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มีวัตถุประสงค0เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการการจัดกิจกรรมการท องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา  2) ศึกษาแนวทาง 
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 This research, conducted with a participatory action research (PAR) approach, aimed to 1) study the 

management of tourism activities of the community at Nakhon Ratchasima province, and 2) examine 

guidelines for the management of tourism activities according to the philosophy of sufficiency economy 

to strengthen the community economy at Thai Samakkhi sub-district, Wang Nam Khiao district, Nakhon 

Ratchasima province. The subjects of the study were 364 residents of Thai Samakkhi sub-district, key informants 

were the residents of Thai Samakkhi sub-district and 24 related people, who participated in the 

management of tourism activities by the community, such as the provincial governor, agriculturist, 

tourism and sports officials, developers, chiefs of divisions, academics, community leaders, religious 

leaders, and local scholars. The data were collected on field study, questionnaires, in-depth interview, 

small group meetings, focus group discussion, during January 2016 – April 2017. Then the data were 

analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis.   

 The results were 1) the management of tourism activities by the community in Nakhon 

Ratchasima province was likely to be favorable since the area was suitable for various tourism activities, 

had learning resources, learning centers, local scholars, community leaders responsible for the 

management of tourism activities, and people in the area adopted the philosophy of sufficiency economy 

to use in their way of life, supported by both public and private sectors as well as the people, based on 

the policy of civil unity.  2) The guideline for the management of tourism activities based on the 

philosophy of sufficiency economy to strengthen the community economy in Nakhon  Ratchasima 

province was “PIE3C4S Model” created with 10 elements; P: Participation of Community, I : Income, E : 

Environment, C1 : Conservation, C2 : Community Strength, C3 : Creation, S1 : Self–Sufficiency, S2 : 

Sustainability, S3 : Suitability, and S4 : Safety. The results of the model evaluation by the experts were 

highly appropriate, and the implementation of the “PIE3C4S Model” in the Thai Samakkhi community was 

appropriate with the context of the community.  The management of tourism activities had to base on 

safety, and the main guideline for the management of tourism activities were encouragement work 

organizations to participate more in the management, the community had more income, encouragement 

for establishing career developmental group, conservation of environmental resource, and supported 

residents to live with the philosophy of sufficiency economy. 
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บทท่ี1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ประเทศไทยเป�นเมืองท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจและหลากหลายในอันดับต!น ๆ ของโลก 
เนื่องจากมีแหล�งท�องเ ท่ียวทางประวั ติศาสตร&  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ส�งผลให!การท�องเท่ียวเป�นแหล�ง
รายได!หลักท่ีสําคัญของประเทศไทย โดยในป2 2551 รายรับจากการท�องเท่ียวของไทยจัดอยู�ในอันดับ 1 
ของภูมิภาคอาเซียน ในส�วนของภาคการท�องเที่ยวได!สร!างรายได!ให!กับประเทศไทยร!อยละ 9 ของ
มูลค�าผลิตภัณฑ&มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และมีการจ!างงานกว�า 1.9 ล!านคนคิดเป�นร!อยละ 5 
ของจํานวนแรงงานท้ังหมดภายในประเทศหากพิจารณาสถิตินักท�องเท่ียวชาวต�างชาติท่ีเดินทางมายัง
ประเทศไทยพบว�าจํานวนนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติเดินทางเข!ามาประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนอย�างต�อเนื่อง
โดยในป2 2554 ประเทศไทยมีจํานวนนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติท้ังหมด 19,230,470 คนหรือเพ่ิมข้ึน
จากป2 2553 ร!อยละ 20.67 (กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา, 2556) ในป2 2559 การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทยได!ให!ความสําคัญกับการท�องเท่ียวในประเทศมากข้ึนโดยมีการผลักดันให!มีสัดส�วนรายได!
จากการท�องเท่ียวในประเทศเท�ากับรายได!ท�องเท่ียวจากต�างประเทศเพราะต!องการให!เป�นรายได!ท่ียั่งยืน
แทนการพ่ึงพาตลาดต�างชาติ โดยในป2 2558 การท�องเท่ียวในประเทศทํารายได!กว�า 7.5 แสนล!านบาท 
หรือร!อยละ 33 ของรายได!รวมของการท�องเที่ยว โดยในป2 2559 การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 
ได!ตั้งเปJาหมายให!มีรายได!จากการท�องเท่ียว 8.5 – 9 แสนล!านบาท ในป2 2560 ตั้งเปJาหมายรายได!
จากตลาดในประเทศตามแผนของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) 9.5 – 1 แสนล!านล!านบาท 
(กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2559)  
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได!กําหนด
ยุทธศาสตร&ท่ีเก่ียวข!องกับการท�องเท่ียวคือ  ยุทธศาสตร&การสร!างเศรษฐกิจฐานความรู!และสร!างปPจจัย
แวดล!อมซ่ึงสนับสนุนให!ประเทศไทยเป�นศูนย&กลางการผลิตสินค!าและบริการในภูมิภาคบนพ้ืนฐาน
แนวคิดสร!างสรรค&และสร!างนวัตกรรมรวมท้ังต�อยอดองค&ความรู!  ให!สามารถสนับสนุนการสร!างมูลค�า 
ในการปรับโครงสร!างภาคการผลิตและบริการทุกข้ันตอนตลอดห�วงโซ�อุปทาน โดยมีแนวการพัฒนา
ภาคการบริการท่ีสร!างมูลค�าเพ่ิมให!สาขาธุรกิจท่ีมีศักยภาพ  ยกระดับคุณภาพแหล�งท�องเที่ยว           
ให!สอดคล!องกับความต!องการของตลาดและชุมชน ให!เป�นแหล�งสร!างรายได!หลักของประเทศรวมถึง
เป�นแหล�งกระจายรายได!สู�ท!องถ่ินท่ีสามารถใช!เป�นเครื่องมือในการกระจายผลประโยชน&จากการพัฒนา 



2 

ได!อย�างเป�นธรรม โดยเสริมสร!างขีดความสามารถในการแข�งขันของธุรกิจบริการบนฐานความเป�นไทย
การสร!างนวัตกรรมและต�อยอดความรู! ขยายฐานการผลิตและหาตลาดภาคธุรกิจที่มีศักยภาพออกสู�
ตลาดต�างประเทศ  พัฒนาปPจจัยให!เอ้ือต�อการส�งเสริมการลงทุนธุรกิจบริการภายในประเทศ การดึงดูด
การลงทุนจากต�างประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวเสื่อมโทรม
และพัฒนายกระดับคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวในเชิงกลุ�มพ้ืนท่ีให!สอดคล!องกับความต!องการของตลาด
และชุมชน บริหารจัดการท�องเท่ียวให!เกิดสมดุลและยั่งยืน เสริมสร!างความเข!มแข็งของภาคเอกชน
ท!องถ่ินชุมชนผู!ประกอบการรายย�อยและวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2554) ในขณะท่ีทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ได!กําหนดแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการท�องเท่ียว
และส�งเสริมการท�องเท่ียวให!สามารถแข�งขันได!ในระดับนานาชาติ รวมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ด!านการท�องเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท!องถ่ินและกิจกรรม
การท�องเท่ียวให!เกิดการพัฒนาระบบแบบองค&รวม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ, 2558) นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีนโยบายไทยแลนด& 4.0 ซ่ึงกลุ�มเทคโนโลยีการท�องเที่ยว 
(Traveltech) ก็เป�นส�วนหนึ่งจาก 5 กลุ�มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปJาหมายสู�ประเทศไทย 4.0 
เข!ามาเป�นส�วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ในขณะเดียวกัน นโยบายและยุทธศาสตร&การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2560 - 2564  
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) ได!กําหนดยุทธศาสตร&การวิจัยข!อท่ี 3 คือ ส�งเสริมการ
นํากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค&ความรู! นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช!ประโยชน&
อย�างเป�นรูปธรรม โดยความร�วมมือของภาคส�วนต�าง ๆ และได!กําหนดกลุ�มเรื่องวิจัยท่ีควรมุ�งเน!น 12 
ประเด็น และการท�องเท่ียวเป�นอีกประเด็นหนึ่งท่ีอยู�ในกลุ�มเรื่องเร�งด�วนเช�นกัน  คือการบริหารจัดการ
การท�องเท่ียว  เป�นการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการด!านการท�องเที่ยว  การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืน  และการมีส�วนร�วมของชุมชนกับการพัฒนาการท�องเท่ียว โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เปJาประสงค&คือสร!างคุณค�าจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท!องถ่ิน  สร!างรายได!
ให!กับชุมชน เพิ่มรายได!ให!กับประเทศ และนําไปสู�การสร!างเสริมภาพลักษณ&ที่ดีของประเทศ 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2559) และหากมีการส�งเสริมให!เกิด
การพัฒนาองค&ประกอบของการท�องเที่ยวในลักษณะเชิงบูรณาการ  ทั้งในเรื่องโครงสร!างพื้นฐาน
การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกด!านการท�องเที่ยว เช�น ที่พัก ร!านอาหาร การเดินทาง  
การติดต�อสื่อสาร  และการบริการสาธารณะ เป�นต!น  การประชาสัมพันธ&ให!นักท�องเท่ียวรู!ถึงรูปแบบ
การท�องเที่ยวในชุมชนการท�องเที่ยวเชิงบูรณาการที่เกิดขึ้นในรูปแบบการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ  
ชุมชนเป�นการผสมผสานรูปแบบการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนหลายๆ รูปแบบ ได!แก� การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ   
การท�องเท่ียวชมวิถีชีวิตชนบท  การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  การท�องเท่ียวเชิงเกษตร  รวมท้ังส�งเสริม
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สถาบันในชุมชนและท!องถ่ินให!มีส�วนร�วมสร!างความเข!าใจในพหุวัฒนธรรม  สามารถอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติสุข มีความม่ันคงทางวัฒนธรรม และดํารงไว!ซ่ึงอัตลักษณ&ของชุมชน โดยสนับสนุนให!คนในชุมชน 
มีส�วนร�วมคิดและร�วมกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนท!องถ่ินบนหลักการพ่ึงพาตนเองท่ีคํานึงถึง
ศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปPญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและสิ่งแวดล!อมในชุมชนเป�นหลัก  โดยให!ความสําคัญ
กับการจัดการการเรียนรู!ในชุมชน  การศึกษาถอดองค&ความรู!ของชุมชนและชุมชนต!นแบบการจัดการ
ตนเองได!ตามบริบทของพ้ืนท่ี  และการถ�ายทอดภูมิปPญญาท่ีช�วยพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 

 นอกจากนั้นแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได!กําหนดยุทธศาสตร&
ในการท�องเท่ียวประกอบด!วย 5 ยุทธศาสตร&ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร&การพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว เช�น พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส&  การสร!างโครงข�ายเส!นทาง
คมนาคม และระบบเชื่อมโยงการเดินทางท�องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ!าน  และในภูมิภาค เป�นต!น 
2) ยุทธศาสตร&การพัฒนาและฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวให!เกิดความยั่งยืน เช�น พัฒนายกระดับคุณภาพ
และแหล�งท�องเท่ียวใหม� ในเชิงกลุ�มพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ การฟRSนฟูแหล�งท�องเท่ียวเป�นต!น 3) ยุทธศาสตร&
การพัฒนาสินค!า บริการและปPจจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว เช�น การพัฒนาเศรษฐกิจสร!างสรรค&กิจกรรม
นวัตกรรมและมูลค�าเพ่ิมด!านการท�องเท่ียว การเสริมสร!างโอกาสและแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาการค!าการลงทุน   
ด!านการท�องเท่ียว การพัฒนามาตรฐานสินค!าและบริการท�องเท่ียว การปJองกันและรักษาความปลอดภัย
แก�นักท�องเท่ียว เป�นต!น 4) ยุทธศาสตร&การสร!างความเชื่อม่ันและส�งเสริมการท�องเท่ียว เช�น  สร!าง
และเผยแพร�ภาพลักษณ& ด!านการท�องเท่ียว สร!างสภาพแวดล!อมและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาด
ท�องเท่ียวสร!างกระแสการรับรู!เพ่ือเพ่ิมมูลค�าให!กับสินค!าการท�องเท่ียว เป�นต!น 5) ยุทธศาสตร&การส�งเสริม
กระบวนการมีส�วนร�วมของภาครัฐ  ภาคประชาชน  และองค&กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวเช�น  การสร!างและพัฒนากลไก   ในการบริหารจัดการการท�องเท่ียว  
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนและองค&กรปกครองส�วนท!องถ่ินในการพัฒนาท�องเท่ียวเป�นต!น 
(กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2555) 
 การท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism – CBT) ได!รับการยอมรับว�า
เป�นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนท้ังในด!านส�งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนสร!างการมีส�วนร�วมของคนในชุมชนในการทํางานร�วมกัน ต้ังแต�ผู!อาวุโส ผู!นํา ผู!หญิง ผู!ชายและ
เยาวชนให!เข!ามามีบทบาททุกภาคส�วน  สร!างความภาคภูมิใจให!คนในชุมชน  นอกจากนี้การท�องเท่ียว
ยังเป�นเครื่องมือในการอนุรักษ&ฟRSนฟูวัฒนธรรมให!ได!รับการสืบทอด  เผยแพร�  และสร!างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู!ระหว�างเจ!าของบ!านกับผู!มาเยือน สร!างความผูกพันระหว�างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ 
สามารถนํารายได!จากการท�องเท่ียวมาสร!างกองทุนเพ่ือการอนุรักษ&สิ่งแวดล!อมและการพัฒนาชุมชน
ได!อีกด!วย นอกจากนั้นชุมชนยังสามารถนําวิถีการดําเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพของตนเองมา
จัดเป�นกิจกรรมการท�องเท่ียวได!อีกทางหนึ่ง การจัดการท�องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งปPจจุบันรูปแบบการ



4 

ท�องเท่ียวท่ีได!รับความนิยมและความสนใจ ตลอดจนช�วยให!นักท�องเท่ียวได!รับความเพลิดเพลินควบคู�
ไปกับการได!รับความรู!และนําความรู!ไปใช!ประกอบอาชีพเสริมหรือทําเป�นงานอดิเรกได!  โดยการท�องเท่ียว
เชิงเกษตรนี้ยังช�วยให!นักท�องเท่ียวได!เข!าถึงชีวิตความเป�นอยู�ของชาวชนบท ได!เรียนรู!วัฒนธรรม ประเพณี 
ซ่ึงเกษตรกรหรือชุมชนเป�นผู!จัดการบริหารเอง และจัดให!มีกิจกรรมที่นักท�องเที่ยวสามารถเข!ามา
มีส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเท่ียวได! 
 การจัดกิจกรรมท�องเท่ียวท่ีชุมชนจัดข้ึนจากการประกอบอาชีพนั้นยังทําให!ชุมชนมีรายได!
จากการจําหน�ายผลิตภัณฑ&ทางการเกษตร การแปรรูปสินค!าการเกษตร หรืออาจจะได!รับค�าตอบแทน
จากการบริการนักท�องเที่ยวในรูปแบบการจัดการท�องเท่ียว เพ่ือให!นักท�องเท่ียวสนใจและต!องการ
เดินทางมาท�องเท่ียว รวมถึงอาจมีรายได!จากการให!นักท�องเท่ียวพักค!างแรมในระยะสั้นๆ ในรูปแบบ
ของโฮมสเตย&ได!อีกทางหนึ่ง (พจนา  สวนศรี, 2546)  ดังนั้นการให!ชุมชนเข!ามามีส�วนร�วมในการ
จัดการท�องเท่ียว นั้น นับเป�นองค&ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะนําไปสู�ความสําเร็จในการ
จัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนเพราะจะทําให!เกิดการเชื่อมโยงท้ังต!นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา กล�าวคือ 
จากการนํานโยบายของรัฐบาลเปรียบเสมือนต!นน้ํา มาสู�การปฏิบัติโดยชุมชนเพ่ือให!มีการจัดการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนเองเปรียบเสมือนกลางน้ํา เพื่อให!นักท�องเที่ยวเปรียบเสมือนปลายน้ํา ได!เข!า
มาท�องเท่ียวในชุมชน จากการท่ีชุมชนนําเอาทรัพยากรการท�องเท่ียวในชุมชน เช�น ธรรมชาติ ในชุมชน 
ประวัติศาสตร& ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี มาใช!เป�นฐานในการจัดการท�องเท่ียว 
โดยท่ีชุมชนมีบทบาทเป�นเจ!าของ มีสิทธิ์ในการดูแลเพื่อให!เกิดการเรียนรู!และความประทับใจแก�ผู!มา
ท�องเท่ียว ภายใต!กรอบแนวคิดการจัดการอย�างยั่งยืน มีการผสมผสานพัฒนาธุรกิจการท�องเท่ียวกับการ
พัฒนาสังคม และการคุ!มครองด!านสิ่งแวดล!อม พร!อมคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีเป�นรูปแบบของการจัดการท�องเท่ียวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง (สํานักงานคณะกรรมการ 
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2550)  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู�หัว 
รัชกาลท่ี 9  เป�นหลักคิดและปฏิบัติตั้งแต�ระดับบุคคล ระดับองค&กรขนาดใหญ� มีความเป�นหลักสากลโลก 
พระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู�หัว ทรงคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยออกแบบให!ใช!กับชาวนาท่ียากจน
ท่ีสุด แต�หากเข!าใจถึงหลักการของเศรษฐกิจแบบพอเพียงแล!ว แม!แต�ในทางธุรกิจก็ใช!ได! เพ่ือปJองกัน
การขาดทุนได!โดยในเบื้องต!นก�อนจะนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช!ต!องมีการปรับพ้ืนฐานจิตใจ    
ให!มีคุณธรรมก�อน (เกษม วัฒนชัย, 2549) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป�นแนวทางท่ีใช!
ยึดถือปฏิบัติได!ดีในทุกสังคม เช�น ชุมชนบ!านแม�กําปอง ท่ีมีการจัดการท�องเท่ียวภายในชุมชนมานานกว�า 
11 ป2 แม!ว�าในวันนี้กระแสโลกาภิวัตน&จะถาโถมเข!ามาแต�ชุมชนท่ีนี้ก็พร!อมท่ีจะต้ังรับกับความเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนโดยเริ่มท่ีจะกลับมามองตัวตนของตน ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต้ังแต�การท�องเท่ียวได!นํามา
ซ่ึงรายได!และการลงทุนภายในชุมชนรายรับและรายจ�ายท่ีขาดความสมดุลรวมไปถึงค�าใช!จ�ายต�าง ๆ 
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ท่ีถูกผันออกจากชุมชนในรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือนําเอาข!อมูลท่ีได!นั้นมาหาแนวทางแก!ไขปPญหาดังกล�าว 
ทดลองและตรวจสอบผลสําเร็จจากวิธีที่ร�วมกันคิด ร�วมกันแก!ปPญหาอันจะนํามาซึ่งแนวทางท่ีจะ
สามารถยึดถือเป�นวีถีปฏิบัติของชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนสู�วิธีพอเพียง (นรินทร& สังข&รักษา, 
2555:227- 228)  จะเห็นได!ว�า เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต&ใช!ได!ต้ังแต�บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศ ทุกอาชีพ ได!แก� อาชีพเกษตรกรรม นักธุรกิจนักการเมือง เจ!าหน!าท่ีรัฐ 
ประชาชน ทุกศาสนาและก�อให!เกิดความผาสุกความสงบสุขทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติด!วยการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด!วย 3 ห�วง ได!แก� ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ!มกันเท�าทันกับการเปลี่ยนแปลง  2 เง่ือนไข ได!แก� ความรู!และ
คุณธรรม ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป�นรากฐานของชีวิตเป�นรากฐานของความมั่นคงของแผ�นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีตอกรับบ!านเรือนของอาคารเอาไว!และก�อให!เกิดความอยู�เย็นเป�นสุขของชุมชน
ได!อย�างแท!จริงดังนั้นการท�องเท่ียวจึงสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช!เป�นแนวปฏิบัติ 
เพ่ือเป�นต!นแบบในการพัฒนาสู�สังคมและชุมชนท่ียั่งยืน (จิราภรณ&  แก!วมณี, 2557: 47) 
 หากพิจารณาถึงบริบทของประเทศไทย พบว�าภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ เป�นภูมิภาคหนึ่ง
ท่ีมีประชากรฐานะยากจนอยู�เป�นจํานวนมาก แม!ว�าจะเป�นภูมิภาคหนึ่งท่ีเหมาะสมต�อการสร!างรายได!
จากการท�องเท่ียวก็ตาม เนื่องจากเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรอย�างหลากหลายและครบถ!วนสมบูรณ&ท้ัง
แหล�งท�องเท่ียวตามธรรมชาติ ประวัติศาสตร& โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และทางการเกษตร โดยใน
แต�ละป2มีนักท�องเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 15 ล!านคน ท้ังนี้จังหวัดท่ีนักท�องเท่ียว
นิยมเดินทางเข!ามาท�องเท่ียวส�วนใหญ�เป�นจังหวัดหลักของภูมิภาค เช�น จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก�น 
อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดชายแดนซ่ึงได!แก� หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดเลย 
โดยนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�นิยมท�องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมามากเป�นอันดับหนึ่ง เพราะเป�นศูนย&กลาง
ของภูมิภาค และเป�นประตูสู�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรองทิพย& ชัยชาญ, 2553) 
 จังหวัดนครราชสีมาต้ังอยู�ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวจังหวัดอยู�ห�างจากกรุงเทพฯ 
โดยทางรถยนต&255 กิโลเมตรและโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 20,493.964  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 12,808,728 ไร� คิดเป�นร!อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด
จังหวัดนครราชสีมา หรือรู!จักในชื่อ “โคราช” เป�นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมี
ประชากรมากเป�นอันดับ 2 ของประเทศ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก�น บุรีรัมย& สระแก!ว 
ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี และจังหวัดลพบุรี ประชากร 2,628,818 คน (พ.ศ. 2558) ความ
หนาแน�น 128.27 ตารางกิโลเมตรจังหวัดนครราชสีมาประกอบด!วย 32 อําเภอ และอําเภอวังน้ําเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา เป�นอําเภอหนึ่งท่ีเป�น “ชุมชนเข!มแข็งและอยู�ดีมีสุข”และน!อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช!ในหมู�บ!าน มีหลักแนวคิดมาจาก การลดรายจ�ายเพ่ิมรายได! การประหยัด 
การเรียนรู!ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการอนุรักษ&สิ่งแวดล!อมและใช!ทรัพยากรธรรมชาติ
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อย�างยั่งยืน มีรูปแบบวิถีวัฒนธรรมการเกษตร มีความผูกพันกับธรรมชาติเปรียบเสมือนเป�น
ครอบครัวเดียวกันมีเอกลักษณ&เป�นของตนเอง เช�น ภาษาวิถีวัฒนธรรมสภาพแวดล!อม อาชีพ
การเกษตรแบบธรรมชาติสิ่งเหล�านี้เป�นสิ่งท่ีมีคุณค�ายิ่งในทางทรัพยากรท�องเท่ียวและอีกเหตุผลหนึ่ง
คือยังไม�มีหน�วยงานใดเข!ามาส�งเสริมให!ชุมชนนี้มีจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (จังหวัดนครราชสีมา, 2558) 
 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป�นพ้ืนท่ีส�วนหนึ่งของพ้ืน
มรดกโลก  ดงพญาเย็น-เขาใหญ� มีพ้ืนท่ีถึงร!อยละ 80 ของพ้ืนท่ีตําบลไทยสามัคคีท่ีซ!อนทับกับอุทยาน
แห�งชาติทับลาน (กรมอุทยานแห�งชาติสัตว&ปoาและพันธุ&พืช, 2556) ท่ีได!รับผลกระทบจากการเติบโต
และการพัฒนาการท�องเท่ียวเช�นกันมีการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวกิจกรรมการท�องเท่ียวและแผนการตลาด
การท�องเท่ียวส�งเสริมให!อําเภอวังน้ําเขียวเป�นแหล�งโอโซนอันดับ 7 ของโลกหรือเป�น “สวิตเซอร&แลนด&
แดนอีสาน” นอกจากนี้ทางจังหวัดนครราชสีมายังได!กําหนดยุทธศาสตร&ท่ีจะพัฒนาอําเภอวังน้ําเขียว
ซ่ึงครอบคลุมตําบลไทยสามัคคีให!เป�นแหล�งท�องเท่ียวระดับชาติและนานาชาติโดยได!รับการสนับสนุน
จากหน�วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาต�าง ๆ ให!เข!ามามีส�วนเก่ียวข!อง
กับการพัฒนาการท�องเที่ยวในตําบลไทยสามัคคีจนทําให!ตําบลไทยสามัคคีภายใต!ชื่อ “วังน้ําเขียว”
กลายเป�นท่ีรู!จักแก�นักท�องเท่ียวในภาพลักษณ&ของแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมี “อากาศดีเย็นสบาย
ไม�ไกลกรุงเทพ” (แสงสรรค& ภูมิสถาน, 2558)  มีกิจกรรมการท�องเท่ียวหลากหลาย เช�น การเพาะ
เห็ดหอม ปลูกดอกเบญจมาศเพ่ือการส�งออกกว�า 20 สายพันธุ& สวนเศรษฐกิจพอเพียง ผักปลอดสารพิษ   
มีแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ เช�น ผาเก็บตะวัน น้ําตกคลองกระทิง น้ําตกม�านฟJา น้ําตกห!วยใหญ� 
ผาชมตะวัน มีกิจกรรมการท�องเท่ียวภายในชุมชน เช�น เดินปoาเขาวง เขาสลักได ปลูกปoาชุมชน เก็บ
ผลไม!ตามฤดูกาล มีกิจกรรมทางด!านวัฒนธรรม เช�น ประเพณีบายศรีสู�ขวัญ งานฝ2มือภูมิปPญญา
ชาวบ!าน ได!แก� การทําเทียนหอม ทําของชําร�วย ทําสบู� มีสวนดอกหน!าวัว สวนองุ�น และไร�นาสวนผสม 
ประกอบกับมีการบริการท่ีพักแบบโฮมสเตย&ท่ีได!รับตราสัญลักษณ&มาตรฐานโฮมสเตย&ไทย ป2 2548-2549 
นอกจากนี้ยังได!รับการยกย�องให!เป�น 1 ใน 5 โฮมสเตย&ต!นแบบอีกด!วย 
 นอกจากนั้นตําบลไทยสามัคคี ยังได!รับรางวัลหมู�บ!านเศรษฐกิจพอเพียงต!นแบบ หมู�บ!าน
อยู�เย็นเป�นสุขต!นแบบ และศูนย&การเรียนรู!ชุมชนต!นแบบ ซึ่งจากกระแสความนิยมดังกล�าวเป�น
ท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ เช�น การพัฒนาด!านท่ีพัก ธุรกิจท�องเท่ียว กิจกรรมการท�องเท่ียวเพ่ือ
รองรับความต!องการการท�องเท่ียว  ตําบลไทยสามัคคี  อําเภอวังน้ําเขียว ที่เป�นที่รู!จักและได!รับ
ความสนใจจากนักท�องเท่ียวมากข้ึน ทําให!ในช�วงฤดูกาลท�องเท่ียวมีนักท�องเท่ียวหลั่งไหลเข!ามาท�องเท่ียว
เป�นจํานวนมากจนก�อให!เกิดปPญหาจากการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีต�อผู!มีส�วนได!ส�วนเสีย ต�อชุมชนและ
สิ่งแวดล!อม เช�น รถติด ควันพิษ เสียงดัง ขยะ น้ําเสีย สาธารณูปโภค ต�าง ๆ ของชุมชนไม�เพียงพอ 
โดยเฉพาะไฟฟJา น้ําประปา จึงอาจก�อให!เกิดปPญหาความขัดแย!งระหว�างคนในท!องถิ่นและผู!มาเยือน
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ส�งผลต�อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส�วนนอกฤดูกาลท�องเท่ียวจํานวนนักท�องเที่ยวน!อยลงจน
แทบไม�มีเลย ทําให!ชุมชนในพ้ืนท่ีขาดรายได!ส�งผลต�อเนื่องถึงปPญหาความไม�ม่ันคงในอาชีพและการตกงาน 
ส�วนนอกฤดูกาลท�องเที่ยวทําให!การท�องเที่ยวในตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว ยังเผชิญกับ
สภาพปPญหาในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวท่ีไม�ได!นําไปสู�การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน และมีรูปแบบ
การจัดการท�องเท่ียวท่ีไม�เหมาะสมและสอดคล!องกับบริบทของสภาพพ้ืนท่ีและความต!องการของ
ชุมชนรวมถึงนักท�องเท่ียว 
 ด!วยเหตุผลดังกล�าวข!างต!น  ผู!วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร!างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป�นการพัฒนาการท�องเท่ียวในชุมชนให!เกิดการ
พัฒนาท่ีต�อเนื่องและยั่งยืนและเป�นการเพิ่มรายได!จากการท�องเท่ียวให!กับชุมชน อันจะก�อให!เกิด
รูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีความเหมาะสม ก�อให!เกิดประโยชน&ในเชิงพาณิชย&โดยท่ี
ชุมชนสามารถจัดการและปรับรูปแบบให!เหมาะสมต�อตนเองได! เป�นการนําไปสู�การเป�นชุมชนท่ี
เข!มแข็งและพ่ึงพาตนเองได!อย�างยั่งยืน ผู!วิจัยจึงได!ศึกษาค!นคว!างานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดท�องเที่ยว
โดยชุมชนท้ังงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต และงานวิจัยท่ีได!รับทุนจากองค&กรท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
เพ่ือนํามาศึกษาและสังเคราะห& เพ่ือให!เกิดองค&ความรู!เก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมใน
การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
คําถามการวิจัย 

1. สภาพการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาเป�นอย�างไร 
2. แนวทางการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

เสริมสร!างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด!วยอะไรบ!าง 
 
วัตถุประสงค#การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือเสริมสร!างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด&านพ้ืนท่ี 
                  พ้ืนท่ีในการศึกษาคือชุมชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
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2. ขอบเขตด&านเนื้อหา 
       งานวิจัยนี้มุ�งทําการศึกษาการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร!างเศรษฐกิจของชุมชน และรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร!างเศรษฐกิจของชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผู!วิจัยใช!
แนวคิดการจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism : CBT, พจนา  สวนศรี, 
2546) แนวคิดการพัฒนาชุมชน (Community Development) (โกวิทย& พวงงาม, 2553) แนวคิด  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research: PAR, เคมมิสและแทกการ&ด 
Kemmis and Taggart, 1988) และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2550) 

3. ขอบเขตด&านประชากร กลุ-มตัวอย-าง และกลุ-มเป.าหมายในการวิจัย 
  งานวิจัยนี้กําหนดให!มีกลุ�มประชากร กลุ�มตัวอย�าง และกลุ�มเปJาหมายในการวิจัย  
ดังนี้ 

3.1 ประชากร และกลุ�มตัวอย�าง  
   ประชากรในการศึกษา ได!แก� ประชาชนที่อาศัยอยู�ในชุมชนตําบลไทยสามัคคี 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 11 หมู�บ!านรวม 6,826 คน (กรมการปกครอง, 2559) 
   กลุ�มตัวอย�าง ได!แก� ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในชุมชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนรวม  364  คน  
   การกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างใช!การเปyดกลุ�มตัวอย�างของ เครซ่ี และมอร&แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970: 608) ท่ีประชากรไม�เกิน 7,000 คน ระดับความเชื่อม่ันในการสุ�ม 95% 
ได!ขนาดตัวอย�าง จํานวน 364 คน ใช!วิธีการสุ�มแบบแบ�งชั้น (Stratified  random Sampling) โดยใช!
หมู�บ!านเป�นชั้นภูมิในการสุ�ม 

3.2 กลุ�มผู!ร�วมวิจัย ได!แก� ผู!วิจัยและคณะกรรมการการบริหารงานตําบลไทยสามัคคี 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 11 หมู�บ!าน ๆ ละ 2 คน และผู!วิจัย รวม 23 คน 

3.3 กลุ�มผู!ให!ข!อมูลหลัก (Key Informants) ได!แก� นักท�องเท่ียว ผู!ท่ีมาศึกษาดูงาน 
นักวิชาการ สมาชิกกลุ�มต�าง ๆ ในตําบลตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ผู!ใหญ�บ!าน เจ!าอาวาสวัด ครู นายกองค&การบริหารส�วนตําบลตําบลไทยสามัคคี ผู !อํานวยการ 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล และนายอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
24 คน 

4. ขอบเขตด&านระยะเวลา 
  งานวิจัยนี้เป�นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) 
ใช!ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยเริ่มต้ังแต�เดือน มกราคม 2559 – เมษายน 2560 
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นิยามศัพท#เฉพาะ 
1. กิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน หมายถึง งานท่ีชุมชนตําบลไทยสามัคคีสร!างข้ึนเพ่ือ

จูงใจให!นักท�องเท่ียวเกิดความต!องการ ในการเดินทางเข!าร�วมกิจกรรมนั้นและอยู�ยาวนานข้ึน เป�น
กิจกรรมท�องเท่ียวท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ได!แก� กิจกรรมท�องเท่ียวประเภทให!ความรู!และประสบการณ&  
ให!ความบันเทิง กิจกรรมท�องเท่ียวด!านเทศกาลประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การดําเนินชีวิตความเป�นอยู�  
ซ่ึงแต�ละแหล�งท�องเท่ียวสามารถพิจารณาการจัดกิจกรรมทางการท�องเท่ียวให!สอดคล!องกับลักษณะ
ของแหล�งท�องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง สุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล!อม และ
ความสัมพันธ&กับชุมชน 

2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู!ร�วมกัน
ของบุคคลท่ีหลากหลายท่ียึดหลักการมีส�วนร�วม และการปฏิบัติการร�วมกัน ด!วยการวิเคราะห&ปPญหา
ชุมชน ศึกษาความต!องการของชุมชน สํารวจทรัพยากร ตลอดจนวางแผนปฏิบัติการแก!ไขปPญหาใน
ชุมชน โดยผ�านกลไกการร�วมตัดสินใจ ร�วมเรียนรู! ร�วมรับผิดชอบสิ่งท่ีคิด นําไปสู�การพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู!ร�วมวิจัยด!วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการ
สะท!อนผลการปฏิบัติและการปรับปรุงแผนเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติในวงจรการวิจัยช�วงต�อไป จนกว�าจะ
บรรลุเปJาหมายของการวิจัย 

3. เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต�าง ๆ ของชุมชนตําบล
ไทยสามัคคีท้ังด!านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ ท้ังในด!านการผลิต การบริโภค และการกระจาย
ผลผลิต โดยให!คนในพื้นที่มีส�วนร�วมแก!ปPญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมรับ
ผลประโยชน& บนรากฐานความสามารถท่ีมีอยู�ของชุมชนท้ังในเรื่อง วิถีการผลิต และการนําภูมิปPญญา
ท!องถ่ินมาใช!ให!เกิดประโยชน&  
 

ประโยชน#ท่ีจะได&รับ 

1. ชุมชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา ได!ข!อมูลสภาพการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงจะเป�นประโยชน&ในการวิเคราะห&แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวโดยชุมชนให!สามารถพัฒนาชุมชนได!ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ชุมชนตําบลไทยสามัคคี  ประชาชน รวมถึงผู!มีส�วนเก่ียวข!องในพ้ืนท่ีได!แนวทางการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนไทยสามัคคี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงจะเป�นประโยชน&แก�การพัฒนาการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวให!ประสบผลสําเร็จยิ่งข้ึน ตามความ
ต!องการและศักยภาพในการจัดการตนเอง 
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3. ผู!มีส�วนร�วมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ได!เรียนรู!และเห็น
ความสําคัญของการมีส�วนร�วมท่ีสามารถขับเคลื่อนให!ชุมชนบรรลุเปJาหมายท่ีกําหนดร�วมกันได! รวมถึง
การเพ่ิมรายได!  เกิดมูลค�าทางเศรษฐกิจชุมชน สร!างความเข!มแข็ง ของชุมชน เพ่ือให!เกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

4. ชุมชนท่ีเป�นแหล�งท�องเท่ียวสามารถนํากิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต&ใช! เพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวในชุมชนของตนให!มีแนวทาง
เพ่ือให!มีการบริหารจัดการท่ีดีได!ต�อไปในอนาคต 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร(างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ผู(วิจัยได(ศึกษาเอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข(อง เพื่อเป0นแนวทางในการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
  1.1 ท่ีมาของการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
  1.2 ความหมายของการท�องเท่ียวในชุมชน  
  1.3 หลักการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
  1.4 องค6ประกอบของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
  1.5 ความแตกต�างระหว�างการท�องเท่ียวโดยชุมชนกับการท�องเท่ียวรูปแบบอ่ืน  
  1.6 การจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนแบบบูรณาการ  
  1.7 กระบวนการมีส�วนร�วม  
  1.8 องค6ประกอบของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการท�องเท่ียว  
 2. แนวคิดการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว  
  2.1 ความหมายของกิจกรรมการท�องเท่ียว  
  2.2 ประเภทของกิจกรรมการท�องเท่ียว  
  2.3 มาตรฐานกิจกรรมด(านการท�องเท่ียว  
 3. แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน  
  3.1 ปรัชญาและแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน  
  3.2 ความหมายเศรษฐกิจชุมชน  
  3.3 ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชน  
  3.4 กระบวนการทางเศรษฐกิจชุมชน  
 4. แนวคิดการพัฒนาชุมชน  
  4.1 ความหมายของการพัฒนาชุมชน  
  4.2 แนวคิดการพัฒนาชุมชน  
  4.3 จุดมุ�งหมายและขอบข�ายของการพัฒนาชุมชน  
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 5. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  5.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  5.2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  
  5.3 เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป0นรูปธรรมในชุมชน  
  5.4 เกษตรทฤษฏีใหม�  
  5.5 การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม�ในประเทศไทย  
 6. แนวคิดทางการท�องเท่ียวเชิงเกษตร  
  6.1 ความหมายของการท่ีเท่ียวเชิงเกษตร  
  6.2 องค6ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงเกษตร  
  6.3 ประเภทของการท�องเท่ียวเชิงเกษตร  
  6.4 รูปแบบการท�องเท่ียวเชิงเกษตร  
  6.5 กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงเกษตร  
  6.6 การบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงเกษตร  
  6.7 การบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวเชิงเกษตร  
  6.8 แนวคิดและกระบวนการกําหนดนโยบายการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงเกษตร  
  6.9 ตลาดการท�องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศไทย  
  6.10 ประโยชน6ท่ีได(รับจากการท�องเท่ียวเชิงเกษตร  
 7. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม  
  7.1 ปรัชญาแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม  
  7.2 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย�างมีส�วนร�วม  
  7.3 ความหมายของการปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม  
  7.4 ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย�างมีส�วนร�วม  
  7.5 การวางแผนและการปฏิบัติอย�างมีส�วนร�วม  
  7.6 เทคนิคและวิธีการท่ีใช(ในการดําเนินงานวิจัย  
  7.7 รูปแบบของเครื่องมือในการระดมความคิดของการมีส�วนร�วมของชุมชน  
 8. แนวคิดเก่ียวกับประเทศไทย 4.0  
  8.1 ความเป0นมาของแนวคิดประเทศไทย 4.0  
  8.2 โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยยุคต�าง ๆ  
  8.3 ลักษณะของนโยบายไทยแลนด6 4.0 ยุคขับเคลื่อนเศรษฐกิจด(วยนวัตกรรม 
  8.4 กลุ�มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปDาหมาย 
  8.5 กลไกลการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
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 9.บริบทพ้ืนท่ีในการทําวิจัย 
  9.1 บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
  9.2 บริบทพ้ืนท่ีอําเภอวังน้ําเขียว 
 10. รายงานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง 
  10.1 งานวิจัยในประเทศ 
  10.2 งานวิจัยต�างประเทศ 
 11. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 การท�องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism: CBT) เป0นรูปแบบการ
ท�องเท่ียวท่ีมีลักษณะเฉพาะ ในส�วนนี้ผู(วิจัยจึงได(รวบรวม ท่ีมาความหมาย ความคิด หลักการ และ
องค6ประกอบท่ีสําคัญของการท�องเท่ียวโดยชุมชนไว(ดังนี้  

1.1 ท่ีมาของการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
               ช�วงท่ีโลกต่ืนตัวเรื่องการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนและหาทางเลือกใหม�ของการท�องเท่ียว  ใน
ปZ พ.ศ. 2535 -2540 การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ  (Ecotourism) เข(ามาเป0นกระแสใหม�และกระแสใหญ�
ในอุตสาหกรรมท�องเที่ยวไทย  โดยการผลักดันของการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย  ในขณะท่ีการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) เริ่มก�อตัวข้ึนเติบโตคู�ขนานไปกับการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ  โดยการทํางานในระดับพ้ืนท่ีของโครงการท�องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (REST)  ซ่ึง
ในช�วงดังกล�าว ชื่อท่ีเรียกการท�องเท่ียวรูปแบบใหม�มีหลากหลายชื่อ  อาทิการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6 การ
ท�องเท่ียวเชิงเกษตร การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท�องเท่ียวสีเขียว (กรมการพัฒนาชุมชน, 2550) 
                หลังวิกฤตเศรษฐกิจปZ พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยใช(การท�องเที่ยวเป0นตัวกระตุ(น
เศรษฐกิจ โดยประกาศให(ปZ 2541-2542 เป0นปZส�งเสริมการท�องเท่ียวไทย (Amazing Thailand) ในปZ 
2544 มีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ6 (One Tambon One Product: OTOP)  หลังปZ 2545 
การท�องเท่ียวลงไปในชนบทหลากหลายรูปแบบ ในปZ 2547  มีการให(มาตรฐานโฮมสเตย6หรือเรียกชื่อ
อย�างเป0นทางการว�า “ท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท”   
                ณ ปlจจุบันหากให(ชุมชนนิยามตนเองว�าเรียกชื่อการดําเนินการท�องเท่ียวของตน
พบว�ามีชื่อเรียก 4 ชื่อด(วยกันในกลุ�มชุมชนที่ทําการท�องเที่ยวโดยชุมชน ได(แก� การท�องเท่ียวเชิง
อนุรักษ6 การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเท่ียวโดยชุมชนและการท�องเท่ียวแบบโฮมสเตย6 

1.2 ความหมายของการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
  การท�อง เ ที่ ยวทาง เลือกใหม�มีชื่ อ เ รียกหลากหลายเช�น Green Tourism, 
Bio Tourism, Sustainable Tourism, Conservation Tourism, Responsible Tourism และ
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การจัดการท�องเที่ยวที่นิยมและแพร�หลายที่สุดในเวลานี้และมีนัยยะเชิงความหมายท่ีเข(าใกล(กับ
การท�องเท่ียวโดยชุมชนมากท่ีสุดคือ การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และบางครั้งอาจเรียกว�า 
"การท�องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน (Community-based Ecotourism)  

       ในปlจจุบันคําว�า “Ecotourism” ได(รับความนิยมมากในระดับสากล ในขณะท่ีการมี
ส�วนร�วมของชุมชนก็ได(รับการยอมรับมากข้ึนด(วยเช�นกัน ในปZ พ.ศ. 2545 องค6การสหประชาชาติ
ประกาศให(เป0นปZสากลว�าด(วยการท�องเที่ยวเชิงนิเวศ (International Year of  Ecotourism: IYE)  
จึงเกิดคําว�า Community Based Ecotourism : CBET (พจนา สวนศรี, 2546: 14)  

 พจนา สวนศรี (2546: 14) ได(กล�าวถึง การท�องเท่ียวชุมชนว�า หมายถึง การท�องเท่ียว
ท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล(อม สังคมและวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดย
ชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป0นเจ(าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให(เกิดการเรียนรู(แก�   
ผู(มาเยือน นอกจากนี้ โครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือข�ายการท�องเท่ียวโดยชุมชน  

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2545: 39) ได(กล�าวถึง การท�องเท่ียวชุมชนว�า 
หมายถึง การท�องเท่ียวท่ีชุมชนเป0นผู(ดําเนินการ ตั้งอยู�บนฐานคิดที่ว�า ชาวบ(านทุกคนเป0นเจ(าของ
ทรัพยากรและเป0นผู(มีส�วนได(ส�วนเสียจากการท�องเท่ียว นําเอาทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีมีอยู�ในท(องถ่ินท้ัง
ด(านธรรมชาติ ประวัติศาสตร6 วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป0นอยู�และวิถีการผลิตของ
ชุมชน มาใช(เป0นปlจจัยหรือต(นทุนสําคัญในการจัดการท�องเที่ยวอย�างเหมาะสม เพื่อก�อให(เกิด
ประโยชน6ต�อท(องถ่ินท้ังในด(านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังมีการใช(ทรัพยากรอย�างยั่งยืน
ไปถึงคนรุ�นลูกหลาน  

 เทิดชาย  ช�วยบํารุง  (2550: 110-111)  ได(นิยามความหมายของการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนว�าเป0นกิจกรรมการท�องเท่ียวขนาดเล็ก ท่ีให(ความสําคัญต�อการมีส�วนร�วมของผู(คนในท(องถ่ินใน
ฐานะเจ(าของชุมชน มีการอนุรักษ6สิ่งแวดล(อม วัฒนธรรมและสถานท่ีในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังกล�าวถึง
คุณสมบัติท่ีสําคัญของการท�องเท่ียวชุมชนไว(คือ 1) ต(องเป0นการท�องเท่ียวท่ีมีผลกําไรตอบแทนมายัง
สมาชิกของชุมชน 2)ต(องเป0นการท�องเท่ียวท่ีชุมชนได(รับประโยชน6โดยรวมอย�างแท(จริง 3) ต(องเป0น
การท�องเท่ียวท่ีไม�ก�อให(เกิดผลกระทบทางด(านสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 4) ต(องเป0นการท�องเท่ียวท่ี
สร(างจิตสํานึกให(นักท�องเท่ียวมีความเคารพในวัฒนธรรมท(องถ่ิน และก�อให(เกิดการเรียนรู(  
  จากท่ีกล�าวมาสามารถสรุปได(ว�า “การท�องเท่ียวชุมชน” หมายถึง การท�องเท่ียว
รูปแบบหนึ่งท่ีเน(นถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล(อม สังคมและวัฒนธรรม ดําเนินการโดยชุมชน ชุมชน
เป0นเจ(าของทรัพยากรและเป0นผู(มีส�วนได(ส�วนเสียจากการท�องเที่ยวรวมถึงมีลักษณะเหมือนกับ
การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีเน(นในเรื่องของสิ่งแวดล(อม 
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1.3 หลักการของการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
   การกําหนดหลักการนี้เป0นไปเพ่ือให(เห็นจุดยืนของการท�องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีใช(การ
ท�องเท่ียวเป0นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ได(แก� (พจนา สวนศรี, 2546: 12-13) 1) ชุมชนเป0นเจ(าของ 
2) ชาวบ(านเข(ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทาง 3) ส�งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิต 5) มีความยั่งยืนด(านสิ่งแวดล(อม 6) คงเอกลักษณ6และวัฒนธรรมท(องถ่ิน 
7) ก�อให(เกิดการเรียนรู(ระหว�างคนต�างวัฒนธรรม 8) เคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกต�างและศักด์ิศรีของ
ความเป0นมนุษย6 9) เกิดผลตอบแทนท่ีเป0นธรรมแก�คนท(องถ่ิน 10) มีการกระจายรายได(สู�สาธารณะ
ประโยชน6ของชุมชน 

    การท่ีจะให(ชุมชนดําเนินการท�องเท่ียวตามหลักการดังกล�าวข(างต(น มีความจําเป0นท่ี
จะต(องเตรียมความพร(อมและสร(างความเข(มแข็งให(กับชุมชนในการจัดการท�องเท่ียว ในขณะเดียวกัน
ก็ต(องรณรงค6กับคนในสังคมให(เห็นความแตกต�างของการท�องเท่ียวโดยชุมชนกับการท�องเท่ียวท่ัวไป 
กระตุ(นให(เห็นความสําคัญและการเป0นนักท�องเท่ียวแบบการท�องเท่ียวโดยชุมชนให(มากข้ึน เพ่ือสร(าง
การรับรู(และความเข(าใจต�อบทบาทของชุมชนท(องถ่ินในการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสืบสาน
วัฒนธรรมด้ังเดิม 

1.4 องค$ประกอบของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
               องค6ประกอบหลักของ CBT มีอยู� 4 ด(าน กล�าวคือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 2) องค6กรชุมชน 3) การจัดการ 4) การเรียนรู(ประเด็นสําคัญของแต�ละองค6ประกอบของ 
CBT ได(แก� (พจนา สวนศรี, 2546: 15) 

1. ด(านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ6  และมีวิถีการผลิตท่ีพ่ึงพาและใช(ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี 
ท่ีเป0นเอกลักษณ6เฉพาะถ่ิน 

2. ด(านองค6กรชุมชนชุมชนมีระบบสังคมท่ีเข(าใจกันมีปราชญ6  หรือผู(มีความรู(  และ
ทักษะในเรื่องต�าง ๆ หลากหลาย ชุมชนรู(สึกเป0นเจ(าของและเข(ามามีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนา 

3. ด(านการจัดการมีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล(อม วัฒนธรรม และการท�องเท่ียวมี
องค6กรหรือกลไกในการทํางานเพ่ือจัดการการท�องเท่ียว  และสามารถเชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับการ
พัฒนาชุมชนโดยรวมได(มีการกระจายผลประโยชน6ท่ีเป0นธรรมมีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน6ต�อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด(านการเรียนรู(ลักษณะของกิจกรรมการท�องเท่ียวสามารถสร(างการรับรู(
และความเข(าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกต�างมีระบบจัดการให(เกิดกระบวนการเรียนรู(ระหว�าง
ชาวบ(านกับผู(มาเยือนและสร(างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้ังในส�วน
ของชาวบ(านและผู(มาเยือน 
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4. ด(านการเรียนรู(ลักษณะของกิจกรรมการท�องเท่ียวสามารถสร(างการรับรู(และความ
เข(าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกต�างมีระบบจัดการให(เกิดกระบวนการเรียนรู(ระหว�างชาวบ(านกับ
ผู(มาเยือนและสร(างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้ังในส�วนของ
ชาวบ(านและผู(มาเยือนการท�องเท่ียวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชนอย�างเป0นองค6รวมการท�องเท่ียวมี
ความสัมพันธ6กับการพัฒนาชุมชนอย�างเป0นองค6รวม  เนื่องจากทรัพยากรการท�องเท่ียวกับทรัพยากรท่ี
ชุมชนใช(เป0นฐานการผลิตเป0นทรัพยากรเดียวกันวัฒนธรรมธรรมและสังคมเป0นตัวขับเคลื่อนเรื่อง 
จิตวิญญาณของชุมชนในการสร(างสัมพันธ6กันภายในชุมชนและการสัมพันธ6กับภายนอก ควรจะ
เชื่อมโยงให(เห็นการท�องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย�างเป0นองค6รวม 
     1.5 ความแตกต�างระหว�างการท�องเท่ียวโดยชุมชนกับการท�องเท่ียวรูปแบบอ่ืน 
                 Ecotourism ภาษาราชการเรียกว�าการท�องเท่ียวเชิงนิเวศแต�หลายชุมชนหรือหลาย
องค6กร เรียกการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6 ซึ่งความแตกต�างของอีโคทัวร6ริซ่ึมกับการท�องเท่ียวโดยชุมชน
การท�องเท่ียวโดยชุมชนคือ เน(นท่ีชุมชนเป0นศูนย6กลางในการทํางาน แต�การท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ6    
ยึดธรรมชาติเป0นศูนย6กลาง ชุมชนเป0นเพียงองค6ประกอบหนึ่ง 
                โฮมสเตย6 (Homestay) ภาษาราชการเรียกว�า ท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทมีความ
แตกต�างจากการท�องเท่ียวโดยชุมชนคือเน(นบ(านเป0นศูนย6กลาง แต�การท�องเท่ียวโดยชุมชนให(
ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของชุมชนมีการบริหารจัดการท่ีชัดเจนในรูปองค6กรชุมชน 
  1.6 การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนแบบบูรณาการ 
  การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนแบบบูรณาการ ดําเนินการไปภายใต(การประสาน
ประโยชน6ของการพัฒนาด(านต�าง ๆ เข(าด(วยกัน ครอบคลุมท้ังมิติด(านสิ่งแวดล(อม มิติด(านเศรษฐกิจ 
และมิติด(านสังคมและวัฒนธรรม อันเป0นการผสมผสานการพัฒนาด(านต�างๆ ท้ัง 3 มิติอย�างเป0นองค6รวม 
(สินธุ6 สโรบล, 2546: 40-41) 

1. มิติด(านสิ่งแวดล(อม มุ�งกระตุ(นชาวบ(านในชุมชนให(ตระหนักถึงความสําคัญของ
การอนุรักษ6และการคุ(มครองด(านสิ่งแวดล(อม ก�อให(เกิดการเรียนรู(และร�วมมือกันในการอนุรักษ6
สิ่งแวดล(อมและทรัพยากรธรรมชาติ รู(ปlญหาผลกระทบด(านสิ่งแวดล(อมจากการท�องเท่ียว เพ่ือจํากัด
การพัฒนาและดําเนินการจัดการท�องเท่ียว โดยพยายามหลีกเลี่ยงให(เกิดผลกระทบด(านสิ่งแวดล(อมให(
น(อยท่ีสุด 

2. มิติด(านเศรษฐกิจ มุ�งให(ชาวบ(านมีรายได(เสริมจากการท�องเที่ยว โดยนําฐาน
ทรัพยากรซึ่งเป0นสินทรัพย6รวมหรือสมบัติสาธารณะมาเป0นต(นทุนในการจัดการท�องเท่ียว มีการ
กระจายรายได(อย�างเสมอภาคและยุติธรรม และท่ีสําคัญชาวบ(านส�วนใหญ�ในชุมชนเห็นพ(องต(องกันท่ี
จะนําฐานทรัพยากรท�องเที่ยวที่มีอยู�ทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร6 มาพัฒนาเป0นแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน  ในการจัดการท�องเท่ียวเพ่ือให(การดําเนินการ
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ท่ีเหมาะสม และเป0นธรรมแก�สมาชิกในชุมชน ควรมีการกระจายรายได(อย�างท่ัวถึงและยุติธรรม 
ผลกําไรท่ีได(กระจายสู�ชุมชนอย�างแท(จริง ประชาชนเป0นผู(ดําเนินการท�องเท่ียว และควบคุมการเติบโต
ของการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีของตน โดยไม�ขัดแย(งกับการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล(อม และ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เปxดโอกาสให(ชาวบ(านทุกครัวเรือนเข(ามามีส�วนร�วม 

3. มิติด(านสังคมและวัฒนธรรมมุ�งใช(กิจกรรมต�างๆรองรับการพัฒนาการท�องเท่ียว
อย�างสร(างสรรค6 ส�งเสริมให(มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู(ของคนต�างวัฒนธรรม เพื่อความเข(าใจและ
ตระหนักในคุณค�าของวัฒนธรรมท(องถ่ิน ซ่ึงอาจมีการจัดการในรูปของ 1) การก�อต้ังจุดประชาสัมพันธ6
ข(อมูลการท�องเท่ียว 2) การก�อต้ังพิพิธภัณฑ6ท(องถ่ิน 3) การรวบรวมภูมิปlญญาด(านวรรณกรรมมุขปาฐะ 
และ 4) การจัดทําเอกสารเผยแพร�ด(านภูมิปlญญา 

 1.7 กระบวนการมีส�วนร�วม 
               การท�องเท่ียวในกรอบของแนวคิดการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน ปlจจุบันมีการพัฒนา
แตกแขนงออกไปในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ6 การท�องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท�องเท่ียวเชิงเกษตร การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ และการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ การจัดการ
ท�องเท่ียวแต�ละประเภทล(วนมีรูปแบบการจัดการท่ีอิงอยู�บนฐานทรัพยากรของชุมชน และสภาพเป0นจริง
ของชุมชนโดยมีเข็มมุ�ง คือ พัฒนาชุมชนไปสู�การพ่ึงตนเอง ชุมชนสามารถยืนอยู�ได(ด(วยฐานทรัพยากร
ท่ีมีอยู� โดยยึดความต(องการของชุมชนเป0นสําคัญ (สินธุ6 สโรบล, 2546: 40-41) 
  ท้ังนี้ในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ควรคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติให(ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน และมีการเตรียมความพร(อม
ของชุมชน ด(วยการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม รวมท้ังวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปlญญาของท(องถ่ิน เพ่ือพัฒนาไปสู�การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน  
      ท่ีสําคัญในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนชาวบ(านควรเข(าถึงทรัพยากร และมีส�วนร�วม
ในการจัดการทรัพยากรท�องเท่ียวของท(องถ่ินโดยตรง รวมทั้งร�วมมือกันรักษาฐานทรัพยากรที่มีอยู�
ให(เป0นมรดกของคนรุ�นลูกหลานและรุ�นต�อๆ ไป อาทิ การรักษาปzาต(นน้ําไว(ให(เป0นแหล�งต(นน้ําลําธารท่ี
สําคัญของชุมชน และเป0นฐานสนับสนุนการเกษตรกรรมซ่ึงเป0นรายได(หลักของชุมชน    

