเหต ุ
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

แบบสอบถาม 
๑ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑) เพศ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 
 ๒) อาย ุ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 
 ๓) สถานภาพ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
 ๔) ระดับการศึกษา ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
 ๕) อาชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 
 ๖) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๓ ๐.๖ ผ่าน 
 ๗) ถิ่นที่อยู ่ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๒. รูปแบบการจดัการการท่องเทีย่วของวดั 
๑) เน้นรักษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
๒) เน้นความส าคัญทางด้านศาสนา ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
๓) เน้นรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย -๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๒ ๐.๔ ไม่ผ่าน 

๔) เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
๕) เน้นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
๖) ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ 
๐.๘ 

ผ่าน 

๓. การจัดการการท่องเที่ยวของวัด 
 ๓.๑ การจดัการภายในแหล่งท่องเที่ยวและการใหบ้ริการในปัจจุบัน 

 
๑) ความสะอาด ความเป็นระเบียบของ
สถานที่ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 ๒) ความร่มร่ืน เหมาะแก่การพักผ่อน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 
๓) สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 ๔) มีเวลาเปิด – ปิด ที่เหมาะสม ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

 
๕) มีสิ่ งอ านวยความสะดวกพร้อม เช่น 
ห้องน้ า ที่นั่งพัก ที่ทิ้งขยะฯ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 ๓.๒ การเดินทางไปสู่แหล่งท่องเทีย่วในปัจจุบัน  

 
๑) มีป้ายบอกเส้นทาง เพื่อเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้สะดวก 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 ๒) ความเพียงพอของระบบขนส่งสาธารณะ  ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
 ๓) ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

 
๔) มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คอยอ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 
๕) การท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๓.๓ การให้บริการอาหารและเครื่องดืม่ 

 
๑) ความเพียงพอและความหลากหลายของ
ร้านอาหาร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน  

๒) ความสะอาดและถูกหลักโภชนาการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 



๒๐๔ 

 ๓) อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติดี ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
 ๔) การให้บรกิารของพนกังานหรือเจ้าหน้าที่ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 
 ๓.๔ การจดักิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

 
๑) การจัดงานแบบอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

 
๒) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีต่อเนื่อง  

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

 ๓) การจัดงานแบบมีมหรสพ งานรื่นเริง -๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๒ ๐.๔ ผ่าน 
 ๔) มีความผูกพันต่อท้องถิ่น หรือชุมชน  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 
 ๕) การจัดงานแบบออกร้านจ าหน่ายสินค้า ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๓ ๐.๖ ผ่าน 
 ๖) การจัดงานเน้นกิจกรรมทางศาสนา ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
 ๓.๕ การรองรบัดา้นการท่องเทีย่ว 

 
๑) ศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน ได้แก่ น้ าไฟ ถนน ที่พักฯ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

 
๒) ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจากปัจจัย
ภายนอก เช่น หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ  

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

 ๓.๖ การจดัการแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 

 
๑) มีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 
๒) มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ การจัดหมวดหมู่ 
วัตถุโบราณ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 
๓) มีการสืบค้นประวัติ ความหมาย และที่มา
ของวัตถุโบราณที่จัดแสดง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 
๔) มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 
๕) การจัดนิทรรศการ คู่มือ วีดิทัศน์ และ
วิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้  ข้อมูลทาง
วัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๔ ระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๔.๑ ผลกระทบด้านกายภาพ 

 
๑) มีการปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์ที่กลมกลืน
กับศาสนสถาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

 
๒) มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ บดบังสถานที่
ส าคัญ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

 
๓) มีการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานที่
เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

 

๔) โบราณสถานได้รับความเสียหายจากการ
ท่องเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๕) มีการสร้างรูปสักการะขึ้นใหม่เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

 

๔.๒ ผลกระทบด้านสังคม  
๑) ชุมชนมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
จากการท่องเท่ียว    

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๒) มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๓ ๐.๖ ผ่าน 

๓) การเพิ่มขึ้นของสถานบริการยามราตรี ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๓ ๐.๖ ผ่าน 
๔) เด็กและผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 