 1.8 องค$ประกอบของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการท�องเท่ียว 
                การมีส�วนร�วมของประชาชนระบุไว(ในขอบเขตของการท�องเท่ียวโดย ราล6ฟบัคลีย6 
(Ralf Buckley, 1994) กําหนดขอบเขตของการท�องเท่ียว ครอบคลุมองค6ประกอบหลัก 4 ด(าน คือ 

1. องค6ประกอบด(านพ้ืนท่ี เป0นการท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวเป0นหลัก ท่ีมีอัตลักษณ6
เฉพาะถ่ิน รวมถึงแหล�งวัฒนธรรม และประวัติศาสตร6ท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ีของแหล�งนั้น 
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2. องค6ประกอบด(านการจัดการเป0นการท�องเท่ียวท่ีมีการจัดการอย�างยั่งยืน เพ่ือให(
เกิดการท�องเท่ียวอย�างมีความรับผิดชอบ ไม�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล(อมและสังคม การจัดการท่ียั่งยืน
ครอบคลุมถึงการอนุรักษ6ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล(อมและการพัฒนาท�องเท่ียวอย�างมีขอบเขต 

3. องค6ประกอบด(านกิจกรรมและกระบวนการเป0นการท�องเ ท่ียวท่ี เ อ้ือต�อ
กระบวนการเรียนรู( โดยมีการให(การศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล(อม และระบบนิเวศของแหล�งท�องเท่ียว 
เป0นการเพ่ิมพูนความรู( ความประทับใจ เพื่อสร(างความตระหนักและปลุกจิตสํานึกท่ีถูกต(องท้ังต�อ
นักท�องเท่ียวและคนในท(องถ่ิน ผู(ประกอบการท่ีเก่ียวข(อง 

4. องค6ประกอบด(านการมีส�วนร�วม เป0นการท�องเที่ยวที่คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของ
ชุมชนและคนในท(องถ่ินท่ีมีส�วนร�วมเกือบตลอดกระบวนการ เพ่ือก�อให(เกิดประโยชน6แก�ท(องถ่ิน ซ่ึง
หมายความรวมถึง การกระจายรายได( การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได(รับผลตอบแทน เพ่ือ
กลับมาบํารุงรักษาและจัดแหล�งท�องเท่ียวด(วย ในท่ีสุดท(องถ่ินสามารถควบคุมการพัฒนาการท�องเท่ียว
อย�างมีคุณภาพ 

สรุปจากองค6ประกอบท่ีกล�าวมาพอจะสรุปได(ว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ 
จัดการท�องเท่ียวควรประกอบไปด(วยท้ัง 4 ส�วน ได(แก� องค6ประกอบด(านพ้ืนท่ี องค6ประกอบด(านการ
จัดการเช�นการให(นักท�องเท่ียวมีการอนุรักษ6ทรัพยากรการท�องเท่ียวเพ่ือให(เกิดความยั่งยืน 
องค6ประกอบด(านกิจกรรมด(วยการให(นักท�องเท่ียวเกิดความประทับใจในแหล�งท�องเท่ียวและกิจกรรม
การท�องเท่ียวและกลับมาเท่ียวซํ้า องค6ประกอบด(านการมีส�วนร�วมด(วยการให(ชุมชนรู(สึกเป0นเจ(าของ
แหล�งท�องเท่ียวเพ่ือจะได(รู(สึกรัก และหวงแหนจะได(ช�วยกันดูแลแหล�งท�องเท่ียวนั้นมากยิ่งข้ึน 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมการท�องเท่ียว 

 กิจกรรมการท�องเท่ียวเป0นองค6ประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของการดึงดูดนักท�องเท่ียวให(
เดินทางไปยังแหล�งท�องเที่ยวนั้น ๆ ถ(านักท�องเที่ยวมีความคิดเห็นที่ดี และได(รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการทํากิจกรรมการท�องเท่ียวจะทําให(เกิดความต(องการเดินทางไปยังแหล�งท�องเท่ียวนั้น ๆ 
ซํ้าอีก ดังนั้นผู(มีส�วนเก่ียวข(องจึงต(องพยายามสร(างสรรค6กิจกรรมเก่ียวกับการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
เพ่ือสร(างแรงจูงใจให(มีนักท�องเท่ียวหลั่งไหลเข(ามาเท่ียวมากยิ่งข้ึน  

 2.1 ความหมายของกิจกรรมการท�องเท่ียว 
  นงลักษณ6 โพธิ์ไพจิตร (2556: 15) ได(กล�าวถึงกิจกรรมการท�องเที่ยว (Tourism 

Activities)ว�า หมายถึง สิ่งดึงดูดและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจัดหรือสร(างข้ึนโดยมุ�งท่ีจะให(บริการต�อ
การท�องเท่ียว นันทนาการและพักผ�อนหย�อนใจ เช�น กอล6ฟ สวนสนุก ศูนย6การบันเทิงเริงรมย6 สวนสัตว6 
พิพิธภัณฑ6สัตว6น้ํา สวนพักผ�อน รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ในจุดมุ�งหมายทางการท�องเท่ียวท่ีเปxดโอกาสให(
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ผู(เยี่ยมเยือนมีส�วนร�วมในกิจกรรม เช�น กีฬา การจับจ�ายซื้อของ หรือแม(แต�กิจกรรมทางธุรกิจ 
การเกษตร การอุตสาหกรรม  

  การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (2556: 2-3) ได(กล�าวถึงกิจกรรมการท�องเที่ยวว�า 
กิจกรรมการท�องเท่ียว นับเป0นทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีสําคัญประการหนึ่งของจุดหมายของการ
ท�องเท่ียว (Tourism Destination) ซ่ึงอาจมีบทบาทได(ท้ังในฐานะท่ีเป0นทรัพยากรหลัก หรือทรัพยากร
สนับสนุน ครั้นเม่ือรวมเอาทรัพยากรหลายอย�างเข(าด(วยกัน ก็สามารถมีแรงดึงดูดและศักยภาพทําให(
กลายเป0นทรัพยากรหลักไปก็ได(  กิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีมีช�วงกิจกรรมระยะเวลายาว อาจเป0นปlจจัย
ท่ีสําคัญท่ีจะช�วยดึงดูดให(นักท�องเที่ยวมีเวลาพักยาวนานข้ึน ส�วนนักท�องเท่ียวท่ีมีช�วงเวลาพักสั้น ๆ 
อาจจะให(เวลาสนใจต�อกิจกรรมนั้นมากกว�า แต�ในความหลากหลายนั้นควรจะมีการสะท(อนภาพลักษณ6
ของแหล�งท�องเท่ียวท่ีเป0นจุดเด�น ๆ ของแหล�งท�องเท่ียวนั้นๆ ด(วย  

  เทิดชาย  ช�วยบํารุง (2550: 110-111) ได(กล�าวถึง การท�องเที่ยวโดยชุมชน ไว(ว�า
เป0นกิจกรรมการท�องเท่ียวขนาดเล็ก ท่ีให(ความสําคัญต�อการมีส�วนร�วมของผู(คนในท(องถิ่นในฐานะ
เจ(าของชุมชน มีการอนุรักษ6สิ่งแวดล(อม วัฒนธรรมและสถานที่ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังกล�าวถึง
คุณสมบัติท่ีสําคัญของการท�องเท่ียวชุมชนไว(คือ 1) ต(องเป0นการท�องเที่ยวที่มีผลกําไรตอบแทนมายัง
สมาชิกของชุมชน 2) ต(องเป0นการท�องเท่ียวท่ีชุมชนได(รับประโยชน6โดยรวมอย�างแท(จริง 3) ต(องเป0น
การท�องเท่ียวท่ีไม�ก�อให(เกิดผลกระทบทางด(านสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 4) ต(องเป0นการท�องเท่ียวท่ี
สร(างจิตสํานึกให(นักท�องเท่ียวมีความเคารพในวัฒนธรรมท(องถ่ิน และก�อให(เกิดการเรียนรู(  

  จากความหมายของกิจกรรมการท�องเที่ยวพอจะสรุปได(ว�า กิจกรรมการท�องเท่ียว 
เป0นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือดึงดูดความสนใจต�อนักท�องเท่ียว เป0นกิจกรรมท่ีสร(างสรรค6 ปลอดภัย และมี
ความหลากหลาย จัดทําข้ึนเพ่ือให(นักท�องเท่ียวได(รับความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยชุมชนในท(องถ่ิน
นั้น ๆ นําทรัพยากรท่ีมีอยู�มาสร(างเป0นผลิตภัณฑ6ทางการท�องเท่ียวท่ีดึงดูดใจและสร(างความประทับใจ
แก�นักท�องเท่ียว 

 2.2 ประเภทของกิจกรรมการท�องเท่ียว 
  กิจกรรมท�องเท่ียวเป0นกิจกรรมท่ีมนุษย6สร(างข้ึนเพ่ือจูงใจให(นักท�องเท่ียวเกิดความ
ต(องการ ในการเดินทางเข(าร�วมกิจกรรมนั้นและอยู�ยาวนานข้ึน จึงทําให(กิจกรรมท�องเท่ียวมีมากมาย
หลากหลายรูปแบบ ได(แก� กิจกรรมท�องเท่ียวประเภทให(ความรู(และประสบการณ6 กิจกรรมท�องเท่ียว
ประเภทให(ความบันเทิง และกิจกรรมท�องเท่ียวประเภทกีฬาหรืออาจแบ�งออกเป0น กิจกรรมท�องเท่ียว
ด(านเทศกาลประเพณีและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงแสงและเสียง กิจกรรมกีฬาเพ่ือ
การท�องเท่ียว และกิจกรรมพิเศษ  ซ่ึงแต�ละแหล�งท�องเท่ียวสามารถพิจารณาการจัดกิจกรรมทางการ
ท�องเท่ียวให(สอดคล(องกับลักษณะของแหล�งท�องเท่ียวนั้นๆ ได(จาก 4 กิจกรรมดังนี้ (การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.: 3-8) 
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1. กิจกรรมท�องเท่ียวด(านเทศกาลประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมที่มีการจัดในประเทศไทยนอกจากการจัดการแสดงแสงสีเสียง ซ่ึงส�วนมากจะจัดใน
สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร6โบราณสถานแสดงเรื่องราวเก่ียวกับตํานานประวัติศาสตร6หรือ
เก่ียวกับวัฒนธรรมยังได(แก� กิจกรรมท�องเท่ียวด(านเทศกาลประเพณีซ่ึงส�วนมากเป0นการจัดท่ีสืบทอด
ตามความเชื่อและศรัทธาของชุมชนในท(องถ่ินนั้นหรือท่ีเก่ียวข(องกับศาสนา วันสําคัญทางศาสนาและ
วิถีการดําเนินชีวิตความเป0นอยู�ของชุมชนซ่ึงมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายน�าสนใจกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
ตามประเพณีนับเป0นกิจกรรมหลักท่ีมีการจัดข้ึนในทุกพ้ืนท่ีของประเทศและสามารถบริหารจัดการได(
ภายใต(ขีดความสามารถของชุมชนนั้นตามความเหมาะสม 

2. กิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง เป0นกิจกรรมท่ีได(รับความสนใจจากนักท�องเท่ียว
ท้ังในและต�างประเทศเพราะเป0นกิจกรรมหลักชนิดหนึ่ง ท่ีสามารถสร(างความสนใจต่ืนเต(นตระการตา
ในการจัดงานได(มากทําให(ชุมชนท(องถ่ินนั้นพยายามท่ีจะบรรจุกิจกรรมนี้ลงไปในงานเทศกาลประเพณี
ในแต�ล�ะปZให(มีความทันสมัยอยู�เสมอนอกจากการจัดแสดงแสงสีเสียงแล(วชุมชนยังอาจจะมีกิจกรรม
เสริมในรูปแบบอ่ืนได(อีก เช�นการแสดงการสาธิตนิทรรศการมีการจําหน�ายสินค(า หัตถกรรมหรือสินค(า
แปรรูปผลิตภัณฑ6ของชุมชนและมีการตกแต�งบรรยากาศบริเวณรอบๆพ้ืนท่ีการจัดงานเป0นต(น 

3. กิจกรรมกีฬาเพ่ือการท�องเท่ียว  กิจกรรมประเภทนี้ร�วมถึงการแข�งขันการประกวด
มีท้ังกีฬาท่ีดึงดูดการท�องเท่ียวในระดับนานาชาติ เช�นการแข�งวิ่งมาราธอน การแข�งกีฬาท้ังประเภท
เด่ียวและประเภททีม และกีฬาในระดับท(องถ่ินซ่ึงจะจัดข้ึนตามเทศกาลของท(องถ่ินนั้น เช�น กิจกรรม
แข�งเรือยาว กิจกรรมการแข�งวิ่งควาย นอกจากนี้ยังมีการแข�งขันกีฬาพ้ืนบ(าน เช�นกีฬาชาวเขา กีฬา
พายเรืออีโปง เป0นต(น 

4. กิจกรรมพิเศษ เป0นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือเป0นเทศกาลวันสําคัญ
ท่ีมีเฉพาะในแต�ล�ะประเทศ เช�นกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม6พรรษาหรือกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
เช�น วันวิสาขบูชาสามารถจัดให(มีความเชื่อมโยงกับการท�องเที่ยววิถีพุทธ นอกจากนั้นยังมีการจัด
กิจกรรมพิเศษรวมถึงการจัดแสดงสินค(าต�างๆ ตามนโยบายของส�วนราชการ เช�น กิจกรรมของดีท้ัง        
4ภาค การแสดงสินค(าโอท็อปรวมถึงการจัดประชุมและนิทรรศการ 

 2.3 มาตรฐานกิจกรรมด�านการท�องเท่ียว 
  สํานักพัฒนาบริการการท�องเที่ยว กรมการท�องเที่ยว ได(จัดทํามาตรฐานการ

ท�องเท่ียวไทย พ.ศ. 2546 - 2558 มีจํานวน 56 มาตรฐาน และมาตรฐานอาเซียน 6 มาตรฐาน 
ซ่ึงครอบคลุมเกณฑ6ในเรื่อง สุขอนามัย ความปลอดภัย  สิ่ งแวดล(อม และความสัมพันธ6กับ
ชุมชน โดยมี 13 กิจกรรมท�องเท่ียว ท่ีกรมการท�องเท่ียวได(จัดทําข้ึนเพ่ือให(เป0นมาตรฐานในการจัด
กิจกรรม มีท้ังกิจกรรมในอากาศ บนบก ในน้ํา และใต(น้ํา กิจกรรมเหล�านี้ล(วนแต�เป0นกิจกรรมท่ีสร(าง
ความสนุกบนพ้ืนฐานของ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล(อม และมีความสัมพันธ6ท่ีดี
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ต�อชุมชนและเป0นกิจกรรมท่ีสามารถจัดได(ตลอดท้ังปZ (กระทรวงท�องเท่ียวและกีฬา, 2556) มาตรฐาน
กิจกรรมท้ัง 13 กิจกรรม ได(แก� 

1. มาตรฐานกิจกรรมล�องแก�ง (Rafting Standard) 
2. มาตรฐานกิจกรรมเดินปzา (Hiking Standard) 
3. มาตรฐานกิจกรรมการปZนหน(าผา (Cliff Climbing Standard) 
4. มาตรฐานกิจกรรมดูนก (Bird Watching Standard) 
5. มาตรฐานกิจกรรมดูผีเสื้อ (Butterfly Observation) 
6. มาตรฐานกิจกรรมดูพรรณไม(ปzา (Flora Observation) 
7. มาตรฐานกิจกรรมดําน้ํา (Diving) 
8. มาตรฐานการจัดกิจกรรมค�ายพักแรม (Camping) 
9. มาตรฐานแคนู-คายัค (Canoe-Kayak Standard) 
10. มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช(างเพ่ือการท�องเท่ียว (Elephant Camp Standard 

for Tourism) 
11. มาตรฐาน Eco Lodge 
12. มาตรฐานกิจกรรม Adventure Park 
13. มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกีเพ่ือการท�องเท่ียว 

  จากกิจกรรมท่ีกล�าวมาท้ังหมดนี้ เป0นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของการให(ความรู(และ
ประสบการณ6แก�นักท�องเท่ียว เป0นกิจกรรมท่ีไม�ทําลายสิ่งแวดล(อม และยังช�วยอนุรักษ6สิ่งแวดล(อมซ่ึงมี
ความคล(ายคลึงกับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน6 ซ่ึงเน(นให(นักท�องเท่ียวเกิดการเรียนรู(และได(รับ
ประสบการณ6จากการท�องเท่ียวเป0นหลัก ซ่ึงกิจกรรมดังกล�าวนี้ล(วนแต�เป0นกิจกรรมท่ีดึงดูดนักท�องเท่ียว
ให(เดินทางไปยังแหล�งท�องเท่ียวนั้น ๆ ซ่ึงถ(าหากนักท�องเท่ียวเกิดความประทับใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน 
นักท�องเท่ียวก็จะกลับมาเท่ียวซํ้าอีก ผู(มีส�วนเก่ียวข(องจึงต(องพยายามสร(างสรรค6 กิจกรรมให(มีความ
ต่ืนเต(นและเกิดความประทับใจต�อนักท�องเท่ียวด(วย 
 

3. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน 
 3.1 ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน 

  มีผู(ให(ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนไว(หลายความหมายดังนี้ 
  กระทรวงมหาดไทย (2542) ได(ให(ความหมายไว(ว�า  เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง 
เศรษฐกิจทุกสาขาของชุมชนและหมู�บ(านซ่ึงดําเนินอยู�บนพ้ืนฐานการใช(ประโยชน6จากทรัพยากรและ
สิ่งแวดล(อมอย�างเหมาะสมและคุ(มค�าและยั้งยืน เป0นการผลิตเพ่ือเลี้ยงชีวิตและครอบครัวและชุมชนได(
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อย�างพอเพียง ส�วนเกินของการผลิตนี้เป0นเศรษฐกิจแห�งการแลกเปลี่ยนซ้ือขายหรือแปรรูปตามกําลัง
และวัฒนธรรมของชุมชนเอง  

  ฉัตรทิพย6 นาถสุภา (2548) ได(อธิบายว�า ธุรกิจชุมชน มีความหมายแตกต�างกันไป 
ตามคําจํากัดความท่ีมาจากมุมมองด(านต�าง ๆ เช�น มองจากองค6ประกอบของธุรกิจ ซ่ึงประกอบด(วย
กระบวนการทางด(านเงินทุน การผลิตการตลาด การบริโภคท่ีต�างกันตรงขนาดของกิจกรรมและมูลค�า
ทางเศรษฐกิจ มุมมองในด(านเปDาหมาย ได(แก�การพัฒนาคุณธรรม คําท่ีเก่ียวข(องกันนี้ เป0นเศรษฐกิจใน
กระแสเดียวกันคือ กระแสเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ต�างกันหรือตรงข(ามกับเศรษฐกิจกระแสหลักคือ 
กระแสโลกาภิวัตน6ท่ีเน(นกลไกตลาด กลไกราคา เน(นการใช(ทุน  

  วิชิตวงศ6 ณ ปDอมเพชร (ม.ป.ป.: 189) ได(ให(ความหมายเศรษฐกิจชุมชนก็คือระบบ
การผลิต การแลกเปลี่ยนและการวิภาคของชุมชนที่มีความสอดคล(องกับชีวิตเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ภายใต(เง่ือนไขทางประวัติศาสตร6 ภูมิศาสตร6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
  สัญญา สัญญาวิวัฒน6 (2549) ได(ให(ความหมายของการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
ชุมชนว�า หมายถึง การท่ีชุมชนบทมีความสมดุลในสิ่งที่จําเป0นต�างๆ โดยเฉพาะมีความสมดุลใน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากร จิตใจ และสังคมวัฒนธรรม เป0นการพ่ึงตนเองท้ัง 5 ด(าน ซ่ึงล(วนเป0น
ปlจจัยท่ีสําคัญ คือเทคโนโลยีเป0นเครื่องมือการทํางานใด ๆ รวมท้ังการพ่ึงตนเองหรือการสร(างความสมดุล 
เศรษฐกิจเป0นเรื่องของปากท(องหรือเรื่องการท่ีจะดํารงชีวิตอยู�ได( เพราะชุมชนก็เหมือนกับคน ต(องกิน
ต(องใช(จึงจะมีชีวิตอยู�ได( ทรัพยากรธรรมชาติ เช�น ดิน น้ํา อากาศ ปzาไม( แร�ธาตุ ก็เป0นสิ่งสําคัญของ
องค6ประกอบชุมชน คือคนในชุมชนจะต(องพึ่งตนเองได( คนต(องมีจิตใจเฉพาะประเภทหนึ่ง เช�น มี
ความเชื่อตัวเองว�าสามารถพ่ึงตนเองได( สามารถจะทํางานได(อย�างมีประสิทธิภาพรู(จักผ�อนหนักผ�อนเบา 
รู(จักพอ ไม�โลภมาก สามารถทํางานให(บรรลุเปDาหมายได( และประการสุดท(าย สังคมและวัฒนธรรม
เป0นเรื่องของกลุ�มคนและระเบียบวินัย ปlจจัยเก่ียวกับกลุ�มคน เช�นกลุ�มคนมีความสามัคคี ช�วยเหลือ
เก้ือกูลกัน ผู(นําเข(มแข็งสามารถนําคนทํางานได(อย�างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัยท่ีเอ้ืออํานวยต�อ
การทํางาน 
  จากความหมายของเศรษฐกิจชุมชนในข(างตน พอสรุปได(ว�า เศรษฐกิจชุมชน 
ประกอบไปด(วยเงินทุน การผลิต การตลาด การบริโภค เป0นกิจกรรมท่ีก�อให(เกิดรายได( ค�าจ(าง ค�าเช�า 
และกําไรของชุมชนโดยอาศัยความสมดุลทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากรท่ีมีอยู�ในชุมชน และ
สังคมวัฒนธรรม ในการพ่ึงตนเองของชุมชน สามารถสร(างรายได(ให(กับชุมชน ชุมชนมีระเบียบวินัย
ช�วยเหลือเก้ือกูลกัน และมีผู(นําท่ีเข(มแข็งสามารถทํางานได(อย�างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 
  แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน เป0นแนวคิดท่ีดํารงอยู�มาแต�เดิมของชุมชนไทยเป0นระบบท่ี
อิสระจากรัฐและนายทุน ชุมชนได(สร(างระบบการผลิตการตลาด จนถึงการเงินของตนเอง รักษา
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ส�วนเกินทางการผลิตไว(กับชุมชน ทําให(เกิดการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง จัดเป0นแนวคิด
ท่ีแสดงถึงความเป0นเศรษฐกิจชาตินิยมรูปแบบหนึ่ง แนวคิดนี้มุ�งลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจจากภายนอก
ประเทศ และให(ชุมชนผลิตหลายๆอย�างเพ่ือให(มีกินมีใช(ในชุมชน 

   ประเวศ วะสี (2541) กล�าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนไว(ว�า เศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และเศรษฐกิจพอเพียง เป0นเรื่องเดียวกัน รวมท้ังเรื่องสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล(อม 
การศึกษา จิตใจ ศีลธรรม และสุขภาพพร(อมกันไปในตัว ทุกฝzายไม�ว�าจะสังกัดองค6กรใด ควรเข(ามา
ร�วมมือกันส�งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐาน โดยส�งเสริมให(เกิดประชาคมตําบลที่ร�วมคิดร�วมทํากิจกรรม
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจชุมชน และยังกล�าวถึงลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงไว( 7 ประการ คือ 

1. พอเพียงสําหรับทุกคนในครอบครัว ไม�ใช�เศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน 
2. จิตใจพอเพียง ทําให(รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได( คนท่ีไม�รู(จักพอจะรักคนอ่ืนไม�เป0น

จะทําลายและบริโภคทรัพยากรอย�างฟุzมเฟ�อย 
3. สิ่งแวดล(อมพอเพียง มีการอนุรักษ6และการเพิ่มพูนสิ่งแวดล(อมทําให(มีแหล�ง

ประกอบอาชีพ และทํามาหากินได( 
4. ชุมชนเข(มแข็งพอเพียง มีการรวมตัวเป0นชุมชนเข(มแข็ง ทําให(แก(ปlญหาความยากจน 

อนุรักษ6สิ่งแวดล(อมให(ยั่งยืน ตลอดจนสามารถแก(ไขปlญหาสังคมต�างๆในชุมชน 
5. ปlญหาพอเพียง มีการเรียนรู(ร�วมกันในทางปฏิบัติและปรับตัวได(อย�างต�อเนื่อง 
6. อยู�บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง คือมีวิถีชีวิตสัมพันธ6อยู�กับสิ่งแวดล(อมท่ี

หลากหลาย เศรษฐกิจมีความสัมพันธ6และเติบโตจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม จึงจะมีความม่ันคง 
7. มีความม่ันคง ไม�ใช�วูบวาบเด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทันหัน 

  สังศิต พิริยะสังสรรค6 (2541) กล�าวถึง เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ปรัชญา ฐานคิด 
และอนาคตว�า “แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง” ไม�ได(ปฏิเสธเรื่องการค(า หรือการแลกเปลี่ยนใน
ตลาด แต�แนวความคิดนี้เห็นว�าเกษตรกรเน(นการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียว เพียงเพราะมีจุดมุ�งหมายเพ่ือ
ขายเอาเงินไปซ้ือข(าวปลา อาหาร และสินค(าอ่ืน ๆ มาอุปโภคและบริโภค ในไม�ช(าเกษตรกรก็เป0นหนี้
เป0นสิน หมดความเป0นตัวของตัวเอง แม(แต�จะรักษาสถาบันครอบครัวของตนเองก็ต(องแตกสลาย ก็ยาก
ท่ีจะรักษาเอาไว(ได( สาเหตุก็เพราะว�าปlจจัยการผลิตจะเพ่ิมข้ึนเร็วกว�า ราคาพืชผลเกษตรกรท่ีนําออกสู�
ตลาด นอกจากนี้ก็เป0นเพราะว�าเกษตรกรก(าวเข(าสู�ข้ันตอนของการค(า การแลกเปลี่ยนในตลาดโดยท่ี
ยังไม�สามารถพ่ึงตนเองได(ในเรื่องปากท(อง ในทางตรงกันข(ามหากเกษตรกรเป0นผู(กําหนดต�อตลาดว�า
จะนําผลผลิตส�วนท่ีเหลือจากการบริโภค อะไรบ(างและจํานวนเท�าใดออกขายในตลาด เกษตรกรก็จะ
กลายเป0น “ผู(กําหนด” ไม�ใช�ตลาดเป0นตัวกระทําต�อเกษตรกรดังท่ีเป0นอยู�ในปlจจุบัน 
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  ฉัตรทิพย6 นาถสุภา (2548) ได(ให(แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนว�า เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เป0นตัวของตัวเอง มีพลวัตของตัวเองมีความสามารถท่ีจะอยู�รอดได(ด(วยตัวเอง พัฒนาได(มีเส(นทางของ
ตัวเอง ครอบครัวและชุมชนมีพลังและจะสามารถรักษาระบบของตัวเองไว(ได( เพ่ิมประสิทธิภาพได(และ
พัฒนาได( 

  โสภณ สุภาพงศ6 (2541) ได(แสดงแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชนไว(โดยได(ให(แง�คิด
ว�า “เศรษฐกิจชุมชน” เป0นตัวนําท่ีทําให(ชุมชนเข(มแข็งนําไปสู�การเรียนรู( และสร(างเสริมวัฒนธรรมของ
ชุมชนหลายประการสรุปได(ดังนี้ 

1. การสร(างความเข(มแข็งของชุมชน เป0นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนโดยให(
ชุมชนมีกิจกรรมท่ีสามารถสร(างรายได(ให(กับชุมชน “เศรษฐกิจชุมชน” ประกอบด(วย 6 อย�าง ได(แก� 
การตลาด การจัดการ ทุน ข(อมูล แรงงาน และวัตถุดิบ  โดยเริ่มต(นให(ชุมชนลงมือดําเนินการเป0น
เจ(าของเองต้ังแต� คิด ทํา บริหารจัดการและแบ�งปlนผลประโยชน6ซ่ึงจะทําให(เกิดการเรียนรู(การจัดการ 
และการตลาดอย�างเป0นระบบ เปxดเผย โปร�งใส เน(นอาชีพสุดจริตและมีการควบคุมจริยธรรม เม่ือ
เศรษฐกิจชุมชนเข(มแข็งก็จะนําไปสู�การพัฒนาในเรื่องอ่ืน ๆ โดยอัตโนมัติ เช�น เรื่องสังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล(อมและท่ีสําคัญ ชุมชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีรายได( เศรษฐกิจชุมชนจะเป0นตัวการทําให(
เกิดการพัฒนาการเรียนรู( และนําไปสู�การพัฒนาด(านอ่ืน ๆ อย�างต�อเนื่องอีกหลายประการ  

2. ธุรกิจชุมชนท่ีเกิดข้ึนมีหลายตัวอย�าง เช�น การมีกลุ�มแม�บ(านรวมตัวกันต้ังปl�มน้ํามัน
ท่ีอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร(อยเอ็ด ซ่ึงบริษัทบางจากฯ ช�วยเรื่องทุน การตลาด และให(มีการเรียนรู( 
การจัดการ ก็สามารถขยายไปเปxดเป0น ร(านค(า ร(านอาหาร ต�อเนื่องไปได(หรือการต้ังร(านค(าขนาดเล็ก
ในชุมชน สินค(าเกษตรก็มาขายได( หรือการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนต(องมีคนไปช�วยฝ�กอบรม 
มีเงินทุนซ่ึงธนาคารออมสินอาจจะเข(าไปสนับสนุนด(านเงินทุนได(  

3. เศรษฐกิจชุมชน ถ(าให(ชาวบ(านร�วมมือกับธุรกิจเอกชนจัดทําข้ึน  จะสามารถทําได(
อย�างต�อเนื่องและยั่งยืนเพราะมีมุมมองที่ใกล(เคียงกัน โดยรัฐควรจะทําในเรื่องการจัดเวทีสัมมนา 
ระบบภาษี การคลังท(องถ่ิน รายได(ท(องถ่ิน  เพ่ือให(ชุมชนท(องถ่ินเข(มแข็งข้ึน  

4. สิ่งท่ีรัฐควรทํา คือสร(างระบบจูงใจเพื่อให(ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะกระจายสู�
ภูมิภาคมีความสัมพันธ6กับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งจะต(องศึกษาว�าหากอุตสาหกรรมไปตั้งในชุมชนแล(ว
สามารถพัฒนาชุมชน โดยเสริมความเข(มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนให(เจริญควบคู�กันไป มีมาตรการจูงใจ
ใดบ(าง อะไรเก้ือหนุนอะไรท่ีจะให(ภาคธุรกิจเอกชนเข(ามามีส�วนร�วมมากข้ึน  

  มงคล ด�านธานินทร6 (2541) ได(ให(แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนพอสรุปได(ว�า 
เศรษฐกิจชุมชนเป0นส�วนหนึ่งของเศรษฐกิจของชาติ เหมือนกับเรื่องของการเมือง การศึกษาและการ
พัฒนาสังคมท่ีผู(เก่ียวข(องต(องมีความรู(ความเข(าใจและความมุ�งม่ันร�วมกันว�าการกระทํานั้นก็เพ่ือความ
รุ�งเรืองและความอยู�รอดปลอดภัยของสังคมไทย เศรษฐกิจชุมชนไม�ใช�เรื่องใหม�แต�อย�างใด แท(จริงก็คือ
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การทํางานเพ่ือการดํารงชีพในแนวสัมมนาชีพเพ่ือการอยู�ร�วมกันกับเพ่ือนมนุษย6อ่ืนในหมู�บ(านนั่นเอง 
ดังนั้นชาวบ(านที่สนใจอาจรวมกลุ�มในการทําการเกษตร ทํากิจกรรมการผลิตภาคเกษตร กิจกรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับการเกษตร และกิจกรรมบริการ ชาวบ(านอาจรวมกลุ�มกันอย�างไม�เป0นทางการ หรือการ
ใช(กลุ�มท่ีเป0นนิติบุคคล เช�นกลุ�มสหกรณ6 กลุ�มเกษตรกร หรือเป0นสมาคม เป0นศูนย6กลางในการทํา
กิจกรรม หรืออาจจะร�วมกับนักพัฒนาเอกชน เจ(าหน(าที่พัฒนาของรัฐ นักวิชาการ หรืออาจเรียก
รวมกันว�าพหุภาคีในการแปรรูปผลผลิตหรือทําการตลาด อีกท้ังอาจร�วมกับพ�อค(าหรือนักอุตสาหกรรม
ทําการผลิตและแปรรูปเป0นสินค(าตามท่ีผู(บริโภคต(องการ ค(าขาย หรือบริการต�าง ๆ การรวมกลุ�มกัน
ผลิตเพ่ือให(เกิดการพออยู�พอกิน เพ่ือความพึงพอใจ เพ่ือให(คุ(มกับการลงทุนและเพ่ือกําไร โดยการรวมกลุ�ม
เพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้ ถือว�าเป0นการรวมตัวในระดับล�างสุดของสังคม การรวมกันในลักษณะนี้
เพ่ือให(คนมีความสุขและทําให(ชุมชนเกิดความเข(มแข็ง  

  จากความหมายท่ีกล�าวมาพอจะสรุปได(ว�า แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน เป0นแนวคิดใน
การพัฒนาชุมชนอีกแนวคิดหนึ่งท่ีครอบคลุมการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนภายในชุมชน 
เพื่อให(คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได(หรือจําหน�ายไปยังตลาดภายนอก เศรษฐกิจของชุมชนท่ีจะ
สร(างการเรียนรู(และการพัฒนาคนจะต(องริเริ่มโดยชุมชน บริหารการจัดการโดยชุมชน ชุมชนเป0น
เจ(าของและแบ�งปlนผลกําไรส�วนหนึ่งเพ่ือพัฒนาชุมชน ภาครัฐหรือองค6กรพัฒนาเอกชนจะเป0นเพียง
ผู(ให(การสนับสนุนทางด(านปlจจัยและองค6ประกอบตลอดจนการเสริมสร(างโอกาสให(การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเกิดข้ึน และเติบโตได(อย�างต�อเนื่อง  

 3.3 ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชน 
  ประเวศ วะสี (2541) ได(กล�าวถึงลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนไว(ดังนี้ 1) เป0นเศรษฐกิจ

สําหรับคนทุกคนในชุมชน 2) มีพื้นฐานอยู�ที่ความเข(มแข็งของชุมชน 3) มีความเป0นบูรณาการ
เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล(อม 4) อยู�บนพ้ืนฐานความเข(มแข็งของตนเอง 5) มีการ 
จัดการและนวัตกรรมต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความก(าวหน(าให(เรื่องพ้ืนฐานก�อให(เกิดพลวัตอย�างไม�หยุดนิ่ง 
 3.4 กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน  

  มงคล ด�านธานินทร6 (2541: 109 – 112) ได(อธิบายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกันใน
กระบวน การเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ไว(ดังนี้  

1. การเกษตรต�อเนื่องการเกษตร และนอกจากเกษตร ซึ่งอาจจําแนกย�อยลงอีก
ได(แก� การจัดผลิตภัณฑ6จากผ(า เช�น การทําผ(าฝDายทอมือย(อมสีธรรมชาติ ผ(าไหม มัดหม่ี ผ(าขาวม(า ผ(าโสร�ง 
และกระเป�าผ(าชนิดต�าง ๆ  การผลิตภัณฑ6ตัดเย็บเสื้อผ(า เช�น การตัดเย็บเสื้อผ(า และผลิตภัณฑ6เครื่องใช(
ภายในบ(านและสํานักงาน และเสื้อผ(าเครื่องแบบของพนักงานบริษัทและข(าราชการ การผลิตภัณฑ6
จักรสารไม(ไผ�และหวาย เช�น ตะกร(า เข�ง กระจาด เสื่อหวาย กระต๊ิบข(าว กระด(ง และหัตถกรรมไม(ไผ�
อีกมากมาย การจัดผลิตภัณฑ6ดอกไม(ประดิษฐ6 เช�น การทําดอกไม( ผลไม(และไม(ประดับจากกระดาษ
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ชนิดต�าง ๆ  ผลิตภัณฑ6อาหารและการแปรรูป เช�น ผัก ผลไม( ที่ปลอดสารเคมี ผลิตภัณฑ6จาก
ผลไม(พร(อมเครื่องด่ืม หัวเชื่อเครื่องด่ืมเข(มข(นไวน6จากผลไม(ชนิดต�าง ๆ (เช�น มะยม มะเฟ�อง มะขาม 
สับปะรด เป0นต(น) สมุนไพรผล ข(าวสารปลอดสารพิษ และน้ําตาลก(อนปลอดสารเคมี  ผลิตภัณฑ6วัสดุ 
เช�น เครื่องปl�นดินเผา ผลิตภัณฑ6โลหะ (เช�น มีด เสียม เคียว ขวาน จอบ) ผลิตภัณฑ6เครื่องเงิน 
ผลิตภัณฑ6เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ6วัสดุก�อสร(าง (เช�น อิฐบล็อก อิฐทนไฟ กระเบื้องมุงหลังคา และกรอบ
ประตูหน(าต�างเหล็ก) กิจกรรมเกษตรผสมผสาน  

2. กิจกรรมลานค(าชุมชน อันได(แก� การจัดหาพ้ืนท่ีท่ีชาวชนบทนําผลิตภัณฑ6ซ่ึงอาจ
เป0นการเกษตร ต�อเนื่องการเกษตร และนอกการเกษตรสู�ตลาดเพ่ือซ้ือ – ขายสินค(า ในการนี้ผู(สนใจ
อาจได(แก� เกษตรกร คนชนบท นักท�องเที่ยว คนเมือง และอื่น ๆ ลานค(านี้อาจต้ังในตลาดชนบท 
ตลาดเมืองสี่แยกท่ีชุมนุมการสัญจรโดยปลอดการเสียค�าธรรมเนียมต�าง ๆ  

3. กิจกรรมร(านค(าชุมชน อันได(แก� การส�งเสริมให(เกษตรกรรวมกลุ�มกันต้ังร(านค(า
เพ่ือขายผลิตภัณฑ6ของตน เป0นท่ีน�าสังเกตว�ากิจกรรมเช�นนี้มักมีความเก่ียวพันกับกิจกรรมการออมทรัพย6 
การระดมหุ(น การระดมทุน การผลิตและการแปรรูป ซ่ึงถือเป0นวงจรท่ีกลุ�มเกษตรกรผู(มีประสบการณ6
จัดต้ังข้ึนแล(วในหลายจังหวัด  

4. การท�องเที่ยว เป0นที่รู(กันอย�างกว(างขวางทั้งในประเทศและต�างประเทศว�า
ประเทศไทยอุดมไปด(วยแหล�งโบราณสถาน น้ําตก แม�น้ํา ลําคลอง และทิวทัศน6ธรรมชาติ การฟ��นฟู
ความสําคัญของสิ่งเหล�านี้ขึ้นมาน�าจะเป0นแหล�งการท�องเที่ยวที่ผู(คนทั้งไทยและเทศจะเข(ามาเท่ียว 
ทําให(คนในชุมชนสามารถเก็บเงินค�าขนส�งและการผลิตภัณฑ6ต�าง ๆ ได(  

5. ศูนย6บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ที่คนมักพูดติดศัพท6ภาษาอังกฤษว�าศูนย6 One-
Stop-Service ศูนย6นี้จะเป0นการจัดตั้งเพื่อเจริญรอยตามพระราชดําริท่ีว�าควรมีสถานท่ีท่ีเกษตรกร
สามารถแสวงหาข(อมูล คําแนะนําในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว6บก สัตว6น้ํา การใช(น้ํา การบํารุงดิน การ
ปDองกันและปราบศัตรูพืช การลงทุน การตลาด การแปรรูป ผลผลิต ฯลฯ  

  จะเห็นได(ว�ากระบวนการเศรษฐกิจชุมชน เป0นกระบวนการเริ่มต้ังแต�การผลิตจาก
ภาคเกษตรกร โดยผลิตสินค(าจากการเกษตรท่ีมีอยู�ในชุมชนนั้น หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เช�น ผลิตภัณฑ6อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ6จากเครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ6จากผ(า ผลิตภัณฑ6จากเกษตร
แบบผสมผสาน โดยให(ชุมชนนําออกมาจําหน�ายแก�นักท�องเท่ียวในรูปแบบของ ลานค(าชุมชน ร(านค(า
ชุมชน ตลาดชุมชน หรืออาจจะมีการรวมกลุ�มกันเพ่ือจําหน�ายในรูปแบบของ สหกรณ6การเกษตร 
สหกรณ6ร(านค(าชุมชน โดยภาครัฐให(การสนับสนุนในเรื่องของการให(ความรู(แก�เกษตรกร เช�น การมี
ศูนย6เรียนรู(การประกอบอาชีพเพ่ือเป0นตัวอย�างในการศึกษาดูงานและให(ความรู(แก�เกษตรกรเพ่ือเป0น
แนวทางในการประกอบอาชีพเพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาชุมชนตัวเองไปได(อย�างยั่งยืนต�อไป 
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4. แนวคิดการพัฒนาชุมชน  
 การพัฒนาชุมชนริเริ่มในประเทศอังกฤษ เพ่ือให(การช�วยเหลือประเทศท่ีอยู�ภายใต( อาณานิคม
ของตน เป0นเป0นโครงการแห�งชาติของประเทศท่ีได(รับเอกราชใหม� จนได(แพร�หลายสู�ประเทศต�าง ๆ ท่ี
กําลังพัฒนา คํานิยามท่ีองค6การสหประชาชาติยึดถือเป0นมาตรฐานคือ กระบวนการท่ีได(ดําเนินไปด(วย
กําลังของประชาชนกับเจ(าหน(าท่ีของรัฐบาล เพ่ือปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชนนั้น ๆ ให(เจริญข้ึน และผสมผสานให(ชุมชนเหล�านั้นเป0นชีวิตของชาติเพ่ือให(ประชาชนเสียสละ
ตนเองให(ส�วนรวมเพ่ือความเจริญของชาติ เม่ือประเทศไทยริเริ่มการพัฒนาชุมชนได(ให(คํานิยามว�า 
การพัฒนาชุมชน เป0นขบวนการอย�างหนึ่งที่รัฐบาลนํามาใช(เพื่อเป0นการกระตุ(นเตือน ยั่วยุ และ
ส�งเสริมให(ประชาชนในชนบท ให(เกิดความคิดริเริ่มและเข(ามาร�วมมือในการปรับปรุงความเป0นอยู�ของ
ตนเอง และเสริมสร(างท(องถ่ินให(เจริญก(าวหน(าท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 

 4.1 ความหมายของการพัฒนาชุมชน  
  มีผู(ให(ความหมายของการพัฒนาชุมชน (Community Development) ไว(หลาย
ความหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  ดิเรก ฤกษ6หร�าย (2547: 2) ให(ความหมายของการพัฒนาไว(ว�า “การพัฒนา” 
หมายถึง กว(างครอบคลุมท้ังด(านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ สร(างสรรค6ความเป0นธรรม
ทางสังคม กล�าวคือ การพัฒนาควรจะเป0นการดําเนินการไปสู�เปDาหมาย ดังต�อไปนี้  

1. ครอบครัวแต�ละครอบครัวมีรายได(พอเพียงสําหรับการแสวงหาปlจจัยยังชีพ 
อันได(แก� อาหาร ท่ีอยู�อาศัย เครื่องนุ�งห�ม และยารักษาโรค 

2. หัวหน(าครอบครัวมีงานทํา เพราะการมีงานทําจะทําให(มีการกระจายรายได(อย�าง 
ต�อเนื่อง และท่ัวถึง  

3. ความเสมอภาคทางโอกาสในการได(รับบริการสาธารณะจากรัฐบาลอย�าง
เท�าเทียมกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ทางด(านการศึกษา การสาธารณสุข และบริการอ่ืนๆ  

4. การมีเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนในทางการเมือง การสมาคม และวัฒนธรรม 
รวมท้ังมีโอกาสเข(ามามีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายของรัฐด(วย 

5. ประเทศมีอิสรภาพในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารและพัฒนา
ประเทศ ของตนได(อย�างแท(จริง 

  สนธยา พลศรี (2545: 2-8) ให(ความหมายของ การพัฒนา หมายถึง  การทําให(ดีข้ึน 
เจริญก(าวหน(าข้ึนโดยไม�หยุดนิ่ง  การเปลี่ยนแปลงสภาพท่ีไม�พอใจ ไปสู�สภาพท่ีนําพอใจอย�างมีระบบ  
การกระจายรายได(ของบุคคลไปสู�ชุมชน กระบวนการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ  กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชนบท ท้ังด(านเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการจัดการองค6การทางสังคมท่ี
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สามารถไปสู�สภาพท่ีดีกว�า การปรับปรุงระบบสังคมให(ทันสมัย การเพิ่มขีดความสามารถของสังคม
อย�างสูงสุด การเปลี่ยนแปลงในระบบทั้งคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล(อม การเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ทิศทาง หรือวางแผนไว(ล�วงหน(า  การสร(างความเสมอภาคด(านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ระหว�างชุมชนต�างๆ  

  ไพบูลย6 วัฒนสิริธรรม (2544: 5) ได(อธิบายว�า ชุมชน หมายถึง กลุ�มคนท่ีมีวิถีชีวิต
เก่ียวกัน และสื่อ สารเก่ียวข(องกันอย�างเป0นปกติต�อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู�ในพ้ืนท่ีร�วมกัน หรือ
การมีอาชีพร�วมกัน หรือการประกอบกิจกรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงค6ร�วมกัน หรือการมีวัฒนธรรมความเชื่อ 
หรือความสนใจ ร�วมกัน 

  ดิเรก ฤกษ6หร�าย (2547: 2) ได(ให(ความหมายของการพัฒนาชุมชนไว(ว�า เป0น
กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตกลุ�มบุคคลเปDาหมาย มุ�งให(เกิดความเสมอภาคและกระจาย
อย�างเป0นธรรมท้ังด(านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให(เกิดช�องว�างระหว�างคนรวยกับคนจนน(อยท่ีสุด ท้ังนี้ 
กระบวนการ เปลี่ยนแปลงดังกล�าว สามารถท่ีจะกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง มีโครงสร(างและ
ระบบท่ีเหมาะสม ตลอดจนควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงไปอย�างเหมาะสม 

  ปรียา พรหมจันทร6 (2542: 15) ได(สรุปความหมายของการพัฒนาชุมชนไว(ว�า 
การพัฒนาชุมชน หมายถึง การสร(างความเจริญให(เกิดข้ึน แก�ชุมชนในทุกด(าน โดยยึดหลักการมีส�วนร�วม
ของประชาชนใน ชุมชนและผู(เก่ียวข(อง โดยมุ�งพัฒนากระบวนการเรียนรู(ของประชาชน  ให(ดําเนินการ
พัฒนาและแก(ปlญหาของชุมชนได(อย�างยั่งยืนโดยใช( ทรัพยากรในชุมชนท่ีมีอยู�ให(มากท่ีสุด 

  กรมการพัฒนาชุมชน (2548: 10) ได(อธิบายความหมายการพัฒนาชุมชนไว(ว�า 
การพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาความคิด ความสามารถของประชาชนให( เกิดความเชื่อม่ัน 
ช�วยเหลือตนเอง เพ่ือ นบ( าน และชุมชน เพ่ือย ก ร ะดั บ คุณภาพชีวิตให(มีมาตรฐานความเป0นอยู�ท่ีดี
ข้ึน โดยความร�วมมือ ของราษฎรและภาครัฐ 

  อนุรักษ6 ปlญญานุวัฒน6 (2548: 26) ได(แสดงทัศนะเก่ียวกับหลักการพัฒนาชุมชนไว(
ว�า การพัฒนาเป0นกระบวนการเรียนรู(เละเปลี่ยนแปลงท่ีกว(างลึก เป0นพลวัตร (dynamic process) 
โดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อสร(างเสริมระบบการดําเนินงานของมนุษย6 มีเหตุมีผลเหมาะสมกับวิธีชีวิตท่ีมี
เหตุผล อาศัยหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบองค6รวม และหลักการที่เป0นผลแห�งการบูรณาการทาง
แนวความคิดท่ีเน(นโครงสร(างและวัฒนธรรมทางสังคม เพ่ือเป0นการสร(างรากฐานความคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาในสังคมมนุษย6 การพัฒนาโดยเน(นยึดหลักบูรณาการตามท่ีกล�าวมาข(างต(นนั้นมีความสัมพันธ6
กับหลักการจัดการมนุษย6กับสิ่งแวดล(อม คือพัฒนาเพ่ือนําไปสู�ความยั่งยืนในขณะเดียวกันหลักท่ีเป0น
หัวใจของการพัฒนาอยู�ท่ีตัวของมนุษย6 และประเทศชาติ โดยให(ความหมายของการพัฒนาประเทศคือ
การแสวงหาลู�ทาง แก(ไขปlญหาความอดอยากหรือทุพโภชนาการแก(ปlญหาความยากจนและปlญหา
ด(านการเจ็บปzวยของ ประชาชน  
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  พรสวรรค6 เนลสัน ฮ็อดสัน (2550) ได(ให(ความหมายของการพัฒนาชุมชนว�า 
การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงให(ประชาชนสามารถดําเนินการ โดยอาศัย 
ศักยภาพด(านต�างๆ ท่ีมี อยู�ตอบสนองความต(องการของตนเองได(ในทุกด(านท่ีจําเป0นต�อการดํารงชีวิต 
โดยการมีส�วนร�วมของประชาชน เพื่อให(อํานาจในการต�อรองและมีส�วนร�วมในการกําหนดแนวทาง 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ในชุมชน 

  จากความหมายของการพัฒนาชุมชนที่กล�าวมาพอจะสรุปได(ว�า การพัฒนาชุมชน
เป0นหลักการพ้ืนฐานเป0นกระบวนการให(การศึกษาแก�ประชาชนในชุมชน เพ่ือให(ประชาชนสามารถ
พ่ึงพาและช�วยเหลือตัวเองและส�วนรวมได( ภายใต(การคิด การ�วมวางแผน และการตัดสินใจเพ่ือให(
สามารถแก(ปlญหาได( การพัฒนาแสดงให(เห็นถึงความผูกพันอยู�กับอุดมการณ6 ทางความคิด ค�านิยม
ของคน และการให(คุณค�าทางสังคมท่ีแตกต�างกันก็ตาม การพัฒนาเป0นกระบวนการเปลี่ยนแปลงการ
สร(างสรรค6ความก(าวหน(าในทางเศรษฐกิจ ความเป0นธรรมทางสังคม ความเสมอภาคทางการเมืองการ
ธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศใดประเทศหนึ่งด(วยวิธีการบริหารท่ีเหมาะสม เพ่ือบรรลุ
เปDาหมายในอันท่ีจะสร(างคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให(ดีข้ึน มีดุลยภาพในการจัดสรรตลอดจน
การกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 4.2 แนวคิดปรัชญาการพัฒนาชุมชน 
  ปรัชญาพื้นฐานเบื้องต(นของการพัฒนาชุมชน คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาใน

มนุษยชาติว�ามนุษย6ทุกชีวิต มีคุณค�า มีความหมาย มีศักด์ิศรี มีศักยภาพ และ สามารถพัฒนาได(ถ(ามี
โอกาส         

  พัชรินทร6  สิรสุนทร (2547) ได(กล�าวถึง ปรัชญาการพัฒนาชุมชนไว(ว�า คําว�า ปรัชญา
ของการพัฒนา ชุมชน หมายถึง “วิชาหรือหลักแห�งความรู(และความจริงของกระบวนการทํางาน
พัฒนาในชุมชน” โดยปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมี 7 ประการ ดังต�อไปนี้ 1) คนเป0นทรัพยากรท่ี
ประเสริฐ มีค�า และสําคัญที่สุด 2) คนเป0นสัตว6โลกท่ีพัฒนาได(ดีท่ีสุด 3) การรวมกลุ�ม 4) ความ
ยุติธรรม 5) การศึกษา 6) หลักประชาธิปไตย 7) ความสมดุลของการพัฒนา  
 4.3 หลักการพัฒนาชุมชน  

       หลักการพัฒนาชุมชนท่ีจะประสบผลสําเร็จลงได(ต(องยึดเป0นแกนหลักสําคัญคือ หลัก
ของประชาชนดังนี้ (พิสันต์ิ  ประทานชวโน, 2553) 

1. เริ่มต(นท่ีประชาชน ยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มองชีวิต มองปlญหาจาก
ทัศนะของประชาชน เพ่ือให(เข(าใจปlญหา ความต(องการของประชาชน เพ่ือให(เข(าถึงชีวิต จิตใจ ของ
ประชาชน 

2. ทํางานร�วมกับประชาชน (ไม�ใช�ทํางานให(แก�ประชาชน เพราะจะทําให(เกิดความคิด
มาทวงบุญทวงคุณจากประชาชนในภายหลัง) การท่ีจะทําให(ประชาชนเข(าใจปlญหาของตนเอง และมี
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กําลังใจลุกข้ึนต�อสู(กับปlญหา ช�วยกันคิด ช�วยกันแก(ไขปlญหา นั้น ย�อมมีหนทางท่ีจะกระทําได(โดย     
ไม�ยากหากเข(าใจปlญหาและเข(าถึงจิตใจประชาชน 

3. ยึดประชาชนเป0นตัวเอก ประชาชนต(องเป0นผู(กระทําการพัฒนาด(วยตนเองไม�ใช� 
เป0นผู(ถูกกระทํา หรือฝzายรองรับข(างเดียว เพราะผลของการกระทําการพัฒนานั้น ตกอยู�ท่ีประชาชน
โดยตรงประชาชน เป0นผู(รับโชค หรือ เคราะห6จากการพัฒนานั้น 
 4.4 วิธีการพัฒนาชุมชน  

        วิธีการพัฒนาชุมชนเป0นวิธีการพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน คือการให(ประชาชนเข(ามา
มีส�วนร�วมคิด ร�วมวิเคราะห6 ร�วมตัดสินใจ และร�วมวางแผนปฏิบัติโดยชุมชนจะต(องมีคือ 

1. มีการรวมกลุ�ม หรือ จัดตั้งองค6กรประชาชน เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให(
ประชาชน ซ่ึงเป0นสมาชิก มีบทบาท และ มีส�วนร�วม ในกิจกรรมของกลุ�ม/องค6กรโครงการของชุมชน
ซ่ึงจะเป0นการ ปลูกฝlงจิตสํานึกในความเป0นเจ(าของกิจกรรมหรือโครงการนั้น ซ่ึงจะส�งผลกระทบไปถึง
ส�วนรวมด(วย 

2. มีการส�งเสริม/สร(างสรรค6ผู(นําและอาสาสมัคร เพื่อเปxดโอกาสและสนับสนุนให(
ประชาชน มีความพร(อมจะ เป0นผู(นํา และ เป0นผู(เสียสละ ได(อุทิศตน ได(แสดงบทบาท มีส�วนร�วมในระ
บวนการพัฒนาชุมชน โดยส�วนรวมมีการศึกษาดูงานจากแหล�งเรียนรู(ท(องถ่ินอ่ืน มีการปลูกฝlงเด็ก
เยาวชนรุ�นใหม�ให(เข(ามามีบทบาทในการเป0นอาสาสมัครหรือผู(นําเยาวชนเพ่ือเป0นแบบอย�างแก�รุ�น   
ต�อ ๆ ไป 

 4.5 กระบวนการพัฒนาชุมชน  
       การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป0นงานท่ีต(องทําอย�างต�อเนื่องเป0นกระบวนการ และ

ต(องอาศัยหลักการมีส�วนร�วมในการพัฒนาซ่ึงเป0นหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับเป0นการเปxด
โอกาสให(ประชาชนร�วมคิด วิเคราะห6 ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลในกิจกรรม/โครงการของชุมชน เป0นการสร(าง/ปลูกฝlงจิตสํานึกในความเป0นเจ(าของ
กิจกรรม/โครงการ นั้น โดยกระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมทุกข้ันตอนมีดังนี้ (พิสันต์ิ  
ประทานชวโน, 2553) 