๒๐๕ 

๕) เกิดกลุ่มองค์กรใหม่ๆทางการท่องเที่ยว 
เช่น กลุ่มมัคคุเทศก์อาสา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๔.๓ ผลกระทบด้านวัฒนธรรม  
๑) วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกท าลาย ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
๒) มีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมภายนอก
จากนักท่องเที่ยว 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๓) มีการประยุกต์วัฒนธรรมเป็นสินค้า
ท่องเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๔) นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๕) รูปแบบวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองการท่องเท่ียว 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๔.๔ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  
๑) คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 
๒) มีการเข้ามาหาผลประโยชน์จากคนนอก
ชุมชนเพิ่มขึ้น 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 
๐.๘ 

ผ่าน 

๓) คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ 
๐.๘ 

ผ่าน 

๔) ค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากการท่องเท่ียว ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
๕ การจัดการด้านการให้ความรูแ้ละการสร้างจิตส านึก 

๑) มีการบริการ หรือมีการก าหนดพื้นที่เพื่อ
เป็นศูนย์บริการอย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่
ประจ า 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๒) มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมและ
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ใ ห้ บ ริ ก า ร ค ว า ม รู้ แ ก่
นักท่องเที่ยว และชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๓) มีการจัดเส้นทางศึกษาแหล่งวัฒนธรรม 
และป้ายสื่อความหมายบนเส้นทาง เพื่อให้
เกิดความรู้กับนักท่องเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๔) มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ 
และชุ มชน เ กี่ ย ว กับ คุณค่า ของแหล่ ง
ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์เป็นระยะๆ ตาม
ความเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๕) มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ 
นิทรรศการ และภาษาที่ใช้มีทั้ง ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  ภาษาอาเซียนฯ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๖. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
๑) ชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การท่องเที่ยว เช่น การน าเที่ยวและการ
ให้บริการต่าง ๆ  

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๒) ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๓) ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน 
หรือบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 



๒๐๖ 

๔) มีการก่อตั้งองค์กร หรือโครงการอนุรักษ์
ต่างๆ ที่เกิดจากท้องถิ่น ซ่ึงมีบทบาทหลักต่อ
การจัดการการท่องเท่ียว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๗. ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว  
๑) ชุมชนมีรายได้ หรือ เงินเดือนจากการถูก
จ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๒) ชุมชนมีรายได้จากการน า เที่ยวและ
ให้บริการในกิจกรรมการท่องเท่ียว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๓) ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหาร และ
สินค้าพื้นเมือง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๔) ชุมชนมีรายได้จากการให้บริการด้านที่พัก 
เช่น การจัดโฮมสเตย์ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๕) ชุมชนมีรายได้จากการแสดงสินค้าศิลปะ
พื้นเมือง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

แบบสัมภาษณ ์
๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ ์  

๑) ชื่อ – นามสกุล (ผู้ให้สัมภาษณ์) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
๒) เพศ ๑ -๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐.๖ ผ่าน 
๓) อาย ุ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 
๔) ต าแหน่ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 
๕) เบอร์โทรศัพท ์ ๑ -๑ ๐ ๑ ๑ ๒ ๐.๔ ผ่าน 
๖) หน่วยงาน / ที่อยู ่ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 
๗) วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 
๘) สถานที่สัมภาษณ ์ ๑ -๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐.๖ ผ่าน 
๙) เวลาที่สัมภาษณ ์ ๑ -๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐.๖ ผ่าน 

๒. บทสัมภาษณ ์ดา้นการจัดการการท่องเที่ยว 
๑) ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการ
ท่องเที่ยวด้านใดบ้าง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๒) การจัดการการท่องเท่ียวของวัดได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้าง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๓) ท่านอยากให้หน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุน
การจัดการการท่องเที่ยวของวัด เพราะเหตุ
ใด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๔) ในการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ที่ผ่าน
มามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหา
ส าคัญ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน  

๕) ทางวัดมีแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
วัดหรือไม่ อย่างไร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๖) ตามความคิดเห็นของท่านการจัดการการ
ท่ อ ง เที่ ย วที่ เป็ นอยู่ ใ นปั จจุ บั นมี คว าม
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร? ถ้าจะท าให้ดีขึ้น
ควรจะต้องท าอะไรเพิ่มเติม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๓. บทสัมภาษณ ์ดา้นผลกระทบ 
๑) การที่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวชมภายใน
วัด เป็นการเพิ่มภาระให้กับทางวัดหรือไม่ 
และท าให้วัดต้องปรับตัวในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ 

 

 



๒๐๗ 

๒) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมภายในวัด 
ท าให้วิถีชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระสงฆ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๓) การที่วัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีผลกระทบ
ต่อโบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดหรือไม่
อย่างไรบ้าง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๔) สิ่งอ านวยความสะดวกที่วัดต้องสร้างเพิ่ม
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๕) การที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลท าให้
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๖) กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ ยว เชิ ง
วัฒนธรรม   จังหวัดพะเยา (วัดศรีโคมค า             
(วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม
(ดอยบุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน) ที่มีอยู่ 
ได้แก่อะไรบ้าง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ผ่าน 

๗) แนวโน้มกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนต่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  จังหวัดพะเยา อย่างไรบ้าง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๗.๑ มีส่วนร่วมในการในการวางแผนและ
เสนอแนวคิด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๗.๒ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ร่วมกิจกรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
๗.๓  มีส่วนร่วมจากบุคคล หน่วยงาน
ภายนอกมากขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

๗.๔  มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 
๗.๕ มีส่วนร่วมในการประเมินผล/ติดตาม ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ผ่าน 

 
 สรุป ผลการประเมินแบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงราย ทั้งหมดทุกรายการ มีจ านวน ๑๐๐ ข้อ ผลการประเมินฯ มีดังนี้ 
   ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด  จ านวน ๙๙   ข้อ 
   ไมผ่่านเกณฑ์ท้ังหมด จ านวน ๑     ข้อ 
  
  หมายเหตุ   สูตรการหาค่า   IOC =                    
   
 
   การประเมินค่า  IOC ค่าตั้งแต่ ๐ - .๔๙ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
                      ค่าตั้งแต่ .๕ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 

∑R 

N 



๒๐๘ 

ภาพถ่ายผู้ให้สัมภาษณ์ 

วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

              พระสุนทรกิติคุณ      วิญญู ชินรังคกุล 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. วิทยาเขตพะเยา          เลขานุการวัดศรีโคมค า 
          รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมค า    

 
  
 
 
 
 
 
 
 

               วลัย์ลา ดวงแก้ว               สมเพ็ชร  สองสีใส 
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน           ผู้ประกอบการร้านค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              สิริชัย  คล้ายแจ้ง             ด าเนิน  ขันทะกิจ 
       รองประธานชุมชนวัดศรีโคมค า          ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพะเยา 



๒๐๙ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

จ านง  อินปิง 
นักท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 

วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               พระโพธิญาณรังสี             บุญเกียรติ  มโนวงศ์ 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม)  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว 
      เจ้าคณะจังหวัดล าปาง/จังหวัดแพร่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               สวีรรณ  เภตรา            เดิน สีณี 
            ผู้ประกอบการร้านค้า     ผู้ประกอบการร้านค้า 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 บัวหลั๋น วางจิต           ธรรม  สมควร 
            ผู้ประกอบการร้านค้า      ผู้ประกอบการร้านค้า 



๒๑๑ 

 
 
  
   
 
 
 

 
 

ประภัทรสร  วงค์ใฝ 
นักท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 

วัดพระเจ้านั่งดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             พระครูอภิวัฒนกิตติ์           ผัด เวียงค า 
           เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน             กรรมการวัดพระเจ้านั่งดิน 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
           

               ภวูนัย  เกิดสุข             เฉลียว  มีสุข 
         ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระนั่งดิน                 ผู้ประกอบการร้านค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              บัวเที่ยง เงินมูล          สุมาลี  ค าปวน 
          ผู้ประกอบการร้านค้า            นักท่องเที่ยว 



๒๑๓ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิตติชัย  วงค์ลังกา 
นักท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๔ 

ภาพการลงสนามเก็บข้อมูลวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 

 
หนังสือออกในการด าเนินการวิจัย 

 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ 

(ตัวอย่าง) 
 