1. ศึกษาชุมชน เป0นการเสาะแสวงหาข(อมูลต�าง ๆ ในชุมชน เช�น ข(อมูลด(าน
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครอง และสภาพความเป0นอยู�ของคนในชุมชน เพ่ือทราบปlญหาและ
ความต(องการของชุมชนท่ีแท(จริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจต(องใช(หลายวิธีประกอบกันท้ังการ
สัมภาษณ6 การสังเกต การสํารวจ และการศึกษาข(อมูลจากเอกสารต�าง ๆ ท่ีมีอยู�ในชุมชนด(วย เพ่ือให(
ได(ข(อมูลท่ีตรงกับความเป0นจริงมากท่ีสุด กลวิธีท่ีสําคัญท่ีนักพัฒนาต(องใช(ในข้ันตอนนี้ คือ การสร(าง
ความสัมพันธ6กับคนในชุมชน เพราะถ(าหากปราศจากสัมพันธภาพที่ดีระหว�างพัฒนากรกับชาวบ(าน 
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แล(วเป0นการยากท่ีจะได(รู( และเข(าใจปlญหาความต(องการจริง ๆ ของชาวบ(าน ความสัมพันธ6อันดี 
จนถึงข้ันความสนิทสนม รักใคร� ศรัทธา จึงเป0นสิ่งท่ีจําเป0นท่ีจะต(องปลูกฝlงให(เกิดข้ึนกับคนในชุมชน 

2. ให(การศึกษาแก�ชุมชน เป0นการสนทนา วิเคราะห6ปlญหาร�วมกับประชาชนเป0น
การนําข(อมูลต�าง ๆ ท่ีได(จากข้ันตอนการศึกษาชุมชน มาวิเคราะห6ถึงปlญหาความต(องการและสภาพท่ี
เป0นจริงผลกระทบ ความรุนแรง และความเสียหายต�อชุมชน กลวิธีท่ีสําคัญในข้ันตอนนี้ คือ การกระตุ(น
ให(ประชาชนได(รู(เข(าใจ และตระหนักในปlญหาของชุมชน ซ่ึงในปlจจุบันก็คือ การจัดเวทีประชาคม เพ่ือ
ค(นหาปlญหาร�วมกันของชุมชน 

3. วางแผน / โครงการ เป0นข้ันตอนให(ประชาชนร�วมตัดสินใจ และกําหนดโครงการ 
เป0นการนําเอาปlญหาท่ีประชาชนตระหนัก และยอมรับว�าเป0นปlญหาของชุมชนมาร�วมกันหาสาเหตุ 
แนวทางแก(ไข และจัดลําดับความสําคัญของปlญหา และให(ประชาชนเป0นผู(ตัดสินใจท่ีจะแก(ไขภายใต(
ขีดความสามารถของประชาชน และการแสวงหาความช�วยเหลือจากภายนอก กลวิธีที่สําคัญใน
ข้ันตอนนี้ คือ การให(ความรู(เก่ียวกับกระบวนการแก(ไขปlญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการ โดย
ใช(เทคนิคการวางแผนแบบให(ประชาชนมีส�วนร�วม 

4. ดําเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผู(รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผน 
และโครงการท่ีได(ตกลงกันไว( กลวิธีท่ีสําคัญในข้ันตอนนี้ คือ การเป0นผู(ช�วยเหลือสนับสนุนใน 2 ลักษณะ 
คือ 4.1) เป0นผู(ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช�น แนะนําการปฏิบัติงาน ให(คําปรึกษาหารือในการแก(ไขปlญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 4.2) เป0นผู(ส�งเสริมให(ชาวบ(านเข(ามามีส�วนร�วมในการปฏิบัติงาน 

5. ติดตามประเมินผล เป0นการติดตามความก(าวหน(าของงานที่ดําเนินการตาม
โครงการเพ่ือการปรับปรุงแก(ไขปlญหา อุปสรรคท่ีพบได(อย�างทันท�วงที กลวิธีท่ีสําคัญในข้ันตอนนี้ คือ 
การติดตามดูแลการทํางานท่ีประชาชนทํา เพ่ือทราบผลความก(าวหน(าและปlญหาอุปสรรค แล(วนําผล
การปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรมไปเผยแพร�เพ่ือให(ผู(เก่ียวข(องได(ทราบ 

 4.6 แนวโน�มการพัฒนาชุมชนในอนาคต 
        ทิศทางการพัฒนาชนบทในอนาคต ซ่ึงต(องมุ�งเน(นการพัฒนาเพ่ือให(เกิดความสมดุล

และยั่งยืน โดยการกระจายอํานาจ การส�งเสริมให(ภาคประชาชนเข(ามามีส�วนร�วม จัดทําระบบ
ฐานข(อมูล มีการประสานงานระหว�างรัฐและท(องถิ่น สร(างองค6ความรู(ด(านการพัฒนาพ้ืนท่ีให(แก�
ประชาชน เพ่ิมศักยภาพให(แก�องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน พัฒนาพ้ืนท่ีตามศักยภาพท่ีไม�เหมือนกัน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ�ท่ีประชาชนได(รับผลกระทบประชาชนต(องมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ โดยมี
ทิศทางการพัฒนาชนบทในอนาคต ในมิติต�างๆ ดังนี้ 

4.6.1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง 
คือ การวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปZ 2541 ได(ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณอธิบายเพ่ิมเติมถึงคําว�า “พอเพียง” หมายถึง “พอมีพอกิน” “...พอมีพอกินก็
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แปลว�า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ(าแต�ละคนมีพอกินก็ใช(ได( ยิ่งถ(าท้ังประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี...” 
“...ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลว�า ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
เศรษฐกิจท่ีสามารถอุ(มชูตัวเอง (Relative Life - Sufficiency) อยู�ได(โดยมีต(องเดือดร(อน โดยต(อง
สร(างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให(ดีเสียก�อน คือต้ังตัวให(มีความพอกินพอใช(ไม�มุ�งหวังแต�จะทุ�ม
สร(างความเจริญยกเศรษฐกิจให(รวดเร็วแต�เพียงอย�างเดียว เพราะผู(ท่ีมีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะ
พ่ึงตนเอง 

    การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับเกษตรกรนั้นมีการปฏิบัติตามข้ันตอน 
“ทฤษฎีใหม�” ของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู�หัว ซึ่งประกอบด(วย 3 ข้ันดังนี้ (ประสิทธิ์  ทองอุ�น, 
2552: 132) ข้ันท่ี 1) ผลิตเพื่อใช(บริโภคในครัวเรือน ในระดับชีวิตที่ประหยัด ทั้งนี้ต(องมีความ
สามัคคีในท(องถ่ิน ข้ันท่ี 2) รวมกลุ�ม เพ่ือการผลิต การตลาด ความเป0นอยู� สร(างสวัสดิการ การศึกษา 
สังคมและศาสนา ข้ันท่ี 3) ร�วมมือกับองค6กรภายนอกในการทําธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้
ทุกฝzายต(องได(รับประโยชน6การพัฒนาชนบทในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป0นการใช( “คน” เป0น
เปDาหมายและเน(น“การพัฒนาแบบองค6รวม” หรือ “การพัฒนาแบบบูรณาการ” ท้ังด(านเศรษฐกิจ 
จิตใจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล(อม การเมือง ฯลฯ โดยใช( “พลังทางสังคม” ขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาในรูปของกลุ�ม เครือข�ายหรือประชาสังคม กล�าวคือเป0นการผนึกกําลังทุกฝzายใน
ลักษณะ “พหุภาคี” ประกอบด(วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

4.6.2 การพัฒนาการเมืองไปสู�ประชาธิปไตยพหุนิยม ในอนาคตทิศทางการเมืองไทย
จะปรับเปลี่ยนจากระบบ อํามาตยาธิปไตย (Bureaucrative Polity) ไปสู�ประชาธิปไตยพหุนิยม 
(Pluralistic Democracy) อันหมายถึง ระบบประชาธิปไตยท่ีเปxดโอกาสให(กลุ�มต�างๆ ในสังคมแข�งขัน
และสับเปลี่ยนข้ึนมามีอํานาจโดยไม�เปxดโอกาสให(กลุ�มหนึ่งมีการผูกขาดในเชิงอํานาจ ระบบอํามาตยาธิปไตย 
เป0นระบบการเมืองไทยท่ีมีการฝlงรากลึกมาเป0นเวลาหลายทศวรรษ ระบบดังกล�าวเป0นระบบท่ีแสดง
ถึงความยิ่งใหญ�ของข(าราชการอันเป0นผลมาจากการผูกขาดอํานาจของข(าราชการไทยในสังคม เพราะ
กลุ�มข(าราชการในอดีตเป0นกลุ�มท่ีมีการจัดต้ังอย�างเป0นระบบมาก�อนกลุ�มอ่ืนๆการขยายตัวของกลุ�มต�าง ๆ 
ทางสังคมซ่ึงมีอํานาจต�อรองมากข้ึน โดยจะลดบทบาทการครอบงําของข(าราชการจะส�งผลให(ความ
พยายามในการท่ีจะก�อรัฐประหารลดความถ่ีลง และหมดสิ้นไปในท่ีสุดเม่ือโครงสร(างอํานาจระหว�าง
กลุ�มต�าง ๆ มีการถ�วงดุลพอดี จะส�งผลให(ความพยายามท่ีจะให(มีการปกครองเป0นระบบเผด็จการดังในอดีต 
เป0นไปได(ยากและหมดสิ้นไปในระยะยาว ในการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวของการเมืองไทยในอนาคต 
ย�อมหมายถึง การสิ้นสุดของแนวคิดที่ว�าด(วยอํามาตยาธิปไตยอันเป0นลักษณะของการเมืองไทยท่ี
พัฒนามาต้ังแต�อดีตจนถึงปlจจุบัน อย�างไรก็ตามก�อนที่การเมืองไทยจะมีการพัฒนาสู�การเป0นระบบ
ประชาธิไตยพหุนิยม (Pluralistic Democracy) ในอนาคตระยะยาว ทิศทางการเมืองไทยขณะนี้จึง
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เป0นช�วงแห�งรอยต�อ (Transition) ระหว�างระบบอํามาตยาธิปไตยและระบบประชาธิปไตยพหุนิยม 
(พิสันต์ิ  ประทานชวโน, 2553) 

สรุปจากแนวคิดการพัฒนาชุมชน เป0นการเปลี่ยนแปลงชุมชนให(ดีข้ึน หรือให(เจริญ 
ข้ึนในทุก ๆ ด(าน ท้ังทางด(านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล(อมในชุมชน ให(
ดีข้ึนท้ังทางด(านตัวบุคคล  คือการพัฒนาตนเองให( สังคม คือการพัฒนาในชุมชนท่ีตัวเองอยู� และ
สุดท(ายคือการพัฒนาสังคมให(ใหญ�ข้ึนคือการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือให(ประเทศชาติเจริญท้ังทางด(าน
วัตถุและท้ังด(านจิตใจของคนในชุมชนเอง 
 
5. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นักวิชาการหลายท�านได(กล�าวแสดงทัศนะและให(ความหมายเก่ียวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามนัยต�าง ๆ ดังต�อไปนี้  
 5.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (2540) ได(กล�าวสรุปจากการประมวล
และกลั่นกรองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู�หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระราชทาน
ในวโรกาสต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข(องโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สคช.) 
ได(รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให(นําไปเผยแพร� เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 มีใจความ
ดังนี้ “พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู�หัว ทอดพระเนตรเห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจสังคมไทยท่ีพ่ึงพิง
ปlจจัยภายนอกสูง ภายใต(กระแสโลกาภิวัตน6และการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ อย�างรวดเร็วจึงทรงเตือนให(
พสกนิกรตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนําสู�พัฒนาที่ยังยืน และทรงเน(นย้ําว�า 
การพัฒนาต(องเริ่มจากการ “พ่ึงตนเอง” สร(างพ้ืนฐานให(พอมี พอกิน พอใช( ด(วยวิธีการประหยัดและ
ถูกต(องตามหลักวิชาการให(ได(ก�อน โดยต(องรู(จักประมาณตนและดําเนินการด(วยความรอบรู( รอบครอบ
ระมัดระวัง และ “ทําตามลําดับข้ันตอน” สู�การ “ร�วมมือช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน” เม่ือพัฒนาตนเอง
และชุมชนให(เข(มแข็งแล(วจะได( “พัฒนาเครือข�ายเชื่อมสู�สังคมภายนอกอย�างเข(มแข็ง ม่ันคง และ
ยั่งยืน” ต�อไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2540) 
  โดยองค6ประกอบของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ(าอยู�หัวทรงพระราชทาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให(เป0นแนวทางดําเนินชีวิตและวิถีนําปฏิบัติ
นําสู�ความสมดุลอันส�งผลให(มีความสุขอย�างยั่งยืน โดยมีองค6ประกอบสําคัญ ดังนี้ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต�อความจําเป0นและเหมาะสมกับฐานะ
ตนเอง สังคม สิ่งแวดล(อม รวมท้ังวัฒนธรรมในแต�ละท(องถ่ินไม�มากเกินไป ไม�น(อยเกินไป และต(อง
ไม�เบียดเบียนตนเองและผู(อ่ืน 
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2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการอย�างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ 
หลักกฎหมาย หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม โดยคํานึงถึงปlจจัยท่ีเก่ียวข(องอย�างถ่ีถ(วน “รู(จุดอ�อน 
จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค” และคาดการณ6ผลท่ีจะเกิดข้ึนอย�างรอบครอบ “รู(เขา รู(เรา รู(จักเลือกนําสิ่งท่ี
ดีและเหมาะสมมาประยุกต6ใช(” 

3. การมีภูมิคุ(มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให(พร(อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด(านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล(อม และวัฒนธรรมท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือให(สามารถ
บริหารความเสี่ยงปรับตัวและรับมือได(อย�างทันท�วงที 
  ในการปฏิบัติเพ่ือให(เกิดความพอเพียงนั้น จะต(องเสริมสร(างให(คนในชาติมีพ้ืนฐาน
จิตใจในการปฏิบัติตน ดังนี้  

1. มีคุณธรรม ทั้งนี้ บุคคล ครอบครัว องค6กร และชุมชน ที่จะนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช( ต(องนําระบบคุณธรรมและความซ่ือสัตย6สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก�อน โดยเริ่ม
จากอบรมเลี้ยงในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมจากศาสนา ตลอดจน
การฝ�กจิตข�มใจตนเอง 

2. ใช(หลักวิชาความรู( โดยนําหลักวิชาและความรู(เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช(ท้ังใน
ข้ันการวางแผนและปฏิบัติ ด(วยความรอบรู( รอบคอบ และระมัดระวังอย�างยิ่ง 

3. ดําเนินชีวิตด(วยความเพียร ความอดทน มีสติ ปlญญา และความรอบคอบ 
  กาญจนา บุญยัง และคณะ (2552: 14) ได(สรุปแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไว(ว�า เศรษฐกิจพอเพียงเป0นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลางเป0นหัวใจสําคัญของกรอบแนวคิด โดย
ความพอเพียงจะต(องประกอบด(วย 3 ลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ(มกันท่ีดี เพ่ือเตรียมพร(อมท่ีจะจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากท้ังภายนอกและภายใน เง่ือนไข
ในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ให(อยู�ในความพอเพียงนั้นต(องอาศัย ความรู( (รอบรู( รอบคอบ ระมัดระวัง) 
ผนวกกับคุณธรรม (จิตใจมีคุณธรรม ซ่ือสัตย6สุจริต และเพียร อดทน ปlญญา) เพ่ือนําไปสู�แนวทางการ
ปฏิบัติและผลท่ีคาดว�าจะได(รับคือ การพัฒนาท่ีสมดุล และพร(อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงในทุกด(าน ท้ัง
ด(านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล(อม และเทคโนโลยี  
  แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามท่ีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงได(วิเคราะห6ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช(วิธีการจําแนกวิเคราะห6 ซ่ึง
เป0นหลักวิธีทางตรรกศาสตร6เพื่อทําความเข(าใจสร(างความเชื่อมโยงองค6ประกอบต�าง ๆ จากการ
วิเคราะห6วิธีการดังกล�าว ได(ข(อสรุปว�า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีองค6ประกอบอย�างสมบูรณ6ท่ี
จะสามารถให(ใช(พ้ืนฐานในการพัฒนากรอบทางเศรษฐศาสตร6ได( ซ่ึงจําแนกได(เป0น 5 ส�วน กล�าวคือ 
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1. กรอบแนวคิด เป0นปรัชญาที่ดํารงอยู�และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป0นโดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด่ังเดิมของสังคมไทย สามารถนําไปประยุกต6ใช(ได(ตลอดเวลา มุ�งเน(นการรอดพ(น
จากภัยและวิกฤติ เพ่ือความม่ันคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต6ใช(กับการปฏิบัติได(ในทุก
ระดับ โดยเน(นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย�างเป0นข้ันตอนโดยเป0นปรัชญาท่ีมองโลก
เชิงระบบเน(นการรอดพ(นจากวิกฤติในแต�ละช�วงเวลาเพ่ือความม่ังคงและความยั่งยืนของการพัฒนาท้ัง
ในมิติทางธรรมชาติ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพิจารณาวิเคราะห6สถานการณ6และความ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังนโยบาย วิธีการพัฒนา และผลท่ีเกิดข้ึนอย�างเชื่อมโยงภายใต(กระแสงโลกาภิวัตน6 
และการเลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของเทคโนโลยี วัฒนธรรมและค�านิยมทางสังคม 

3. ค�านิยม ความพอเพียงถือได(ว�าเป0นพ้ืนฐานไปสู�ความพร(อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกได( ซึ่งความพอเพียง หมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทําซ่ึง
ประกอบด(วย 3 ลักษณะ พร(อม ๆ กัน ได(แก� ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ(มกันท่ีดีในตัว ดังนี้ 

3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม�น(อยเกินไป และไม�มากเกินไป ใน
มิติต�าง ๆ ของการกระทํา เช�น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู�ในระดับความพอประมาณ เพ่ือนําไปสู�
ความสมดุล และพร(อมต�อการองรับการเปลี่ยนแปลงและหมายความรวมถึงการพ่ึงพาตนเองและการ
มีชีวิตท่ีเรียบง�าย 

3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอประมาณนั้น
จะต(องเป0นไปอย�างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปlจจัยท่ีเก่ียวข(องตลอดจนคํานึงผลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน
จากการกระทํานั้น ๆ อย�างรอบครอบและยังรวมถึงความรู(และประสบการณ6 ความสามารถในการ
วิเคราะห6การรู(จักตนเอง การมองการไกลตลอดจนมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจผู(อ่ืน 

3.3 การมีภูมิคุ(มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให(พร(อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด(านต�าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงการเป0นไปได(ของสถานการณ6ต�าง ๆ ท่ีคาดว�าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล(และไกล มาจากความสามารถท่ีพ่ึงพาตนเองและความมีวินัยในตนเอง ภายใต(
ข(อจํากัดความรู(ท่ีมีอยู�และสร(างภูมิคุ(มกันในตัวให(เพียงพอท่ีจะสามารถพร(อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง
ต�าง ๆ ได(กล�าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระดับความพอประมาณต(องครอบคลุมมิติการจัดการความเสี่ยงเชิง 
พลวัตรจึงจะนับได(ว�าเป0นความพอเพียงท่ีสมบูรณ6 

4. เง่ือนไขการตัดสินใจ การกระทําและการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ให(อยู�ในระดับ
ความพอเพียงต(องอาศัยความรอบรู( รอบครอบ และความระมัดระวังอย�างยิ่งในการนําวิชาการต�าง ๆ 
มาใช(ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันต(องเสริมสร(างพ้ืนฐานจิตใจของคน
ในชาติ ให(มีสํานึกในคุณธรรม ความซ้ือสัตย6สุจริต และให(มีความรู(ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด(วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปlญญา และรอบคอบ กล�าวคือ  
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4.1 เง่ือนไขความรู( ประกอบด(วย ความรอบรู(เก่ียวกับวิชาการต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข(อง
อย�างรอบครอบ ความรอบครอบท่ีจะนําความรู(เหล�านั้นมาพิจารณาให(เชื่อมโยงเพื่อประกอบการ
วางแผน และระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

4.2 เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต(องเสริมสร(างประกอบด(วยการพัฒนาคนให(เป0นท้ัง
คนเก�งและคนดี มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่เข(มแข็งพร(อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงอันจะต(อง
เสริมสร(างใน 2 ด(าน ได(แก� 1) ด(านจิตใจ/ปlญญา โดยเน(นความรู(คู�คุณธรรมตระหนักในคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย6สุจริตและมีความรอบรู(ท่ีเหมาะสม และ 2) ด(านการกระทําหรือแนวทางการดําเนินชีวิต 
เน(นความอดทน ความเพียร สติปlญญา และความรอบคอบ 

5. แนวทางปฏิบัติ และผลท่ีคาดว�าจะได(รับ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร(อม
รับต�อการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วอย�างกว(างขวางทั้งในด(านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล(อมความรู( 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได(เป0นอย�างดี การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต6ใช( จะทําให(เกิดท้ังวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาท่ีสมดุล และพร(อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง 
กล�าวคือ  

5.1 ความพอเพียง เป0นวิธีการท่ีคํานึงถึงความสมดุล พอประมาณอย�างมีเหตุผล 
และการสร(างภูมิคุ(มกันท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็นําไปสู�การกระทําท่ีก�อให(เกิดความสมดุลและ
พร(อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง 

5.2 ความสมดุลและพร(อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด(าน 
ท่ังด(านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล(อม และความรู(/เทคโนโลยีในขณะเดียวกันความสุมดุลของการ
กระทําท้ังเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในมิติของเวลาก็จะนําไปสู�ความยั่งยืนของการพัฒนาของทุนในด(านต�าง ๆ 
ไม�ว�าจะเป0น ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางสิ่งแวดล(อม และทุนทางภูมิปlญญา รวมท้ัง ความ
พร(อมรองรับต�อการเปลี่ยนแปลง ต�อผลกระทบในด(านต�าง ๆ  
  สรุปได(ว�า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป0นปรัชญาชี้นําแนวทางการดํารงชีวิตท่ี
เหมาะสมให(คนในทุกระดับ ต้ังแต�ตนเอง ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ เพ่ือปฏิบัติตน
ให(ดําเนินชีวิตไปได(โดยทางสายกลาง ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาทสอนให(รู(จักความพอดี พอ
อยู� พอกิน พอใช( และมีเศรษฐกิจท่ีสามารถอุ(มชูตัวเองได( พ่ึงพาตนเองได( คือ ให(มีความพอเพียงใน
ตัวเอง ให(มีเหตุผลและมีภูมิคุ(มกันในตัวท่ีดี สามารถปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ได( ท้ังเป0นหลัก
ปรัชญาท่ีมีความสอดคล(องกับหลักพุทธธรรมท่ีทุก ๆ คนท่ีได(รับการสั่งสมอบรมมาอยู�แล(ว เช�น ความ
ซ้ือสัตย6สุจริต ความขยันหม่ันเพียร เป0นต(น ซ่ึงเป0นการนําหลักพุทธธรรมมาใช(ให(เป0นรูปธรรมท่ีชัดเจน
สามารถท่ีจะประยุกต6ใช(ร�วมกันได(ท้ังในนโยบายละดับองค6กร และระดับบุคคลโดยการปลูกจิตสํานึก
ของตนให(เกิดมีศรัทธาเชื่อม่ันเห็นคุณค�าของทรัพยากรท่ีมีอยู�รอบตัวและพัฒนาใช(ให(เกิดประโยชน6
อย�างคุ(มค�าท่ีสุดภายใต(มิติทางเลือกในการพัฒนาท่ีก�อให(เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและแนวทาง



37 

ปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นเรื่องความเท�าเทียมกันของคนในสังคมมากกว�าการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเสริมสร(างความเข(มแข็งให(กับประชาชนในระดับฐานรากของสังคม
คือครอบครัวหรือชุมชน มีการกําหนดเปDาหมายท่ีมุ�งสู�ความพอเพียงด(วยทรัพยากรท่ีมีในชุมชน ต้ังอยู�
บนพ้ืนฐานของความไม�ประมาท มีความพอดี มีเศรษฐกิจท่ีสามารถพ่ึงพาตัวเองได( 