  



๒๑๖ 

 

  



๒๑๗ 

 



๒๑๘ 

ภาคผนวก จ 
 

ภาพถ่ายวัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๙ 

ภาพถ่ายวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๐ 

ภาพถ่ายวัดพระเจ้านั่งดิน 

 



๒๒๑ 

ภาคผนวก ฉ 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  

สัญญาเลขที ่     ว.๐๗๓/๒๕๖๐ รหัสโครงการ MCU RS ๖๑๐๗๖๐๐๗๓ 
ชื่อโครงการ    กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว                 

เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุเทพ   สารบรรณ 

 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
 โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๓๑๖๘๒๔ Email : Suthep2503@gmail.com 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้  เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และส าคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศเป็นอย่างมาก
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยว ถือเป็นอันดับ ๑ ในภูมิภาคอาเซียน               
เป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศท่ีมีมูลค่ามหาศาล การท่องเที่ยว
เชิงมรดกวัฒนธรรมมีคุณค่าและความส าคัญควรแก่การอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และเรื่องราว
ของชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากและยากที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนได้ นอกจากนี้การท่องเที่ยวดังกล่าว
ยังเกิดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ที่สามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ซาบซึ้งใจและพึงพอใจใน แหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน จังหวัด
พะเยา มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ ตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนามากมาย ซึ่งสถานที่น่าสนใจได้แก่ วัดศรีโคมค า หรือวัดพระ
เจ้าตนหลวง เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดพะเยา มีอุโบสถกลางน้ า เป็น
ศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดง
โบราณวัตถุ เอกสาร ข้อมูลส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา และจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน
ริมกว๊านพะเยา อยู่ด้านหลังวัดศรีโคมค า ติดกับกว๊านพะเยา จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวเขาผีปัน
น้ าทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่ด้านหลังกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจน วัดอนาลโยทิพยาราม หรือดอย
บุษราคัม สร้างโดยพระปัญญาพิศาลเถร เป็นอุทยานพระพุทธศาสนา มีบรรยากาศร่มรื่น พ้ืนที่
กว้างขวาง แวดล้อมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ จากยอดดอยสามารถชมทัศนียภาพของกว๊านพะเยา 
และตัวเมืองของพะเยาได้อย่างสวยงาม และ วัดพระเจ้านั่งดิน เป็นวัดที่มีองค์พระประธานของวัด
ไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานในวัดอ่ืนๆ ตามต านานกล่าวว่า พระเจ้านั่งดินน่าจะมีอายุ
กว่า ๒,๕๐๐ ปี จะเห็นได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และความหลากหลากทาง



๒๒๒ 
 
ชีวภาค ซึ่งการเดินทางมาเที่ยวชม หรือสักการบูชาศาสนสถาน เป็นรูปธรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งเน้นความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับมรดก ประเพณีที่สืบ
ทอดต่อๆ กันมา และวัฒนธรรม โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวนั้น เช่น วิถีชีวิต พิพิธภัณฑ์
การแสดงแหล่งโบราณคดี  ศิลปะ ละคร การแสดงดนตรีสากล และการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน 
ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา หัตถกรรมงานฝีมือ และการกระท าอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้ศึกษา กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยาสืบต่อไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑) เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
พะเยา 
 ๒) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริม                            
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 

๓) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและเครือข่ายของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว                  
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
ผลการวิจัย 

กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา โดยรวม (วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) 
และวัดพระเจ้านั่งดิน) อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =๓.๑๐)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 (๑) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง                       
( X =๓.๒๓) เรียงล าดับ ได้แก่ เน้นความส าคัญทางด้านศาสนา คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕๙ เน้นรักษา
รูปแบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ  ๓.๓๔ เน้นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คิด
เป็นร้อยละ ๓.๒๔ ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน คิด
เป็นร้อยละ ๓.๑๖ เน้นรูปแบบที่แปลกใหม่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๙ และเน้นการให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๕ 