 5.2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีนักวิชาการหลายท�านได(กล�าวสรุปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว( ดังนี้ 
  ปxติณัช ไศลบาท (2550) ได(ให(ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว(ว�า คําว�า 
“เศรษฐกิจพอเพียง” มีความหมายว�า “เป0นวิธีการเลี้ยงชีวิตแบบรู(จักพอ ด(วยการพยายามผลิตสินค(า
ข้ึนมาเอง ให(พอเพียงสําหรับคนในครอบครัวกินและใช( หากผลิตได(เหลือกินเหลือใช(จึงขาย หากผลิต
ได(ไม�พอก็ต(องซ้ือบ(าง มิได(มุ�งผลิตเพ่ือขายอย�างเดียว แต�ต(องคิดท่ีจะผลิตสินค(าและบริการเพ่ือตนเอง
ได(บริโภคด(วย นอกจากนั้นการผลิตและการบริโภคต(องอยู�ในหลักของความพอดี รู(จักในการผลิตและ 
พอใจการบริโภค พร(อมกันนั้นก็ร�วมมือกันในรูปกลุ�มหรือสหกรณ6 และให(ประสานงานกับเอกชน
ภายนอก เพ่ือทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจให(แข็งแรงข้ึนอีก” 
  ประเวศ วะสี (2541: 20-22) ได(กล�าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพ้ืนฐาน และ
เศรษฐกิจชุมชนว�า ถ(าสังคมไทยทําความเข(าใจเรื่องเศรษฐกิจพ้ืนฐานกันอย�างท่ัวถึง เราสามารถขจัด
ความยากจนของคนท่ัวประเทศ พร(อมๆ กับสร(างฐานทางสังคมและธรรมชาติแวดล(อมให(ฟ��นฟูบูรณะ
เพ่ิมพูนข้ึนเต็มประเทศความเข(มแข็งท่ีเป0นพ้ืนฐานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล(อมจะส�งผลให(
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับบนม่ันคงและยั่งยืน เศรษฐกิจพ้ืนฐาน หรือเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู�หัวทรงมีพระราชดํารัสถึงเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มี
ความคล(ายคลึงกันหรือเหมือนกันเศรษฐกิจพ้ืนฐาน หมายถึง เศรษฐกิจท่ีคํานึงการทะนุบํารุงพ้ืนฐาน
ของตัวให(เข(มแข็งท้ังทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล(อม และเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคมก็คือชุมชน 
เพราะฉะนั้น เศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจพื้นฐานก็อย�างเดียวกัน เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
พอเพียงสําหรับชุมชน มีธรรมชาติพอเพียงมีความรักพอเพียง มีปlญญาพอเพียง เม่ือทุกอย�างพอเพียง
ก็เกิดความสมดุล จะเรียกว�าเศรษฐกิจสมดุลก็ได( เมื่อสมดุลเป0นปกติสบายไม�เจ็บไข( ไม�วิกฤต 
เศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจแบบแยกส�วนแต�เป0นเศรษฐกิจท่ีอยู�บนความเข(มแข็งของวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล(อมอย�างเป0นบูรณาการ ลักษณะพ้ืนฐาน 5 ประการของเศรษฐกิจพอเพียง 1) เป0น
เศรษฐกิจสําหรับคนท้ังมวล ไม�ใช�เศรษฐกิจท่ีสร(างความร่ํารวยให(คนส�วนน(อยแต�ท้ิงคนส�วนใหญ�ให(
ยากจน 2) มีพ้ืนฐานอยู�ท่ีความเข(มแข็งของชุมชน 3) มีบูรณาการ คือ ไม�ใช�เป0นเรื่องเศรษฐกิจ
โดดๆ แต�เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสิ่งแวดล(อมพร(อมกันไป4) อยู�บนพ้ืนฐานความเข(มแข็งของตนเอง 
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5) การจัดการและนวัตกรรมต�างๆ เพ่ือเพ่ิมเติมความก(าวหน(าให(แก�เรื่องพ้ืนฐาน ทําให(มีพลวัตอย�าง
ไม�หยุดนิ่ง 
  สุรยุทธ6 จุลานนท6 (2549) ได(กล�าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในการแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีแนวทางการบริหารประเทศตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันศุกร6
ท่ี 27  ตุลาคม พ.ศ. 2549 ว�า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป0นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ(าอยู�หัวทรงชี้ให(ประชาชนได(เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตนท่ีควรจะเป0นเพ่ือให(สามารถดํารงชีพได(
โดยไม�เดือดร(อน ซ่ึงท่ีจริงแล(วก็เป0นแนวทางท่ีมีพ้ืนฐานมาจากวิถีดั้งเดิมของคนไทย และสามารถนําไป
ได(ในทุกระดับท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศการพัฒนาต(องต(องเริ่มจากการ
พ่ึงตนเองให(ได(ก�อน การท่ีจะสามารถพ่ึงตนเองได( เราก็ต(องรู(จักประมาณตน และทําทุกอย�างด(วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม�ประมาท สิ่งเหล�านี้จะสร(างภูมิคุ(มกันท่ีดีให(กับเราต�อไปด(วย หลักการ
สําคัญของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป0นหลักการพ่ึงตนเองเป0นหลัก ท่ีจะทําอะไรอย�างเป0น
ขั้นตอน ไม�รีบร(อน ไม�ก(าวกระโดด ไม�ประมาณ รู(จักการเลือกสรร และการใช(อย�างเหมาะสม 
ระมัดระวัง มีความพอดี พอเหมาะ พอควร ซ่ึงใช(คําสรุปรวมว�า “พอเพียง” 
  เกษม วัฒนชัย (2550: 89) ได(อธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียงว�า เศรษฐกิจพอเพียงจะ
ช�วยสร(างความเข(มแข็งให(กับตัว บุคคล และองค6กรทุกระดับท่ีนําไปปฏิบัติเป0นภูมิคุ(มกันและนํามา ซ่ึง
ความสุขเป0นรากฐานรองรับความ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก รวมท้ังไม�เคยทําลายเศรษฐกิจ
หลักของประเทศเหมือนท่ีบางคนกล�าวอ(าง แม(สหประชาชาติก็ยังยอมรับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท้ังนี้ การนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช(มี เง่ือนไข 3 ประการ คือ เง่ือนไขด(านหลักวิชาการท่ี
จะต(องมีความสมเหตุสมผล เง่ือนไขด(านคุณธรรม และเง่ือนไขด(านการดําเนินชีวิต เช�น ความอดทน 
ความเพียร ความขยัน ส�วนเรื่องความพอประมาณ ไม�ใช�การข้ีเหนียวจนสุดโต�ง แต�เป0นทางสายกลาง 
คือ ความประหยัด พอดี พอเหมาะต�อความจําเป0น ตามอัตภาพ การรักษาหน(าหรือลัทธิ การนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความจําเป0นที่จะต(องนํามาใช(อย�างรู(เท�าทันและอย�างฉลาดใช( 
เพราะภาวะหลายอย�างของประเทศขณะนี้ มีปlญหาในหลายด(าน โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม หากประชาชนนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช(ก็จะอยู�ได(อย�างมีความสุข และ
วันนี้หลายคนยังมี ความเข(าใจผิดเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว�าเป0นแนวคิดท่ีต�อต(านโลกาภิ
วัตน6 แต�ในความเป0นจริง แล(วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะช�วยสร(างภูมิคุ(มกันให(กับครอบครัวไป
จนถึงประเทศ เพ่ือรองรับการ เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักสายกลาง ประหยัด อดออม ซ่ึงทุกประเทศ
สามารถนําไปใช(ได( 
  จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2549: 27-28) ได(อธิบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว( จาก
การสรุปเนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ธนาคารแห�งประเทศไทย ฯลฯ ได(ร�วมกันแปลงนิยามออกมาเป0น
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สัญลักษณ6 3 ห�วง 2 เง่ือนไข เพื่อให(ง�ายต�อการเข(าใจ จดจําและนําไปปฏิบัติ โดยมีความหมายว�า 
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป0นเรื่องของทางสายกลาง ที่อยู�ภายใต(เงื่อนไข 2 ข(อ คือ        
1) เง่ือนไขความรู( ประกอบด(วย ความรอบรู( เก่ียวกับวิชาการต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข(องรอบด(านความรอบคอบ 
ท่ีจะนําความรู(เหล�านั้นมาพิจารณาให(เชื่อมโยมกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังใน
ข้ัน ปฏิบัติ 2) เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบด(วย ความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย6 สุจริต และมี
ความอดทน มีความเพียรใช(สติปlญญาในการดําเนินชีวิต และมี 3 คุณลักษณะท่ีมีความเก่ียวเนื่อง
สัมพันธ6กันไป คือ 2.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม�น(อยเกินไปและไม�มากเกิน โดย
ไม�เบียดเบียนตนเองและผู(อ่ืน 2.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความ
พอเพียงนั้น จะต(อง เป0นไปอย�างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปlจจัยท่ีเก่ียวข(อง ตลอดจนคํานึงถึงผล ท่ีคาด
ว�าจะเกิดข้ึนจาก การกระทํานั้น ๆ อย�างรอบคอบ 2.3) การมีภูมิคุ(มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียม
ตัวให(พร(อมรับผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลงด(านต�าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงถึงความเป0นไปได(
ของสถานการณ6ต�าง ๆ ท่ีคาดว�าจะ เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล(และไกล  

  การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต6ใช(จะนําชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล(อม และวัฒนธรรมไปสู�การพัฒนาท่ีสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน มีข(อเสนอแนะดังนี้ 

1. ให(เดินทางสายกลาง ประชาชนควรบริโภคสินค(าหรือบริการเท�าท่ีทรัพยากรใน
ประเทศจะเอ้ืออํานวยหรือผลิตได( 

2. ภายในประเทศจะต(องปDองกันตัว และปรับตัวให(อยู�รอดจากภาวะไม�สมดุล ซ่ึง
เกิดจากปlจจัยภายนอกประเทศ เช�น สินค(าขาดตลาดท่ัวโลก หรือเศรษฐกิจในยุโรปอ�อนแอ เป0นต(น 

3. ธุรกิจจะต(องช�วยรักษาทรัพยากรและไม�ทําลายสภาพแวดล(อมของโลก เช�น การ
ปล�อยภาวะเรือนกระจก ควรใช(ทรัพยากรอย�างระมัดระวัง พึงระลึกไว(ว�า หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม�ได(
หมายถึงการอยู�อย�างปลีกวิเวกโดยไม�ทําการค(าขายกับต�างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให(
อนุรักษ6ทรัพยากรและสิ่งแวดล(อมให(เหลือไว(คู�กับโลกอย�างยั่งยืน 
  โดยความคิดเห็นดังกล�าวมีความมีสอดคล(องกับพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ(าอยู�หัวฯ ทรงพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม 2517 มีความตอนหนึ่งว�า 
  “การพัฒนาประเทศจําเป0นต(องทําตามลําดับชั้น ต(องสร(างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี 
พอกิน พอใช( ของประชาชนส�วนใหญ�เป0นเบื้องต(นก�อน โดยใช(วิธีการและอุปกรณ6ท่ีประหยัด แต�ถูกต(อง
ตามหลักวิชาการ เม่ือได(พ้ืนฐานม่ันคงพร(อมพอควรและปฏิบัติได(แล(ว จึงค�อยเสริมความเจริญและ
ฐานะทางเศรษฐกิจข้ันสูงข้ึนโดยลําดับต�อไป หากมุ�งแต�จะสร(างความเจริญยกเศรษฐกิจข้ึนให(รวดเร็ว
แต�ประการเดียว โดยไม�ให(แผนปฏิบัติการสัมพันธ6กับสภาวะของประเทศและประชาชนโดยสอดคล(องด(วย 
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ก็จะเกิดความไม�สมดุลในเรื่องต�างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป0นความยุ�งยากล(มเหลวในท่ีสุด ดังเห็นได(ท่ี
อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปlญหาทางเศรษฐกิจอย�างรุนแรงอยู�ในเวลานี้” 
  สุวิทย6 เมษินทรีย6 (2549: 172-174) กล�าวว�า เศรษฐกิจพอเพียงเป0นปรัชญาสากลท่ี
สามารถประยุกต6ใช(ในทุกระดับ จากระดับมหภาคสู�ระดับจุลภาค จากระดับนโยบายสู�ระดับปฏิบัติ 
จากระดับประเทศสู�ระดับโลก จากภาคประชาชนสู�ภาคเอกชนและจากมิติเชิงโครงสร(างสู�มิติเชิง
พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 หลักการ คือ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง การทําให(ประชาชนเดินทางสายกลาง มีความพอดี 
ไม�เบียดเบียนท้ังตัวเองและผู(อ่ืน ไม�ใช(จ�ายกู(หนี้ยืมสินหรือลงทุนที่เกินกําลังถ(าศักยภาพของตัวเอง
สามารถไปสู�โลกได(แล(วก็ไป ถ(ายังน�าจะอยู�ระดับภูมิภาคก็อยู�ในระดับนั้นก�อนอย�างนี้เรียกว�า ความ
พอประมาณ 

2. การใช(ความรู(และเหตุผลในการตัดสินใจ สิ่งที่สําคัญคือ ความรอบคอบ รู(จัก
ปรับตัวเข(ากับวัฒนธรรมภายนอก เพราะเราอยู�ในระบบเปxด บางคนยังเข(าใจว�าเศรษฐกิจพอเพียงอยู�
ในระบบปxดความจริงแล(วพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู�หัวฯ ทรงมองทุกอย�างแบบพลวัต ประเด็นคือ ใน
พลวัตการเปลี่ยนแปลงเราจะปรับวิธีการทํางานของภาครัฐ ยุทธศาสตร6การแข�งขันของภาคเอกชน 
ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนให(เข(ากับกระแสโลกาภิวัตน6ได(อย�างไร 

3. การมีภูมิคุ(มกันท่ีดี ในระดับครอบครัว จะทําอย�างไรให(ครอบครัวอยู�กันได(อย�าง
แนบแน�นในระดับชุมชน ภายในชุมชน และระหว�างชุมชน จะอยู�กันอย�างสมานฉันท6ได(อย�างไร ใน
ภาคเอกชนจะสร(างขีดความสามารถพร(อมๆ กับการสร(างเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือเสริมสร(างพลังใน
การแข�งขันได(อย�างไร 
  ประสิทธิ์ ทองอุ�น (2550) ได(กล�าวสรุปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามทัศนะของ                               
พระพรมคุณาภรณ6 (ป.อ. ปยุตฺโต) ซ่ึงอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไว(ว�า 

1. มองอย�างวัตถุวิสัยด(านภายนอก ต(องมีกินมีใช(มีปlจจัยสี่เพียงพอตามอัตภาพ 
หมายถึง การพ่ึงพาตนเอง 

2. มองอย�างจิตวิสัยด(านภายในจิตใจ คนจะมีความรู(สึกเพียงพอไม�เท�ากัน บางคนมี
เงินเป0นล(าน ๆ ก็ไม�เพียงพอ บางคนมีนิดเดียวก็พอ เป0นการพอทางจิต 
  นอกจากนี้ยังได(กล�าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ว�ามีความ
สอดคล(องกับธัมมิกสังคมของท�านพุทธทาสพิกขุ ซึ่งเน(นในเรื่องของจิตใจมากกว�ารูปธรรมด(าน
เศรษฐกิจและสอดคล(องกับหลักเศรษฐศาสตร6ชาวพุทธของอี.เอฟ. ซูเมกเกอร6 ที่เน(นเรื่องความ
พอเพียงทางเทคโนโลยีในระบบการผลิตท่ีให(ความสําคัญของคนมากกว�าผลผลิต เปDาหมายท่ีสําคัญ
ของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต(องการให(ประชาชน หรือชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได( สร(างรากฐานให(
เข(มแข็งและม่ันคง ดํารงชีวิตอยู�ในสังคมให(อย�างมีความสุข เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม�ใช�สร(างความ
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ม่ันคงทางวัตถุหรือทางกายให(คนพอมีพอกินเท�านั้น หากแต�ยังเป0นการสร(างความม่ันคงทางจิต ดังนั้น
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป0นทางเลือกท่ีควรนําไปเป0นแนวทางในการดํารงชีวิตอย�างมีนัยสําคัญ 
  อรุณี ปx�นประยงค6 (2550: 3) ได(อธิบายหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว(ว�า เศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงดังต�อไปนี้ 

1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม�ใช�เศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน  
2. จิตใจพอเพียงทําให(รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได( คนท่ีไม�พอจะรักคนอ่ืนไม�เป0น  
3. สิ่งแวดล(อมพอเพียง การอนุรักษ6และเพ่ิมพูนสิ่ งแวดล(อมทําให(ยังชีพ และ

ทํามาหากินได( เช�น การทําเกษตรแบบผสมผสานซ่ึงได(ท้ังอาหาร ได(ท้ังสิ่งแวดล(อม และท้ังเงิน  
4. ชุมชนเข(มแข็งพอพียง การรวมตัวกันของชุมชนที่เข(มแข็งจะทําให(สามารถ

แก(ปlญหาต�าง ๆ ได(เช�น ปlญหาสังคม ปlญหาความยากจน หรือ ปlญหาสิ่งแวดล(อม  
5. ปlญญาพอเพียง มีการเรียนรู(ร�วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได(อย�างต�อเนื่อง  
6. อยู�บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรมหมายถึงกลุ�มชนที่สัมพันธ6อยู�กับ

สิ่งแวดล(อมท่ีหลายหลาย เศรษฐกิจความสัมพันธ6และเติบโตข้ึนจากฐานทางวัฒนธรรมจึงจะม่ันคง  
7. มีความม่ันคงพอเพียง ไม�ใช�วูบวาบ เด๋ียวจน เด๋ียวรวยแบบกะทันหัน เด่ียวตกงาน

ไม�มีกิน ไม�มีใช( ถ(าเปDนแบบนี้ประสาทมนุษย6คงทนไม�ไหวต�อความผันผวนท่ีเร็วเกิน สุขภาพจิตจึงเสีย 
เครียด เพ้ียน รุนแรง ฆ�าตัวตาย ติดยาเสรษฐกิจพอเพียงท่ีม่ันคงจึงทําให(สุขภาพจิตดี 
  ณัฐวุฒิ บํารุงแจ�ม (2550: 9) ได(กล�าวถึงหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไว(ว�า 
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การเดินทางสายกลาง ความพอเพียง การพอดี ความพอประมาณ 
หรือ มัชฌิมาปฏิปทา การเดินทางสายกลาง เป0นต(น ซ่ึงหลายท�านใช(ต�างกันแต�มุ�งไปในความหมาย
เดียว โดยกล�าวเป0นประเด็นหลัก ๆ ของความพอดี ได(แก� พอดีด(านจิตใจหากทุกคนมีจิตใจท่ีเข(มแข็ง
สํานึกดีต�อผลประโดยในส�วนรวม สํานึกต�อความเป0นมนุษย6ที่อยู�ร�วมกันบนแผ�นดินเดียวกัน ก็จะ
นําไปสู�ความยั่งยืนร�วมกันได(  พอดีด(านสังคมและวัฒนธรรม ถึงแม(ว�าด(านสังคมหรือวัฒนธรรมของ 
แต�ละชนชาติจะแตกต�างกันก็ตาม หากแต�ต�างคนต�างดูแลและอนุรักษ6 รวมถึงการผนึกกําลังเก้ือกูลต�อ
กันในสังคม และวัฒนธรรม ภาพท่ีแตกต�างกันก็สามารถสร(างความงดงามให(แก�สังคมและวัฒนธรรม
ได(โดยยั่งยืน พอดีด(านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ความไม�พอดีด(านทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะ
นําไปสู�สภาพแวดล(อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างไม�มีท่ีสิ้นสุด แต�การเอาชนะทรัพยากรธรรมชาติ สุดท(าย
ธรรมชาติก็กลับมาเอาชนะเราดังเช�นภัยธรรมชาติที่เคยปรากฏมาแล(ว พอดีด(านเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ การเพ่ิมรายได( ลดรายจ�าย ดํารงชีวิตอย�างพอควรตามอัตภาพและฐานะของตน ความพอดี
จึงเป0นกุญแจไปสู�ความสําเร็จ เพราะทุกสิ่งท่ีเขาทําไม�พลาดเลยทะลุเปDาพอดีและได(ประโยชน6สูงสุด 
ความพอดีจึงเป0นความประณีตละเอียดอ�อน ต(องใช(สติท่ีสมบูรณ6 ปlญญาท่ีแจ�มใสจึงจะบริหารให(เกิด
ความพอดีได( ความพอดีหรือความเป0นกลางจะบริหารให(เกิดขึ้นได(อย�างไร หรือการที่จะทําให(เกิด
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ความรู(ท่ีเท่ียงตรงได(นั้น ต(องฝ�กจิตให(มีระเบียบ นิ่ง นั่งสมาธิ จิตท่ีนิ่งและสมาธิจะเป0นบ�เกิดความรู(ท่ี
เท่ียงตรงเพราะการนิ่ง สงบ เกิดความว�างเปล�า ทําให(เห็นภาวะบวก และภาวะลบอย�างเท่ียงตรงตาม
ความจริงปlญญาก็จะเกิด ปlญญา คือ ความรู(เท่ียงตรง รู(แจ�มชัด รู(รอบและรู(ประโยชน6สูงสุด ปlญญาจึง
วัดจากความสําเร็จโดยสมควรและสังคมต(องมีความสุขอันยิ่งใหญ�ด(วย สังคมท่ีพอเพียงคือ สังคมท่ี
พ่ึงพากันเอง พ่ึงพาตนเอง รวมกันเป0นกลุ�ม เพ่ิมรายได( ลดรายจ�าย สร(างโอกาส ประหยัด อดออม 
และแบ�งปlน สังคมแห�งคุณธรรม คือ สังคมท่ีต(องมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต�อสังคม ส�งเสริมให(คนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัวอบอุ�น เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน สังคมท่ีสามารถ คือ ในอดีตพบว�า แต�การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไม�ช�วยแก(ปlญหาสังคม เกิดความไม�สมดุลระหว�างเศรษฐกิจและสังคม ความ
ไม�สมดุลของการพัฒนาเมืองและชนบท ความยากจนของคนในประเทศสูงขึ้น ความไม�สมดุลทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ ความสมดุลทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล(อม เป0นต(น 
  สรุปได(ว�าความหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลรวมถึงความมีภูมิคุ(มกันในตัวท่ีดี ท่ีเพียงพอต�อการมีผลกระทบใด ๆ การท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง
ท้ังจากภายนอกและภายในทั้งนี้ต(องอาศัยความรอบรู( ความรอบรู( ความรอบครอบและความ
ระมัดระวังอย�างยิ่งในการนําวิชาการต�าง ๆ มาใช(ในการวางแผน และดําเนินการในทุกข้ันตอน และใน
ขณะเดียวกันจะต(องเสริมสร(างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับ โดยเจ(าหน(าท่ีรัฐ นักทฤษฏี และ
นักธุรกิจในทุกระดับซ่ึงเป0นผู(มีส�วนสําคัญในการดําเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศ ท่ีมีสํานึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตย6สุจริต และมีความรอบรู(ท่ีพอดีเพ่ือเป0นแบบอย�างรวดเร็วกว(างขวางท้ังด(านวัตถุ 
เศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล(อม การเมือง และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได(เป0นอย�างดี 

 5.3 เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป;นรูปธรรมในชุมชน 
  ความพอเพียงที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป0น

การเกิดข้ึนท้ังในระดับ บุคคลครัวเรือนและกลุ�มกิจกรรม โดยสามารถเกิดขึ้นหรือนําไปปฏิบัติได(
ใน 3 ระดับซ่ึง ได(แก� 1) ระดับจิตสํานึก 2) ระดับปฏิบัติและ 3) ระดับบังเกิดผลและรับผลจากการ
ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (หมู�บ(านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย�างกระทรวงมหาดไทย, 2549)  

1. ระดับจิตสํานึกเพ่ือให(เกิดการสร(างจิตสํานึกและปรับเจตคติสู�การพ่ึงตนเองโดย 
1.1 สร(างความรู(ความเข(าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย�างถ�องแท( 
1.2 ประเมินตนเองเพ่ือให(รู(จักตนเอง รู(ศักยภาพของตนเอง รู(ปlญหา หรือวิกฤตท่ี

ประสบอยู� 
1.3 เกิดความคิด“พ่ึงตนเอง” โดยใช(ศักยภาพท่ีมีอยู�แก(ปlญหา 
1.4 ต้ังใจท่ีจะใช(ชีวิต “อยู�อย�างพ่ึงตนเอง” พ่ึงตนเองให(ได(โดยลดความต(องการ 

(กิเลส) และทําประโยชน6แก�ส�วนรวมมากข้ึน 
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2. ระดับปฏิบัติเป0นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให(เกิดการพ่ึงตนเองใน 3 ข้ันตอน คือ 
2.1 อยู�อย�างพ่ึงตนเองในระดับครอบครัว โดยสมาชิกต(องรู(จักพ่ึงตนเองด(วยการ

ร�วมกันทํากิจกรรมลดรายจ�าย เช�น ลด ละ เลิกอบายมุข ไม�ใช(จ�ายฟุzมเฟ�อย ไม�สร(างหนี้ ลดรายจ�าย/
ลดต(นทุนการผลิต เช�น ผลิตปุ�ยชีวภาพ ลดการใช(สารเคมีในการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยง
สัตว6ขนาดเล็กไว(บริโภคโดยยึดหลัก “ปลูกทุกอย�างที่กิน/กินทุกอย�างที่ปลูกและใช(ทุกอย�างที่ทํา
ทําทุกอย�างท่ีใช(ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือรักษาโรคและรู(จักการเก็บออม เป0นต(น”  

2.2 มีวิ ถีชีวิตอยู�อย�างพอเพียงโดยดําเนินชีวิตด(วยการเดินทางสายกลาง         
ไม�เบียดเบียนตนเอง ไม�เบียดเบียนผู(อ่ืนและสิ่งแวดล(อม เช�น ทําเกษตรทฤษฏีใหม� เกษตรผสมผสาน ไร�นา
สวนผสม วนเกษตร เกษตรอินทรีย6เกษตรชีวภาพ เกษตรไร(สารพิษ เกษตรธรรมชาติสวนสมุนไพร
ชุมชน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเข(าร�วมเป0นสมาชิกกลุ�มต�าง ๆ ด(านทุน ด(านอาชีพ ด(าน
สิ่งแวดล(อม และด(านสวัสดิการเป0นต(น 

2.3 รวมกลุ�มในสังคม “อยู�ร�วมกันอย�างเอื้ออาทร” ด(วยการมีความคิดท่ีจะ
แจกจ�ายแบ�งปlนให(กับผู(อ่ืน ซ่ึงจะทําให(ได(เพ่ือนและเกิดวัฒนธรรมท่ีดีลดความเห็นแก�ตัวโดยจะเห็นได(
ว�าในชุมชนท่ีเข(มแข็งจะมีการรวมกลุ�มกันหลากหลายและกลุ�มต�าง ๆ เหล�านั้นถือได(ว�าเป0น “ทุนทาง
สังคมท่ีสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการช�วยเหลือตนเอง” ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในลักษณะของ
ความเอ้ืออาทร เช�นกลุ�มออมทรัพย6เพ่ือการผลิต กลุ�มผู(ประกอบการสินค(าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ6 
(OTOP) และกลุ�มอนุรักษ6แหล�งน้ํา และปzาไม(ชุมชน เป0นต(น 
               นอกจากนี้ยังพบว�า ในแต�ละชุมชนมีการรวมกลุ�มกันจัดกิจกรรมต�าง ๆ ท่ี
แตกต�างกันไปตามความพร(อม เพ่ือแบ�งปlนผลประโยชน6ร�วมกันท้ังด(านวัตถุและจิตใจอ่ืน ๆ อีก เช�น 
กลุ�มสวัสดิการกลุ�มฌาปนกิจสงเคราะห6กองทุนสงเคราะห6ผู(ยากไร(และกลุ�มอนุรักษ6ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี เป0นต(น 

3. ระดับบังเกิดและรับผลจากการปฏิบัติโดยผลจากการปฏิบัติก�อประโยชน6โดยตรง
แก�ผู(เก่ียวข(องในทุกระดับให(แก�บุคคลครัวเรือน กลุ�ม/องค6กรและชุมชน เช�น 

3.1 ความพอเพียงในระดับครอบครัวเช�น ครัวเรือนมีความเป0นอยู�ท่ีพ่ึงตนเองได(
อย�างมีความสุขท้ังทางกายและทางใจไม�เบียดเบียนตนเองและผู(อ่ืน ไม�มีภาระหนี้สินของตนเอง และ
ครอบครัว สามารถหาปlจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีส�วนเหลือเป0นเงินออมของครอบครัว 
และยกระดับรายได(พ(นความยากจนเป0นต(น 

3.2 ความพอเพียงในระดับชุมชน เช�น มีการรวมกลุ�มทําประโยชน6เพ่ือส�วนรวม
บริหารทรัพยากรในชุมชนให(สามารถนําไปดําเนินชีวิตได(อย�างถูกต(องและสมดุลเพ่ือให(เกิด
ความเป0นอยู�ท่ีพอเพียงของชุมชนโดยรวมและชุมชนอยู�เย็นเป0นสุข เป0นต(น 
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3.3 ความพอเพียงในระดับกลุ�ม เช�น การรวมกลุ�มของชุมชนหลาย ๆ แห�งท่ีมีความ
พอเพียงร�วมแลกเปลี่ยนความรู(สืบทอดภูมิปlญญา และร�วมกันพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและ
สร(างเครือข�ายเชื่อมโยงระหว�างชุมชนแห�งความพอเพียงเกิดเป0นชุมชนแห�งความพอเพียงท่ีสุด เป0นต(น 

  จากบริบทของชุมชนกับความพอเพียงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของผู(คนในชนบท ท่ี
กล�าวถึงแล(วทําให(สามารถกําหนดพิจารณาลักษณะของกิจกรรมความพอเพียงใน 6 ด(าน 1) ด(านการ
ลดรายจ�าย 2) ด(านการเพ่ิมรายได( 3) ด(านการออม 4) ด(านการดํารงชีวิต 5) ด(านการอนุรักษ6และใช(
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม และ 6) ด(านการเอ้ืออาทร 

 

กรอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา: เว็ปไซต6แห�งการเรียนรู(เศรษฐกิจพอเพียง, หลักการ ปรัชญา และกรอบแนวคิด, เข(าถึงเม่ือ 20 
มีนาคม 2559, เข(าถึงได(จาก https://duangjai078.wordpress.com/category/เศรษฐกิจพอเพียง/
หลักการ-ปรัชญา-และกรอบแนวคิด/ 
 

1. ทฤษฎีใหม�ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม�ตามแนวพระราชดําริสามารถอธิบาย
ได(เป0นข้ันตอน ดังนี้ (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550) ทฤษฎีใหม�ข้ันต(น ให(แบ�งพ้ืนท่ีออกเป0น 4 ส�วน ตาม
อัตราส�วน 30:30:30:10 หมายถึงพ้ืนท่ีส�วนท่ีหนึ่ง ประมาณ 30% ให(ขุดสระเก็บน้ํา เพ่ือใช(เก็บฝนใน
ฤดูฝน และใช(เสริมการปลูกพืชในฤดูแล(ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว6และพืชน(า ต�าง ๆ พ้ืนท่ีส�วนท่ีสอง 
ประมาณ 30% ให(ปลูกข(าวในฤดูฝนเพ่ือใช(เป0นอาหารประจําวันสําหรับครอบครัวให(เพียงพอตลอดปZ

 

มีเหตผุล 

               ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

นําไปสู� 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม วัฒนธรรม  

สมดุลพร�อมรับต�อการเปลี่ยนแปลง 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ�มกัน       

ในตัวที่ด ี

ทางสายกลาง 

มีเหตผุล 

คุณธรรม ซ่ือสัตย$ สุจรติ ขยัน 

อดทน ป?ญญา แบ�งป?น 
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เพ่ือตัดค�าใช(จ�ายและสามารถพ่ึงตนเองได(พ้ืนที่ส�วนที่สาม ประมาณ 30% ให(ปลูกไม(ผล ไม(ยืนต(น 
พืชผัก พืชไร� พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช(เป0นอาหารประจําวันหากเหลือบริโภคก็นําไปจําหน�าย พ้ืนท่ี
ส�วนท่ีสี่ประมาณ 10% เป0นท่ีอยู�อาศัย เลี้ยงสัตว6ถนนหนทางและโรงเรือนอ่ืน ๆ ทฤษฎีใหม�ข้ันท่ีสอง 
เมื่อเกษตรกรเข(าใจในหลักการและได(ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได(ผลแล(วก็ต(องเริ่มข้ันท่ีสองคือ ให(
เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ�ม หรือ สหกรณ6ร�วมแรงร�วมใจกันดําเนินการในด(าน 1) การผลิต 
(พันธุ6พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ เกษตรกรจะต(องร�วมมือในการผลิต โดยเริ่มต้ังแต�ข้ันเตรียมดิน 
การหาพันธุ6พืช ปุ�ยการจัดหาน้ํา และอ่ืน ๆ เพ่ือการเพาะปลูก 2) การตลาด (ลานตากข(าว ยุ(ง เครื่องสี
ข(าว การจําหน�ายผลผลิต) เม่ือมีผลผลิตแล(ว จะต(องเตรียมการต�าง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตให(ได(
ประโยชน6สูงสุดเช�น การเตรียมลานตากข(าวร�วมกัน การจัดหายุ(งรวบรวมข(าว เตรียมหาเครื่องสีข(าว
ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให(ได(ราคาดีและลดค�าใช(จ�ายลงด(วย 3) การเป0นอยู� (กะปxน้ําปลา 
อาหาร เครื่องนุ�งห�ม ฯลฯ) ในขณะเดียวกันเกษตรกรต(องมีความเป0นอยู�ท่ีดีพอสมควร โดยมีปlจจัยพ้ืนฐาน
ในการดํารงชีวิต เช�น อาหารการกินต�าง ๆ กะปxน้ํา ปลา เสื้อผ(า ท่ีพอเพียง 4) สวัสดิการ (สาธารณสุข 
เงินกู( แต�ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จําเป0น เช�น มีสถานีอนามัยเมื่อยามปzวยไข(หรือมี
กองทุนไว(กู(ยืมเพ่ือประโยชน6ในกิจกรรมต�าง ๆ ของชุมชน 5)การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) 
ชุมชนควรมีบทบาทในการส�งเสริมการศึกษา เช�น มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเล�าเรียนให(แก�เยาวชนของ
ชุมชนเอง 6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป0นท่ีรวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป0นท่ี
ยึดเหนี่ยวโดยกิจกรรมท้ังหมดดังกล�าวข(างต(นจะต(องได(รับความร�วมมือจากทุกฝzายท่ีเก่ียวข(อง ไม�ว�า
ส�วนราชการ องค6กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป0นสําคัญทฤษฎีใหม�ข้ันท่ีสาม เม่ือ
ดําเนินการผ�านพ(นข้ันท่ีสองแล(วเกษตรกรหรือกลุ�มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก(าวหน(าไป สู�ข้ันท่ีสามต�อไป 
คือ ติดต�อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล�งเงิน เช�น ธนาคาร หรือบริษัท ห(างร(านเอกชน มาช�วย
ในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ท้ังฝzายเกษตรกรและฝzายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะ
ได(รับประโยชน6ร�วมกัน กล�าวคือ เกษตรกรขายข(าวได(ราคาสูง (ไม�ถูกกดราคา) ธนาคารหรือบริษัท 
เอกชนสามารถซ้ือข(าวบริโภคในราคาตํ่า (ซ้ือข(าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) เกษตรกรซ้ือ
เครื่องอุปโภคบริโภคได(ในราคาตํ่า เพราะรวมกัน ซ้ือเป0นจํานวนมาก (เป0นร(านสหกรณ6ราคาขายส�ง) 
ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมต�าง ๆ ให(
เกิดผลดียิ่งข้ึน 

 5.4 เกษตรทฤษฏีใหม�  
  เกษตรทฤษฏีใหม� (New Theory Agriculture) เป0นระบบเกษตรท่ีเน(นการจัด
ทรัพยากรน้ําในไร�นา เพ่ือสร(างผลผลิตอาหารท่ีพอเพียง และเพ่ือการผลิตท่ีหลากหลาย สําหรับเป0น
แหล�งรายได(ท่ีม่ันคงแก�ครัวเรือนเกษตรกรตลอดจนเป0นการแก(ไขปlญหาความยากจน และขาดแคลน
ทรัพยากรให(บรรเทาลง จนกระทั้งพัฒนาถึงขั้นที่เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได( โดยที่มาของ
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รูปแบบการเกษตรทฤษฏีใหม�นั้น เกิดจากการวิเคราะห6ปlญหาท่ัวไปเก่ียวกับน้ํา และอาหารท่ีเป0น
ปlญหาหลัก การเกษตรตามทฤษฏีใหม�เป0นแนวทางในการบริหารงานพัฒนาการเกษตร ท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ(าอยู�หัวทรงพระราชดําริข้ึน ซ่ึงภาครัฐและภาคเอกชนได(ยึดหลักการในการพัฒนาต�อ ๆ มาโดย
เน(นความม่ันคงทางด(านอาหาร การจัดการทรัพยากรน้ํา และความม่ันคงทางรายได( โดยใช(พ้ืนท่ีระดับ
ปานกลาง 
  5.4.1 การพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม�ในประเทศไทย 
   จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู�หัว จากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
บริเวณวัดมงคลชัย ต.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานพัฒนา และได(เริ่มทําการจัดแบ�งพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตรทฤษฏีใหม� ภายหลังจากท่ี
ดําเนินการจนประสบความสําเร็จ สามารถฟ��นความอุดมสมบูรณ6ของดิน และเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต�อไร�ให(
เพ่ิมข้ึน โดยมีต(นทุนลดลง ท้ังยังมีการผลิตอาหารในไร�นาเพ่ือใช(ในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึนจึงได(มีการ
ขยายผลสู�พ้ืนท่ีในไร�นาของเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกล(เคียงโครงการ และเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต�อจากนั้น
ในปZ พ.ศ. 2536 ได(มีการดําเนินโครงการอีกหนึ่งโครงการ  คือ บ(านแตนสามัคคี ต.คุ(มเก�า อ.เขากวาง 
จ.กาฬสินธุ6  
   นอกจากนี้เกษตรทฤษฏีใหม� ยังรวมถึงการระบุกลุ�มเปDาหมายที่ชัดเจนว�า 
เป0นครัวเรือนเกษตรกร ท่ีมีพ้ืนท่ีถือครอง 10-15 ไร� อย�างไรก็ดี กลุ�มเกษตรกรท่ีมีท่ีดินทํากินน(อยกว�า 
10 ไร� รวมถึงเกษตรกรท่ีไม�มีท่ีดินทํากินยังไม�ใช�กลุ�มเปDาหมายหลัก ความท(าทายของการพัฒนาการ
เกษตรและการพัฒนาชนบทในอนาคตคือ การพยายามปรับปรุงหรือดัดแปลงเกษตรทฤษฏีใหม�เพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรท่ียากจนท่ีสุดในสังคมไทย 
  5.4.2 เกษตรอินทรีย$   
   เกษตรอินทรีย6 (Organic Farming) เป0นการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช(
สารเคมี เพ่ือความปลอดภัยในสุขภาพ ใช(ซากพืชมูลสัตว6การปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือให(ได(ธาตุตาม
ธรรมชาติในการปรับปรุงบํารุงดิน ผสมผสานกับการกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี หรือสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติช�วยควบคุมทําร(ายศัตรูพืช ท่ีมาของรูปแบบเกษตรอินทรีย6นั้น เป0นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจาก
การให(ความสําคัญของการให(ความสมบูรณ6ของดินโดยวิธีทางธรรมชาติ ปฏิเสธการใช(ปุ�ยเคมี สาร
กําจัดศัตรูพืช และสารเร�งการเจริญเติบโตทุกชนิดเนื่องจากการใช(ปุ�ยเคมีและสารเคมีในไร�นาก�อให(
เกษตรกรประสบปlญหาในด(านสุขภาพอย�างรุนแรงประกอบกับต(องลงทุนสูง แต�ผลผลิตท่ีได(มีความ
ไม�แน�นอน ข้ึนกับสภาพแวดล(อม นอกจากนี้ สารเคมีท่ียังไปทํารายแมลงและสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ 
เป0นผลให(ระบบนิเวศเกิดความไม�สมดุลนอกจากนี้ยังเกษตรอินทรีย6จะเน(นการใช(ภูมิปlญญาท(องถ่ินท่ี
เกิดจากประสบการณ6 ผสมผสานกับวิทยาการสมัยใหม�แบบพึ่งพาธรรมชาติเพ่ือแก(ไขปlญหา และ
นํามาสู�ความยั่งยืนทางเกษตร โดยไม�มีวัตถุประสงค6หลัก คือความสมบูรณ6ของดินและน้ํา ความ
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ปลอดภัยของอาหาร หลีกเลี่ยงการใช(สารเคมีโดยสิ้นเชิง แนวทางการเกษตรแบบอินทรีย6นั้น 
หัวใจสําคัญคือ การปรับปรุงท่ีมีความอุดมสมบูรณ6มากที่สุดเทคนิคต�าง ๆ ในการปรับปรุงดิน จึง
ถือเสมือนว�าเป0นปlจจัยหลักแห�งความสําเร็จของการเกษตรอินทรีย6  
  5.4.3 การพัฒนารูปแบบเกษตรอินทรีย$ในประเทศไทย 
   การพัฒนารูปแบบเกษตรอินทรีย6ในประเทศไทยได(รับการพัฒนาประสบการณ6
ในทางปฏิบัติของผู(ท่ีเป0นนักวิชาการทางการเกษตร และเกษตรกร ปlจจุบันเกษตรกรทําการเกษตร
อินทรีย6ในประเทศไทย มีกรรมวิธีท่ีหลากหลายในการจัดระบบในการผลิต เช�น ทําการเพาะปลูกพืช
หลายชนิดผสมผสานกัน เพ่ือให(เกิดความหลากหลายชนิดผสมผสานกัน เพ่ือให(เกิดความหลากหลาย 
ใช(ชีววิธีในการกําจัดสัตรูพืชหรือทําการปลูกพืชชนิดเดียวแต�ไม�ใช(ปุ�ยเคมี และไม�ใช(สารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช ผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษได(รับความสนใจจากผู(บริโภคท้ังในและต�างประเทศ และมี
แนวโน(มในการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความต(องการโดยการข้ึนอยู�กับ ขนาด ความสด รสชาติ 
มาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ กําหนดมาตรฐานสากลของ
สมาพันธ6ขบวนการเกษตรอินทรีย6นานาชาติ International Federal of Organic Agriculture 
Movement: IFOAM ซ่ึงต�อมาในประเทศไทยได(เปลี่ยนเป0น สํานักมาตรฐานเกษตรอินทรีย6 หรือ 
มกท. Organization Agriculture Certification Thailand: ACT โดยมีรูปแบบหลักคือ เน(นการ
ปลูกพืชผัก เน(นการปลูกพืชไร� เน(นการปลูกไม(ผล ด(วยระบบอินทรีย6 ท่ีจะนํากระบวนการควบคุมทาง
ธรรมชาติ โดยไม�มีการใช(สารเคมีในการปDองกันลํากําจัดศัตรูพืช รวมไปถึงการไม�มีการใช(ปุ�ยเคมี หรือ
การแทรกแซงใดๆ ในการบํารุงดิน การปล�อยให(ธรรมชาติในรูปแบบของพืชชนิดต�างๆ ท่ีมีระบบการ
เจริญเติบโตและวงจรชีวิตท่ีแตกต�างกันควบคุมกันเองจะก�อให(เกิดความสมดุลทางธรรมชาติได(ในท่ีสุด 
เน(นหนักในส�วนของดิน และสารเคมีท่ีก�อให(เกิดปlญหาแก�ดิน รวมท้ังฟ��นฟูความสมดุลของระบบนิเวศต�าง ๆ 
  สรุปได(ว�าเกษตรทฤษฎีใหม�เป0นการทําการเกษตรท่ีไม�ต(องใช(สารเคมีแต�เป0นการใช(
ปุ�ยหมักหรือปุ�ยท่ีชีวภาพท่ีชุมชนสามารถผลิตข้ึนได(เองจาก เศษไม( ปุ�ยคอก เพ่ือให(ผลผลิตท่ีได(ไม�มีสาร  
พาเจือปนซ่ึงจะส�งผลดีต�อการสภาพแวดล(อมในธรรมชาติและรอบ ๆ แปลงปลุกซ่ึงจะเป0นสิ่งสําคัญใน
การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล(อมในชุมชนไปพร(อมๆ กัน 

 
6. แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
 การท�องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-tourism) ถือได(ว�าเป0นการท�องเท่ียวทางเลือกใหม� ท่ีช�วย
ให(นักท�องเท่ียวได(เรียนรู(เข(าใจและภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม แนวคิด ความรู(ภูมิปlญญาท�องถ่ิน
ของเกษตรกรไทย นับเป0นรูปแบบหนึ่งท่ีสําคัญของการท�องเท่ียวในชุมชน เพราะประเทศไทยส�วนใหญ�
เป0นสังคมเกษตรกรรม มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว6 ประมง และกิจกรรมท่ีสอดคล(องกับวิถีของคนในชุมชน 
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 6.1 ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
  กรมการเกษตร (2544: 15) ได(ให(ความหมายของการท�องเท่ียวของการเกษตร ว�า
เป0นการท�องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีนําเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�มาผสมผสานด(วยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเกิดจากการมีส�วนร�วม
ของชุมชนอันก�อให(เกิดการพัฒนาเครือข�ายองค6ความรู(ของเกษตรกรนําไปสู�การถ�ายทอดภูมิปlญญา
และ เทคโนโลยีการเกษตรแก�นักท�องเท่ียวและผู(สนใจท่ัวไป  

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2543: 5 - 6) ได(ให(
ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง รูปแบบการท�องเท่ียวท่ีจะทําให(เกิดการกระจาย
รายได(ไปสู�ท(องถ่ิน โดยเปxดโอกาสให(นักท�องเท่ียวได(มาเท่ียวชมชุมชนภาคเกษตรกรรม เพ่ือเรียนรู(วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและความเป0นอยู�ของชาวชนบท ศึกษาหาความรู(และประสบการณ6
ในเรื่องเกษตรกรรมซ่ึงอาจเป0นได(ท้ังในรูปเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม และเกษตรกรรมท่ีมีความก(าวหน(า
ทันสมัย รวมถึงได(เท่ียวชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของชุมชนนั้น ๆ โดยเกษตรกรและ
ชุมชนนั้นจะต(องเข(ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการด(วยตนเอง ซึ่งจะเป0นการเพิ่มรายได(ให(
เกษตรกรชุมชนเพ่ือให(เกิดการเรียนรู( และทักษะในการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวของชุมชนให(มี
ความต�อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป ในขณะท่ี 

  Holinhoiz (1999: 42 - 43) ให(ความหมายว�า การท�องเท่ียวเชิงเกษตรเป0นการ
ท�องเท่ียวแบบใหม�ที่น�าสนใจ ซึ่งเกี่ยวข(องกันสภาพแวดล(อมทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ประชาชนในชนบท เป0นจุดดึงดูดให(นักท�องเท่ียวมีโอกาสได(มาสัมผัส และมีประสบการณ6 ในการใช(
ชีวิตกับผู(คนในชนบทในถานะแขกหรือผู(มาเยือนในช�วงเวลาสั้น ๆ และการท�องเท่ียวเชิงเกษตรไม�ใช�
การท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข(องกับการท�องเท่ียวทางทะเล แหล�งประวัติศาสตร6 ศาสนา การประกอบธุรกิจ
และการเยี่ยมญาติ 

  รําไพพรรณ แก(วสุริยะ (2544: 1 - 2) ได(ให(ความหมายว�า การท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
หมายถึง การเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร6มปศุสัตว6 และ
เลี้ยงสัตว6 เพ่ือความสวยงามความสําเร็จและเพลิดเพลิน ได(ความรู( มีประสบการณ6ใหม�บนพ้ืนฐาน
ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกต�อสภาพแวดล(อมของสถานท่ีแห�งนั้น  

  ราณี อิสิชัยกุล (2546: 47)  กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การท�องเท่ียว
ท่ีมีการเกษตรเป0นทรัพยากรการท�องเท่ียวหลัก สามารถดึงดูดความสนใจนักท�องเท่ียว มีการจัดระบบ
การบริการไว(รองรับนักท�องเท่ียว และเป0นการสร(างรายได(ให(เกษตรกร รวมท้ังมีการวางแผนปDองกัน
และวางแนวทางการแก(ไขปlญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอย�างเป0นระบบ 
  จากความหมายดังกล�าว สรุปได(ว�า การท�องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การท�องเท่ียว
ท่ีมุ�งเน(นทางด(านการเรียนรู(วิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท โดยเน(นการมีส�วนร�วมของนักท�องเท่ียวใน
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การดําเนินกิจกรรมให(เกิดการเรียนรู(ด(านการเกษตรและวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และ
เป0นการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู�ให(เกิดการเรียนรู(มาทําให(เกิดประโยชน6ก�อให(เกิดรายได(ต�อชุมชน และ
เกษตรกรการท�องเท่ียวเชิงเกษตร จะเป0นการอนุรักษ6ควบคู�ไปกับการท�องเท่ียวเพ่ือไม�ให(เกิดผลกระทบต�อ
ชมชนและผลกระทบต�อธรรมชาติ 
 6.2 องค$ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2541: 3-13) ได(แบ�ง
องค6ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสําคัญไว( 3 ส�วนคือ 

1. ทรัพยากรการท�องเท่ียวทรัพยากรการท�องเท่ียวเกษตร คือ ทรัพยากรท่ีใช(ในการ
ผลิตผลิตผลทางการเกษตร ไม�ว�าจะเป0นสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช�น แสงแดด ดิน น้ํา พันธุ6พืช 
พันธุ6สัตว6 เป0นต(น หรือการบริหารจัดการโดยมนุษย6  เช�น เครื่องมือทางการเกษตรต�าง ๆ 
เทคโนโลยีการเกษตร เป0นต(น ให(ก�อเกิดผลผลิตทางการเกษตรให(อุปโภคบริโภคซึ่งในท่ีนี้อาจเรียก
ทรัพยากรการท�องเท่ียวเกษตรนี้โดยให(ความหมายคือ แหล�งเกษตรกรรม และปlจจัยท่ีเก่ียวข(องต�อ
แหล�งท�องเท่ียว โดยครอบคลุมบทบาทของพื้นที่กระบวนการและกิจกรรมการเกษตรซ่ึงสามารถ
คัดเลือกนํามาใช(เป0นทรัพยากรการท�องเท่ียวได( 

2. ตลาดการท�องเท่ียว เนื่องจากตลาดการท�องเท่ียวเชิงเกษตรเป0นการท�องเท่ียว
เฉพาะ (Niche Market) จึงทําให(การบริหารจัดการด(านตลาดมีลักษณะท่ีเจาะจงเฉพาะกลุ�มโดยต(อง
เป0นกลุ�มนักท�องเที่ยวที่มีความสนใจกิจกรรมทางการเกษตร ต(องการที่จะเรียนรู(ประเพณีและ
วัฒนธรรมท(องถ่ิน นักการตลาดจึงจัดกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีตรงต�อความต(องการของนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้
และทําการตลาดเจาะจงเฉพาะนักท�องเท่ียวท่ีมีความสนใจด(านนี้ 

3. บริการการท�องเท่ียวในด(านนี้เก่ียวข(องกับการท�องเท่ียวเชิงเกษตร เช�น ท่ีพัก (ซ่ึง
อาจเป0นท่ีพักค(างคืนกับชาวบ(าน หรือที่พักตามเรือกสวนไร�นา) ร(านอาหาร การบริการนําเท่ียวให(
ความรู(ต�าง ๆ องค6ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงเกษตรมีดังนี้ (วรรณา วงษ6วานิช, 2546: 46) 

3.1 ต(องเป0นแหล�งท่ีมีชื่อเสียงหรือต(องประสบความสําเร็จทางด(านการเกษตร 
3.2 เป0นสถานท่ีท่ีมีความพร(อมท่ีจะบริการ หรือจัดเป0นแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร

โดยเฉพาะสามารถรองรับนักท�องเท่ียวได( 
3.3 มีวิทยากรหรือเจ(าหน(าที่ที่คอยให(คําแนะนํา ให(ความรู(นําชมสถานท่ี และ

บริการด(านความสะดวกปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียว 
3.4 นักท�องเท่ียวควรรู(ถึงข(อมูลปฏิบัติ และข(อควรละเว(น และมีจิตสํานึกต�อการ

รักษาสภาพแวดล(อม เพ่ือให(สถานท่ีนั้นมีสภาพแวดล(อมท่ีดี 
3.5 นักท�องเท่ียวจะได(รับท้ังความรู( ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และประสบการณ6 
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 6.3 ประเภทของการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2544: 26) ได(แบ�งการ

ท�องเท่ียวเชิงเกษตรไว( ดังนี้ 
1. แหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตรในแหล�งท�องเที่ยวหลัก เป0นแนวทางการพัฒนาการ

ท�องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือเป0นแหล�งท�องเท่ียวประกอบในแหล�งท�องเท่ียวหลัก ใช(สําหรับการท�องเท่ียว
ช�วงสั้น ๆ โดยวางเปDาหมายการตลาดดึงนักท�องเท่ียวท่ีเข(ามาท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวหลัก ในกรณีนี้
แหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรไม�จําเป0นต(องมีศักยภาพสูงหรือขนาดใหญ�แต�เนื่องจากต้ังอยู�ในทําเลท่ี
เหมาะสมมาก คือ ตลาดเกษตรกร ส�วนประเภทอ่ืนจัดให(มีการท�องเท่ียวช�วงสั้น ๆ เพ่ือให(นักท�องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท�องเท่ียวในจุดหมายท่ีมีความพึงพอใจกับการท�องเท่ียวมากข้ึน 

2. ย�านเกษตรหรือพื้นที่เกษตร เป0นแบบพัฒนาที่ต(องการสร(างชื่อเสียงและเป0น
จุดหมายการเดินทาง เนื่องจากพื้นที่การเกษตรมีขนาดใหญ�และเป0นการเกษตรท่ีดึงดูดใจสูง เช�น 
ตลาดน้ํา ในการพัฒนารูปแบบนี้มีตลาดเฉพาะ รวมถึงนักท�องเท่ียว และนักท�องเท่ียวท่ีต(องการทัศนะ
ศึกษา พัฒนาเป0นแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีความสมบูรณ6ท้ังนี้เพ่ือขายผลิตผลทางการเกษตร การ
ผลิต และวิถีชีวิต 

3. จุดเชื่อมโยงเส(นทางผ�าน เป0นแหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพ เป0นจุด
ท�องเท่ียวและท่ีต้ังกระจายทั่วไป ซึ่งอาจจะไม�สามารถพัฒนาเป0นแหล�งเปDาหมายการเดินทางจึง
กําหนดเป0นแหล�งท�องเที่ยวในโครงข�ายการท�องเที่ยว ซึ่งจะเป0นตลาดเกษตรกร หรือแหล�งผลิต
ทางการเกษตรท่ีมีความน�าสนใจก็ได( ในการพัฒนาจัดเป0นแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีการสร(างชื่อเสียงสินค(า
เกษตร การผลิตหรือการจัดเป0นท่ีพัก ข้ึนอยู�กับความเหมาะสม โดยดึงตลาดท่ีเดินทางท�องเท่ียวผ�าน 

4. แหล�งเฉพาะ เป0นกรณีท่ีแหล�งเกษตรจัดเป0นจุด/ พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะและมี
ความดึงดูดใจสูง เช�น การเกษตรท่ีปรากฏการณ6ทางการเกษตร หรือแหล�งผลิตเกษตรท่ีหายาก 

 6.4 รูปแบบการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
  ประเทศไทยมีรูปแบบการทําการเกษตรกรรมท่ีหลากหลายข้ึนอยู� กับวิถีการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกรและวัฒนธรรมท(องถ่ิน ซ่ึงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�ง
ประเทศไทย (2544: 2 - 1) ได(แบ�งรูปแบบของกิจกรรมการท�องเท่ียวการเกษตร ได(ดังนี้  

1. รูปแบบการทํานาท่ีใช(วัฒนธรรมด้ังเดิม ในการเตรียมดินและเก็บเก่ียว เช�น ใช(
ควาย โค ไถนา การเก็บเก่ียวและนวดโดยการใช(แรงงานคนประกอบกับอาชีพเสริม ได(แก�การเพาะเห็ด 
ยกยอ ตกปลา ลอยจับปลา เป0นต(น วัฒนธรรมทําการเกษตรแบบนี้เป0นวงจรชีวิตท่ีสามารถพบเห็นได(
บริเวณจังหวัดอยุธยาและอ�างทอง 
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2. รูปแบบเกษตรผสมผสานได(แก� การปลูกผักปลอดสารพิษร�วมกับไม(ผลและการ
ขุดบ�อเลี้ยงปลา หรือทํานาควบคู�กันไปสามารถทําผักสลัด ขายผลไม( ปx�งปลาหรือกุ(งขายให(
นักท�องเท่ียวได(รูปแบบการใบ(ท่ีดินแบบนี้พบมากในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี 

3. รูปแบบสวนผลไม( ไม(ผลที่เป0นที่นิยมของชาวต�างชาติ ได(แก� มะม�วง ฝรั่ง
เวียดนาม ส(มโอ ชมพู� พบปลูกบริเวณจังหวัดนครปฐม เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง พบปลูกบริเวณ
จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี ลําไย ลิ้นจี่ พบปลูกบริเวณจังหวัดลําพูน เชียงใหม� และ
เชียงราย และลองกองที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสามรถจัดนิทัศการผลไม(แต�ละจังหวัดได( โดยให(
นักท�องเท่ียวเข(าไปเก็บผลไม(ด(วยตนเองโดยจัดกิจกรรมวิธีท่ีหลากหลาย 

4. รูปแบบไม(ดอกไม(ประดับ ได(แก� รังกล(วยไม(ท่ีจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี 
แปลงกุหลาบ กล(วยไม(ท่ีจังหวัดนครปฐม กุหลาบท่ีจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม� สวนไม(ดอกไม(
ประดับท่ีนครปฐม เชียงใหม� เชียงราย และนครราชสีมาเป0นต(น 

5. รูปแบบเกษตรเชิงอนุรักษ6ผสมกับวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา ซ่ึงมีแหล�งท�องเท่ียว
เชิงเกษตรหลายจังหวัด เช�น สวนชาสวนเม่ียง ท่ีอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� และอําเภอแม�จันทร6 
จังหวัดเชียงราย การทําการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูง ในท(องท่ีจังหวัดเพชรบูรณ6 เชียงใหม� เชียงราย และ
แม�ฮ�องสอน 

6. รูปแบบศูนย6ศึกษาและศูนย6วิจัยทดลองของหน�วยงานราชการต�าง ๆ ได(แก� 
ศูนย6ศึกษาพัฒนาห(วยฮ�องไคร( จังหวัดเชียงใหม� ศูนย6ศึกษาพัฒนาเขาหินซ(อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศูนย6ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส ศูนย6ศึกษาพัฒนาห(วยทราย จังหวัดเพชรบุรี เป0นต(น 
นอกจากนี้มีศูนย6พัฒนาของหน�วยงานราชการต�าง ๆ เช�น กรมประมง กรมปzาไม( กรมวิชาการเกษตร
กรมส�งเสริมการเกษตร เป0นต(น สามารถพัฒนาเป0นแหล�งท�องเท่ียวทางเกษตรได( 

7. โครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ เช�น โครงการหลวงดอยอินทนนท6  
โครงการหลวงห(วยลึก โครงการหลวงดอยอ�างขาง และโครงการพัฒนาดอยตุง เป0นต(น ซ่ึงมีพันธุ6ไม(
หลากหลาย และสวนผักต�างๆ สามารถพัฒนาเป0นแหล�งท�องเท่ียวได( 

8. รูปแบบชุมชนเกษตรกร เช�น ชุมชนประมง ชุมชนชาวสวนยาง ชุมชนชาวเขา 
สหกรณ6นิคมต�าง ๆ เป0นต(น ซ่ึงจะรวมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพ้ืนบ(านเข(าไปด(วย 