 (๒) ด้านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง               
( X =๓.๒๙) แบ่งออกเป็น ๖ ด้านย่อย เรียงล าดับได้ ดังนี้ ๒.๑) รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว 
อยู่ในระดับมาก ( X =๓.๕๓) เรียงล าดับ ได้แก่ มีเวลาเปิด – ปิด ที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๙ 

ความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ  ๓.๕๕ ความสะอาด ความเป็นระเบียบของ
สถานที่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ สถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ 

และมีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม เช่น ห้องน้ า ที่นั่งพัก ที่ทิ้งขยะฯ คิดเป็นร้อยละ  ๓.๔๙             
๒.๒) ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๔๐) เรียงล าดับ 
ได้แก่ มีความผูกพันต่อท้องถิ่น หรือชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๕ การจัดงานเน้นกิจกรรมทางศาสนา 
คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ การจัดงานแบบออกร้านจ าหน่ายสินค้า คิดเป็นร้อยละ  ๓.๔๓ การจัดงาน
แบบอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๙ การจัดงานแบบมีมหรสพ งานรื่นเริง คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๒๗ และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ  ๓.๒๖ 

๒.๓) ด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๑๒) เรียงล าดับ ได้แก่ 



๒๒๓ 
 
การให้บริการของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ  ๓.๒๘ ความสะอาดและถูกหลัก
โภชนาการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๖ อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติดี คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ และความ
เพียงพอและความหลากหลายของร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ  ๒.๙๓ ๒.๔) ด้านการเดินทางไปสู่
แหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๓๕)เรียงล าดับ ได้แก่ ความเพียงพอของ
สถานที่จอดรถ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐ การท่องเที่ยวมีความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๘ มีป้าย
บอกเส้นทาง เพ่ือเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก คิดเป็นร้อยละ  ๓.๓๔ ความเพียงพอของระบบ
ขนส่งสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ และมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒ ๒.๕) ด้านการรองรับด้านการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง 
( X =๓.๓๓) เรียงล าดับ ได้แก่ ศักยภาพการท่องเที่ยวที่รับจากปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงาน หรือ
องค์กรอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙ และ ศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ น้ าไฟ 
ถนน ที่พักฯ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗ และ ๒.๖) ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยู่
ในระดับปานกลาง ( X =๓.๐๑) เรียงล าดับ ได้แก่  การจัดนิทรรศการ คู่มือ วีดิทัศน์ และวิทยากร
เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว และคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๑ มี
การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 
๓.๑๓ มีการจัดท าทะเบียนวัตถุ การจัดหมวดหมู่ วัตถุโบราณ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๘ มีการสืบค้น
ประวัติ ความหมาย และที่มาของวัตถุโบราณท่ีจัดแสดง คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๒ และมีการศึกษาวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ 

 (๓) ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =๒.๗๘) แบ่งออกเป็น ๔ ด้านย่อย เรียงล าดับได้ ดังนี้ ๓.๑) ด้านผลกระทบด้าน
วัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๒.๙๗) เรียงล าดับ ได้แก่ มีการประยุกต์วัฒนธรรมเป็น
สินค้าท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๒ นักท่องเที่ยวเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๕๐รูปแบบวัฒนธรรมประเพณีภายในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือตอบสนองการท่องเที่ยว         
คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ มีการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมภายนอกจากนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 
๒.๔๙ และวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกท าลาย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘ ๓.๒) ด้านผลกระทบด้านกายภาพ 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๒.๘๗) เรียงล าดับ ได้แก่ มีการสร้างรูปสักการะขึ้นใหม่เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ มีการปรับปรุง/ปรับภูมิทัศน์ที่กลมกลืนกับศาสนสถาน คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๙๗ มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ บดบังสถานที่ส าคัญ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓ มีการบูรณะ
ปรับปรุงโบราณสถานที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิม คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ และโบราณสถาน
ได้รับความเสียหายจากการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐ ๓.๓) ด้านผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
อยู่ในระดับปานกลาง ( =๒.๖๕) เรียงล าดับ ได้แก่ คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๙ มีการเข้ามาหา
ผลประโยชน์จากคนนอกชุมชนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐ และค่าครองชีพสูงขึ้นเนื่องจากการ
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑ และ ๓.๔) ด้านผลกระทบด้านสังคม อยู่ในระดับน้อย ( X =๒.๖๒) 
เรียงล าดับ ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุมีบทบาทในกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๖ 

เกิดกลุ่มองค์กรใหม่ๆทางการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มมัคคุเทศก์อาสา คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๓ การเพ่ิมข้ึน
ของสถานบริการยามราตรี คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๒ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชน



๒๒๔ 
 
เพ่ิมข้ึน คดิเป็นร้อยละ ๒.๒๕ และชุมชนมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๑๓ 

สรุปได้ว่ากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดพะเยา โดยรวม (วัดศรีโคมค า (วัดพระเจ้าตนหลวง) วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอย
บุษราคัม) และวัดพระเจ้านั่งดิน) อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๑๐) วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ 
ศักยภาพของชุมชนต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ๑) ด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวของวัดอยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๒๓) พบว่า มีความพร้อมในระบบการให้บริการ
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า ห้องสุขา ศาลา ที่นั่งพัก ถังขยะ ป้ายบอกเส้นทาง ฯลฯ ๒) ด้าน
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๒๙) พบว่า ชุมชนโดยรอบมีวิถีชีวิต
ที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา และทางวัดมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา และรณรงค์ ส่งเสริม สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ๓) ด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =๒.๗๘) พบว่า ควรให้เด็ก เยาวชน เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมกรท่องเที่ยว 
เช่น มัคคุเทศก์อาสาแนะน าแหล่งท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ การพัฒนาเครือข่ายกระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ควรเริ่ม
จากคนในชุมชนต้องมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตน รวมทั้งให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกนโยบาย และจัดท าโครงการต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ยั่งยืน และ วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๓ วิเคราะห์ศักยภาพและเครือข่ายของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา ทั้ง ๓ วัด ส่วนใหญ่มีศักยภาพสิ่งอ านวยความสะดวกที่ค่อนข้างพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละวัดมีสิ่งที่ควรพัฒนาแตกต่างกันเป็นอันดับต้น ๆ เช่น วัดศรีโคมค า (วัดพระ
เจ้าตนหลวง) ไม่มีแผ่นพับ/เอกสารแนะน าแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยว วัดพระเจ้านั่งดินมีเส้นทางการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีถนนช ารุด 
เสื่อมสภาพ และติดกับแหล่งชุมชนที่พลุกพล่าน ท าให้การเดินทางไม่สะดวก และวัดอนาลโยทิพยา
ราม (ดอยบุษราคัม) มีการก่อสร้างที่ใหม่ ๆ ซึ่งบดบังสถานที่ส าคัญของวัด และสภาพแวดล้อม
โดยรอบเป็นป่าชื้น ซึ่งมียุงหรือแมลงต่าง ๆ อาจจะไม่ปลอดภัยและสร้างความร าคาญแก่
นักท่องเที่ยว   

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
            ๑) น าผลวิจัยไปบรรจุเป็นหลักสูตรในสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพ่ือให้นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาได้ศึกษา และน ามาเป็นแบบอยา่งโดยน าไปก าหนดเป็นเชิงนโยบายของสถานศึกษา 
            ๒) สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอนเสริม 
หรือสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง หรือใกล้เคียง 
            ๓) น าไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจศึกษา โดยน าไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์  และทาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรตระหนักในประเด็นเหล่านี้ น ามาผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน ในสถานศึกษาให้มากขึ้น  
 



๒๒๕ 

การประชาสัมพันธ์ 
๑)  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ : 

http://www.mcu.ac.th 
           ๒) การประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์ เช่น มีแผ่นพับไปวางที่ศูนย์บริการของแหล่งท่องเที่ยว 
ทั้งสามแห่ง เพ่ือเป็นการแนะน าให้กบันักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 

http://www.mcu.ac.th/


๒๒๖ 

ประวัติผู้วิจัย 
๑. ชื่อ -  สกุล  ผศ.ดร. สุเทพ  สารบรรณ  (Asst.Prof. Dr. Suthep Saraban) 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
วัน/เดือน/ปีเกิด     ๑  กันยายน  ๒๕๐๓ 
ภูมิล าเนา บ้านหมู่ ๔ ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๑๖/๑ ถนนแม่ต  าสายใน  ต าบลแม่ต  า  อ าเภอเมืองพะเยา  

จังหวัดพะเยา 
สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

๕๖๖ ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
ติดต่อ  Suthep2503@gmail.com  
โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๓๗๐๑๔๗, ๐๘๑ – ๐๓๑๖๘๒๔ 
การศึกษา 

ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ. ศาสนา)  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  
วิทยาเขตเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (พธ.ด. พระพุทธศาสนา) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ผลงานวิจัย 
ปี ๒๕๕๒ การศึกษาวัตรปฏิบัติในพระวินัยปิฎก 
ปี ๒๕๕๗ ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขต

วัดติโลกอาราม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ปี ๒๕๕๘ กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย 
ปี ๒๕๕๙ การจัดการความรู้และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัด

พะเยา 
ปี ๒๕๖๐ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดพะเยา 
ปี ๒๕๖๑ กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา 

mailto:Suthep2503@gmail.com


๒๒๗ 

๒.  ชื่อ -  สกุล พระมหาพงษ์ประภากรณ์  วิสุทธิ าณเมธี,ดร. (สุระรินทร์) 

เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
วัน/เดือน/ปีเกิด     ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๒๓ 
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดศรีโคมค า(พระอารามหลวง) ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

๕๖๐๐๐ 
ติดต่อ  Phongmcu@gmail.com
โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๗๖๔๑๔๓ 
การศึกษา 

ปริญญาตรี ศน.บ (ปรัชญาเปรียบเทียบ) 
ปริญญาโท M.A. (Indian Philosophy and Religion)

Banaras Hindu University, India
ปริญญาเอก Ph.D (Indian Philosophy and Religion)  

Banaras Hindu University, India  
ผลงานวิจัย 

ปี ๒๕๕๙ ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์ เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และหลักพุทธธรรมในสมัยล้านนา – สุโขทัย 

ปี ๒๕๖๐ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดพะเยา 

ปี ๒๕๖๑ กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา 

๔.  ชื่อ -  สกุล  นางสาวสิริกานดา   ค าแก้ว  (Ms. Sirikanda  Khamkeaw) 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
วัน/เดือน/ปีเกิด     ๑๙    เมษายน   ๒๕๓๗ 
ภูมิล าเนา ๕๐๖ บ้านดอนตันสามัคคี หมู่  ๒๒  ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๐๖ บ้านดอนตันสามัคคี หมู่  ๒๒  ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ 
ติดต่อ  toyingsnoppy@gmail.com 
โทรศัพท์ ๐๘๘ – ๒๓๗๓๕๓๓ 
การศึกษา 

ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) วิชาเอกการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา 
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๒๒๘ 

ผลงานวิจัย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี ๒๕๕๗ ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขต

วัดติโลกอาราม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ปี ๒๕๕๘ กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย 
ปี ๒๕๕๙ การจัดการความรู้และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัด

พะเยา 
ปี ๒๕๖๐ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดพะเยา 
ปี ๒๕๖๑ กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา 

๕.  ชื่อ -  สกุล นายนพดล   อินปิง  (Mr. Noppadon  Inping) 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  
วัน/เดือน/ปีเกิด     ๑๖  มีนาคม   ๒๕๓๗ 
ภูมิล าเนา ๘๐ บ้านป่าก่อ  หมู่  ๒  ต าบลเจริญเมือง  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

๕๗๑๒๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๐ บ้านป่าก่อ  หมู่ ๒ ต าบลเจริญเมือง  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

๕๗๑๒๐ 
ติดต่อ  nicklivespur@gmail.com 
โทรศัพท์ ๐๘๒ – ๗๙๗๗๓๙๑ 
การศึกษา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย 

ผลงานวิจัย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ปี ๒๕๕๘ กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย 
ปี ๒๕๕๙ การจัดการความรู้และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัด

พะเยา 
ปี ๒๕๖๐ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดพะเยา 
ปี ๒๕๖๑ กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา 
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