9. รูปแบบสวนเกษตรหรือฟาร6มของเอกชน เช�น สวนสามพรานนครปฐมไร�บีเอ็น 
จังหวัดเพชรบูรณ6 ไร�บุญรอดจังหวัดเชียงราย ฟาร6มแม�สา และฟาร6มผีเสื้อแม�สา จังหวัดเชียงใหม� 
ฟาร6มจระเข( จังหวัดสมุทรปราการ และฟาร6มจระเข(สามพราน จังหวัดนครปฐม เป0นต(น 

10. รูปแบบการเกษตร เช�น ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาดไทยสี่มุมเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนตลาดผลไม(ในเทศกาลต�างๆ 

 



52 

 6.5 กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
  ในแหล�งท�องท�องเท่ียวเชิงเกษตรแต�ละแห�งจะมีกิจกรรมท่ีจะให(บริการนักท�องเท่ียว

หลาย ๆ กิจกรรม แล(วแต�สภาพจุดท�องเท่ียวเชิงเกษตรแต�ละแห�ง ได(ดังนี้ 
1. การทํานา (Rice Cultivation) อาทิ การทํานาปZ การทํานาปรัง การทํานาหว�านตม 

การทํานาข้ันบันได พิพิธภัณฑ6ข(าว ความรู(เรื่องข(าวสายพันธุ6ต�าง ๆ ประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกับข(าว 
วัฒนธรรมการกินข(าวไทย เป0นต(น 

2. การทําสวนไม(ตัดดอก (Cutting Flowers) การทําสวนไม(เพ่ือตัดดอกขายทุกชนิด 
เช�น สวนกุหลาบ ฟาร6มกล(วยไม( สวนไม(ดอกไม(ประดับนานาชนิด ไม(กระถางทุกประเภท รวมถึงไร�
ทานตะวัน 

3. การทําสวนผลไม( (Horticulture) การทําสวนผลไม(ทุกประเภท รวมท้ังการทําสวน
เกษตร การทําเกษตรแผนใหม� การทําสวนผสม รวมถึงการทําสวนยางพารา สวนไผ� สวนปาล6มน้ํามัน 

4. การทําสวนครัวสวนผัก (Vegetables) การปลูกพืชผักสวนครัวทุกประเภทรวมถึง
การทําไร�ผัก ไร�ถ่ัว ไร�ข(าวโพดข(าวฟzาง ไร�พริกไทย เป0นต(น 

5. การทําสวนสมุนไพร (Herbs) การปลูกพืชสมันไพรนานาชนิดเพ่ือใช(เป0นอาหาร
เสริมพืชผักสวนครัวข(างบ(าน เพ่ือใช(เป0นเครื่องด่ืม เพ่ือใช(เป0นเครื่องสําอาง และเพ่ือใช(ในการแพทย6
แผนไทย 

6. การทําฟาร6มปศุสัตว6 (Animal Faming) การเลี้ยงและการขยายพันธุ6นานาชนิด 
อาทิ  การเลี้ยงไหม การทําฟาร6มผึ้ง การทําฟาร6มปลา การเลี้ยงหอยแมลงภู� หอยแครง หอยนางรม 
หอยตะโกรม ฟาร6มจระเข( บางแห�งเพาะขยายพันธุ6สัตว6ปzาหายาก เช�น ฟาร6มนกยูง ฟาร6มไก�ฟDา ฟาร6ม
กวาง ฟาร6มนกกระจอกเทศ รวมถึงสวนงูของสภากาชาดไทยด(วย 

7. งานเทศกาลผลิตภัณฑ6ต�าง ๆ (Festival)การจัดงานเพ่ือส�งเสริมการขยายผลิตผล
ทางการเกษตร เม่ือถึงฤดูท่ีพืชผลพันธุ6เหล�านั้นออกชุก อาทิ มหกรรมไม(ดอกไม(ประดับ งานเทศกาล
ลิ้นจี่ เทศกาลลําไย เทศกาลผลไม( งานวันส(มโอ และเทศกาลกินปลา เป0นต(น 
 6.6 การบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 

  การท�องเท่ียวเชิงเกษตร จะต(องมีการบริหารจัดการท่ีดี ของบุคคลท้ัง 3 กลุ�มท่ีมี
ความเก่ียวข(องกัน คือ เจ(าของสวน ผู(จัดนําเท่ียว รวมถึงมัคคุเทศก6และนักท�องเท่ียวท่ีต�างกลุ�มจะต(อง
รู(วิธีการบริหาร จัดการอย�างมีระบบเพ่ือการท�องเท่ียวเชิงเกษตรท่ียั่งยืน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 2544)   ดังนี้ 

1. แนวทางบริหารจัดการของเจ(าของสวน 
1.1 เตรียมสถานท่ีเท่ียวชมควรเป0นเส(นทางวงรอบเพ่ือให(นักท�องเท่ียวได(เห็น 
1.2 หากมีมุมสาธิตได( ควรจัดเจ(าหน(าท่ีเตรียมสาธิตให(ชม 
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1.3 มีมัคคุเทศก6นําชมสวน สามารถอธิบายได(ดีหรือเท�ากับเจ(าของสวน (มีเกร็ดความรู(
มีการเปรียบเทียบ) 

1.4 จัดมุมสถานท่ีพักผ�อน จัดมุมบริการอาหารและเครื่องด่ืมจําหน�าย (โดยอาจ
ขอให(เพ่ือนบ(านบริการแทน เพ่ือกระจายรายได(สู�ท(องถ่ิน) มุมนี้จําหน�ายสินค(าของท่ีระลึกด(วยท้ังของ
ในสวนและของเพ่ือนบ(านใกล(เคียง 

1.5 จัดเตรียมอุปกรณ6ท่ีท้ิงขยะ แยกเปZยกแห(ง 
1.6 มีบริการห(องสุขาท่ีสะอาด (อาจมีกล�องรับเงินบริการ เพื่อให(ผู(ที่ทําหน(าท่ี

ดูแล ได(รับผลประโยชน6)  
2. แนวทางการบริหารจัดการของผู(ประกอบการนําเท่ียวหรือมัคคุเทศก6 

2.1 ต(องรอบรู(สถานท่ี/สวนแห�งนั้นอย�างละเอียด เพ่ือให(ข(อมูลในการตัดสินใจ
และการเตรียมตัวแก�นักท�องเท่ียวได( 

2.2 รู(ข(อควรปฏิบัติและข(อห(ามในการท�องเที่ยวสวนเกษตร และถ�ายทอดให(
นักท�องเท่ียวมีความเข(าใจก�อนเดินทาง 

2.3 หลังจากนําเท่ียวชมแล(ว ควรหาเวลาให(นักท�องเที่ยวมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู(ความคิดเห็นประมาณ 15-20 นาที ระหว�างเดินทางกลับ หรือการประเมินผลการชมสวนนั้น ๆ 
เพ่ือนําไปปรับปรุงได( 

3. แนวทางการเตรียมตัวไปท�องเท่ียวเชิงเกษตรของนักท�องเท่ียว 
3.1 เป0นผู(ท่ีสนใจทําสวนเกษตรแต�ละสาขาท่ีจะไปชม 
3.2 มีการเตรียมตัวเดินทาง และเตรียมอุปกรณ6ของท่ีใช(ตามผู(ท่ีจัดรายการนําเท่ียว

แนะนํา 
3.3 หากมีความชอบถ�ายภาพเป0นท่ีระลึกแล(ว ควรเตรียมกล(องถ�ายรูปไปด(วย 
3.4 ปฏิบั ติตามข(อแนะนําและข(อห(ามของแต�ละสถานท่ีเพราะต(นพืชและ

ธรรมชาติรอบด(านนั้นมีความอ�อนไหวและเปราะบาง มีโอกาสติดเชื่อโรคจากผู(ท่ีไปเยือนได( ในทํานอง
เดียวกันหากนักท�องเที่ยวบางคนเป0นภูมิแพ(ต�อยาฆ�าแมลงง�ายก็ควรต(องระมัดระวังเช�นกัน ในช�วงท่ี
เจ(าของสวนฉีดยาปDองกันแมลงและเชื่อราท่ีสามารถทํารายต(นพืชได( 

3.5 มีจิตสํานึกต�อสภาพแวดล(อม เพ่ือให(สถานท่ีท�องเท่ียวท่ีไปเยือนมีสภาพแวดล(อม
ท่ีดี สะอาด และสวยงาม 

 6.7 การบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
  การท�องเท่ียวเชิงเกษตรเป0นการท�องเท่ียวท่ีมุ�งความสนใจไปท่ีกิจกรรมการเกษตร

เป0นหลัก มีการบริหารจัดการโดยใช(หลักการเชิงอนุรักษ6 โดยเกษตรกรและชุมชนเข(ามามีส�วนร�วมใน
การบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการคุณภาพ โดยมุ�งให(เกิดผลด(านส�งเสริมการพัฒนาการเกษตร 
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โครงสร�างพ้ืนฐาน นโยบาย 

แหล�งท�องเทีย่วประเภทอ่ืน 

แหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร 

ตลาดท�องเท่ียว การให� 

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร การศึกษาทางวัฒนธรรม และการรักษาสภาพแวดล(อม อย�างไรก็ตามใน
การพัฒนาการท�องเท่ียวในการเกษตรมีความจําเป0นท่ีต(องสร(างความเข(าใจถึงความแตกต�างของ
ความหมายแหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตร การท�องเที่ยวการเกษตร และการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
เกษตร ภาพรวมของการท�องเที่ยวเชิงเกษตรจะรวมองค6ประกอบทุกส�วนท่ีทําให(เกิดการท�องเท่ียว 
ส�วนการพัฒนาการท�องเท่ียวนอกจากจะบริหารจัดการส�วนผสมขององค6ประกอบให(ได(สัดส�วนและ
ทําหน(าท่ีอย�างสมบูรณ6แล(ว ต(องคํานึงถึงการบริหารจัดการหรือสร(างส�วนผสมของแหล�งท�องเท่ียวอ่ืน ๆ 
เข(าด(วยกันเพ่ือบริหารจัดการท�องเท่ียวเกิดข้ึนอย�างครบวงจร ดังแผนภาพท่ี 2 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 2 แนวคิดการจัดการท�องเท่ียวเชิงเกษตรอย�างเป0นระบบ 
ท่ีมา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, รายงานเบ้ืองต�น การศึกษาเพ่ือกําหนด
แนวทางการพัฒนาและจัดการการท�องเท่ียวเชิงเกษตรเสนอต�อการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 2543). 
 

 6.8 แนวคิดและกระบวนการกําหนดนโยบายการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2544: 6-11) ได(ให(

แนวคิดกระบวนการกําหนดนโยบายการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงการเกษตรไว(ว�าการกําหนดนโยบาย
การท�องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือให(มีความสอดคล(องกับความต(องการในระดับต�าง ๆ ของกระบวนการใน
การพัฒนาประเทศและสามารถพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงเกษตรในฐานะสินค(าใหม� ให(เป0นการพัฒนาท่ี
สามารถเสริมสร(างศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรและสร(างรายได(ให(กับเกษตรกรการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงเกษตรให(ได(ผลยั่งยืนต(องประกอบด(วย นโยบายการสร(างเสริมและมาตรการรองรับใน
ด(านต�าง ๆ คือด(านการตลาด การส�งเสริมควบคุมและปDองกันผลกระทบ การผสมผสานกับการพัฒนา
แหล�งท�องเท่ียวประเภทอ่ืน การบริการด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน และการมีส�วนร�วมสนับสนุนซ่ึงแนวคิด
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กระบวนการกําหนดนโยบายการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงเกษตรอย�างเป0นระบบและสอดคล(องกับ
นโยบายหลักของประเทศดังแสดงในรูป ดังแผนภาพท่ี 3  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภาพท่ี 3 การกําหนดนโยบายการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
ท่ีมา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, นานาสาระ (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 2544), 6 – 12. 

 
 

 

การพัฒนา 

การท�องเท่ียว 

การพัฒนา 

การเกษตร 
การอนุรักษ$สิ่งแวดล�อม

และการพัฒนา

การพัฒนาตลาด
ท�องเท่ียว 

การพัฒนาผสมผสาน
การท�องเท่ียว 

การส�งเสริมควบคุม
ปDองกันผลกระทบ 

การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

การพัฒนาบริการ 

การมีส�วนร�วมและ
สนับสนุน 

การท�องเท่ียว

เชิงเกษตร 
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 6.9 ตลาดการท�องเท่ียวเชิงเกษตรในประเทศไทย 
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2543) ได(กล�าวไว(ว�า ในปZ 

2541 ตลาดนักท�องเท่ียวอันดับแรกของประเทศไทย คือ ตลาดนักท�องเที่ยวกลุ�มเอเชียแปซิฟxก
มีจํานวนถึง 5,190,321 คน (ร(อยละ 62.18) ตลาดท่ีมีความสําคัญเป0นอันดับ 2 คือ ตลาดนักท�องเท่ียว
กลุ�มยุโรป (ร(อยละ 24.08) อเมริกา (ร(อยละ 5.72) ส�วนที่เหลือเป0นนักท�องเที่ยวแอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง 

  เนื่องจากตลาดการท�องเท่ียวเชิงเกษตร เป0นตลาดท่ีค�อนข(างเฉพาะเจาะจง นักท�องเท่ียว
ส�วนใหญ�ท่ีเดินทางมาจะไปเท่ียวแหล�งท�องเท่ียวหลักและแทรกการท�องเท่ียวเชิงเกษตรเข(าไปโดยมี
กิจกรรมท่ีจะให(นักท�องเท่ียวเข(าร�วม เพ่ือทําให(เข(าใจถึงวิถีชีวิตการเกษตรและสถาบันวิทยาศาสตร6
และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2543: 67) ได(ศึกษาและพบรูปแบบการท�องเที่ยวเชิงเกษตร
ในต�างประเทศ ดังนี้ 

  การท�องเท่ียวเชิงเกษตรในมาเลเซีย ซึ่งอยู�ในเขตอนุรักษ6 Bersia Grazing โดย
เกษตรกร Kanpurng Bersia ท่ีล(อมรอบปzาท่ีสมบูรณ6และมี Pandok ซ่ึงเป0นเรือนแบบโบราณทําด(วย
ไม(ให(นักท�องเท่ียวพัก มีกิจกรรมให(นักท�องเท่ียว เลี้ยงปศุสัตว6 ตกปลา ดูสัตว6 เดินปzา การเข(าชมวิถี
ชีวิตชนพ้ืนเมือง Orang Asli นอกจากนี้ยังมีสวนเกษตร (Agriculture Park) ซ่ึงเป0นส�วนเกษตรแห�งแรก
ของโลก จัดต้ังไว(สําหรับนิทรรศการเก่ียวกับการพัฒนาและความก(าวหน(าทางการเกษตรของประเทศ
และยังเป0นแหล�งทําการค(นคว(าทางด(านการเกษตร เช�น การทํานา การเลี้ยงสัตว6 

  การท�องเท่ียวเชิงเกษตรของอเมริกา มีตามทุ�งหญ(าแพรี่และแถบ West Coast ถือ
ว�าเป0นรัฐท่ีสูงท่ีสุดของอเมริกา มีเทือกเขาพาดผ�านการท�องเที่ยวเชิงเกษตรมีกิจกรรมท่ีสําคัญ เช�น 
การข่ีม(า ชมวิว มีบริการทัวร6ของท(องถ่ินนําเท่ียวโดยรถม(า ชมฟาร6มม(าเป0นแหล�งกสิกรรมท่ีสําคัญของ
รัฐ มีส�วนผลไม(หลากหลาย เช�น พืช แอ�ปเปx�ล องุ�น แอปปริคอต เนื่องจากมีองุ�นเป0นจํานวนมากจึงเกิด
อุสาหกรรมไวน6ในครัวเรือนท่ัวไป 

  การท�องเท่ียวเชิงเกษตรในแถบออสเตรเลีย กระจายอยู�ในแถบออสเตรเลียตะวันตก 
เช�น เมืองมาร6กาเร็ต ริเวอร6 ซ่ึงจะมีชื่อเสียงมากในกีฬาทางน้ํา และฟาร6มโคนม เมืองนี้ยังมีแหล�งผลิต
ไวน6ถึง 30 กว�าแห�ง Reeuwin Estate เป0นแหล�งผลิตไวน6ท่ีมีชื่อเสียงแห�งหนึ่ง นอกจากเป0นแหล�งผลิต
ไวน6ยังเปxดเป0นร(านอาหารพ้ืนเมืองและมีไวน6ให(ลองชิม และแสดงวิธีการผลิตไวน6ในกระบวนการต�าง ๆ 
เมืองมาร6เก็ต ริเวอร6และจะมีฟาร6มสเตย6 (Farm Stay) หลายแห�งราคาไม�แพง เช�น Berry Farm มี
กิจกรรมการเก็บสตอเบอรี่ บลูเบอรี่ เป0นต(น 

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (2543: 89 - 92) ได(กล�าวไว(ว�า 
รูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงเกษตรของประเทศไทยมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพเกษตร 
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จึงทําให(มีการแบ�งประเภทแหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตร (Types of Agro-tourism Source) ซ่ึง
พิจารณาจากความเก่ียวเนื่องความเชื่อมโยงของเกษตร และรูปแบบการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 

 

ตารางท่ี 1 รูปแบบการท�องเท่ียว และการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
รูปแบบด�านทรัพยากร รูปแบบด�านทรัพยากร

การเกษตร 
รูปแบบด�านกิจกรรม รูปแบบด�านกิจกรรมการ

ท�องเที่ยวการเกษตร 
1. ท�องเท่ียวธรรมชาติ
เชิงเกษตร 

1. กิจกรรมการเกษตร
แบบผสมผสาน 
2. ประมง 
3. ปศุสัตว6 
4. ปzาไม( 

การเท่ียวแบบผจญภัย
ด(านเชิงเกษตร 

1. การล�องแพใน         
สวนปzา 
2. การขีม่(าชมฟาร6ม 
3. การขีม่อเตอร6ไซค6
วิบาก 

2. การท�องเท่ียว
วัฒนธรรมเชิงเกษตร 

1. เทศกาลประเพณี
ด(านการเกษตร 
2. ศิลปะการแสดงท่ี
เกี่ยวข(องกับการเกษตร 
3. ภูมิปlญญา
การเกษตร 

การท�องเท่ียว
ประวัติศาสตร6       
เชิงเกษตร 

1. การชมพิพิธภัณฑ6
การเกษตร 
2. การเย่ียมชมโรงงาน
บ�มยาสูบ 

3. ประวัติศาสตร6เชิง
เกษตร 

1.พิพิธภัณฑ6บ(าน
การเกษตร 
2. พิพิธภัณฑ6
การเกษตร 

การท�องเท่ียวแบบ
ทางเลือกเชิงเกษตร 

การเย่ียมชมโครงการ
พระราชดําริแบบ
ผสมผสาน 

4. ท�องเท่ียว
ปรากฏการณ6พิเศษ 

การออกดอกทุ�ง
ทานตะวัน 

การท�องเท่ียวเพื่อ
เพิ่มพูนความรู(
ประสบการณ6เชิง
เกษตร 

การเย่ียมชมตัวอย�าง
และการฟlงบรรยาย
และการสัมมนา 

5. ท�องเท่ียวชุมชน การท�องเท่ียวประมง
พื้นบ(าน 

การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมการเกษตร 

การชมการแสดง
พื้นบ(านการท�องเท่ียว
ชมวิถีชีวิตเกษตรกร 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, รายงานเบ้ืองต�น การศึกษาเพ่ือกําหนด
แนวทางการพัฒนาและจัดการการท�องเท่ียวเชิงเกษตรเสนอต�อการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 2543), 42 – 43. 
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 6.10 ประโยชน$ท่ีได�รับจากการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 

  ผลจากการท�องเท่ียวเชิงเกษตรนับว�าเป0นรายได(โดยตรงกับเกษตรกรผู(เป0นเจ(าของ

หรือผู(ผลิต นักท�องเท่ียวเดินทางเยี่ยมชมแล(ว ยังได(ซื้อผลิตผลต�าง ๆ ท่ีเกษตรกรได(จัดทําในอาชีพปกติ 

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย, 2544)  ได(แก� 

1. สามารถจําหน�ายต(นอ�อนและเมล็ดพันธุ6 เพื่อนักท�องเที่ยวซื้อกลับไปทดลอง

ปลูกหรือไม�บางคนอาจนําไปขยายอาชีพเสริมต�อ เป0นเกษตรกรใหม�เพิ่มขึ้น เป0นการสร(างงาน

สร(างอาชีพใหม�ได( 

2. สามารถขายผลผลิตท่ีเก็บได(ส�งให(กับนักท�องเท่ียวโดยตรง ช�วยขยายตลาดขาย

ปลีกและขายส�งให(กับเกษตรกรได( 

3. ผลผลิตบางชนิดท่ีจําหน�ายสดไม�ทันสามารถแปลรูปเป0นผลผลิตได(อีกรูปแบบ

หนึ่งจัดทําเป0นของแห(ง เป0นการถนอมอาหาร จําหน�ายให(นักท�องเท่ียวเป0นรายได(ท่ีเพ่ิมพูนจากเดิม 

4. มีส�วนแนะนําธุรกิจการเกษตรเพ่ิมข้ึนนักท�องเท่ียวและเกษตรกรเพ่ิมข้ึน

นักท�องเที่ยวและเกษตรได(แลกเปลี่ยนความรู( ความคิด สามารถช�วยขยายผลการจากการทํา

การเกษตรต�อไปทางธุรกิจอ่ืน ๆ ได(อีก นับเป0นการสร(างงานสร(างอาชีพเพิ่มขึ้น อาทิ การทําธุรกิจ

ผลไม(สดกับเครื่องจักสาน เครื่องบรรจุภัณฑ6 เป0นต(น 

5. การบริหารจัดการท�องเท่ียวแวะพัก ชมสวนเกษตร ยังทําให(เพื่อนบ(านขยาย

สินค(าท้ังจากสวนเกษตร และสินค(าจําพวกอาหาร และจําพวกเครื่องด่ืมได(เพ่ิมข้ึน 

  จากท่ีกล�าวมาข(างต(นสรุปได(ว�า การท�องเท่ียวเชิงเกษตรเป0นการท�องเท่ียวแนวใหม�

ท่ีเน(นให(เกษตรกรและชุมชนเป0นแหล�งการศึกษาสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีสนใจเรียนรู(ประสบการณ6ใหม�

ท่ีเกิดจากการนําทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตและภูมิปlญญาท(องถ่ินมา

ผสมผสานกันจนเป0นแหล�งเรียนรู(เกษตรท่ีมีคุณค�า 

 

7. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม  

 7.1 ปรัชญาแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 

  แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) ได(

แพร�หลายมากพอสมควรในช�วง 10 ปZท่ีผ�านมา โดยเฉพาะอย�างยิ่งในทางการศึกษาแนวคิดการวิจัย

ปฏิบัติการท่ีมีอิทธิพลมากคือแนวคิดจากมหาวิทยาลัย  Deakin โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

ได(มีการแปลหนังสือชื่อ The  Action Research Planner ของ Kemmis and McTaggart (1988) 

เป0นภาษาไทยชื่อ “นักวางแผนวิจัยปฏิบัติการ”  เม่ือปZ  2538  อย�างไรก็ตามแนวคิดเรื่องนี้ได(รับการ

กล�าวถึงอย�างกว(างขวางเม่ือมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พ.ศ. 2542  ระบุไว(ในมาตรา 30 ว�า
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ให(สถานศึกษาสนับสนุนส�งเสริมให(มีการพัฒนางานในโรงเรียนโดยใช(การวิจัย  จึงทําให(ผู(เก่ียวข(องกับ

การศึกษาสนใจแนวคิดเรื่องนี้อย�างมากมาย โดยเฉพาะการนําการวิจัยปฏิบัติการไปใช(ปรับปรุงการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนท่ี เรียกว�า Classroom Action Research: CAR การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส�วนร�วมนี้เป0นการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส�วนร�วม (Participatory Research) กับ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมท้ังวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เข(าด(วยกัน เพ่ือได(มาซ่ึงองค6ความรู(ใหม�ในการแก(ไขปlญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยคณะวิจัย ชุมชนและ

แกนนําชาวบ(านมีส�วนร�วมในการวิจัยทุกข้ันตอน ต้ังแต� ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ ร�วมทํา ร�วมตรวจสอบ

และร�วมรับประโยชน6ควบคู�ไปกับกระบวนการเรียนรู(ของชุมชน โดยยึดประชาชนเป0นศูนย6กลาง 

(People-Centered Development) และแก(ปlญหาโดยใช(กระบวนการเรียนรู( (Problem-Learning 

Process) การพัฒนารูปแบบการจัดการการท�องเที่ยวนั้นจําเป0นจะต(องมีการเลือกกรอบหรือ

กระบวนทัศน6 (Paradigm) ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) รวมถึงเครื่องมือและกระบวนการ 

(Method) ท่ีเหมาะสม เพ่ือให(บรรลุวัตถุประสงค6ท่ีต(องการ กรอบและกระบวนทัศน6ในการวิจัยชุมชน

ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซ่ึงเป0นการวิจัยแบบวงจร (Spiral) ท่ีเปxดโอกาสให(การ

ปฏิบัติ (การเปลี่ยนแปลงการพัฒนา) และการวิจัย (ความรู( ความเข(าใจ) ได(ในขณะเดียวกัน ผู(ได(รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงควรมีส�วนร�วมในการวิจัยนั้นนั้นด(วย 
 7.2 วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
  Dick (1995 - 2000) ได(กําหนดวงจรการวิจัยปฏิบัติการ  แสดงการปฏิบัติ นําผลท่ีได(มา

ทบทวนอย�างจริงจังวางแผนอันจะนําไปสู�การพัฒนาหรือการปฏิบัติดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 4  วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ท่ีมา:  Dick, Action Research: Action and Research, Accessed November 11, 2015, 
Available from http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/aandr.html. 
 

  วงจรของการวิจัยนี้อาจมีส�วนย�อยซ(อนกัน เพ่ือให(ได(รายละเอียดในการปฏิบัติ ทําให(
การวิจัยและปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการในภาพรวมจึง
เป0นการวิจัยท่ีเปxดโอกาสให(ผู(มีส�วนได(ส�วนเสียทุกคน ทุกกลุ�มมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เพ่ือกําหนด
แนวทาง การปฏิบัติ หรือพัฒนาหน�วยงานหรือชุมชนท่ีตนเป0นสมาชิกอยู� ร�วมกันทบทวนผลท่ีได(จาก
การปฏิบัติ และวางแผนให(เกิดการพัฒนา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดังกล�าวมีผลโดยตรงต�อ
กลุ�มนั้น ๆ ท้ังทางตรงและทางอ(อม 
  อย�างไรก็ดีรูปแบบการวิจัยมีหลายรูปแบบ เนื่องจากนักวิจัยในแต�ละกลุ�มที่ได(
พัฒนาขึ้นเพื่อให(เหมาะสมกับวัตถุประสงค6เฉพาะในแต�ละการศึกษาของตน (เช�น การสาธารณสุข 
การศึกษา สังคมศาสตร6 จิตวิทยา การจัดการ และสาระสนเทศ เป0นต(น) ในลําดับต�อไปจะยกตัวอย�าง
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีได(มีการประยุกต6ใช(อย�างกว(างขวาง ได(แก� Participatory Action 
Research (PAR), Soft System Analysis, และ Action Science 
 

ปฏิบัติ 

ทบทวน 

วางแผน 

การตอบสนอง 
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  Participatory Action Research (PAR) เป0นระเบียบวิธีท่ีมีความยืดหยุ�นสูงสุด 
เทคนิคเครื่องมือ และกระบวนการท่ีจะนํามาใช(สามารถปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพ่ือให(เหมาะสมกับ
สถานการณ6และความต(องการเฉพาะของผู(มีส�วนร�วมในการวิจัย ผู(มีส�วนได(ส�วนเสียในโครงการนั้น ๆ 
นอกจากนั้น PAR ยังเปxดโอกาสให(เกิดการกระจายอํานาจ โดยทางทฤษฏีผู(มีส�วนได(ส�วนเสียทุกคนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นทุกคนโดยเท�าเทียมกัน ข(อคิดเห็นท่ีเป0นแนวทางท่ีดีจะถูกนํามาวิเคราะห6
วิจารณ6หาข(อสรุปเพ่ือพัฒนาสู�การปฏิบัติ ทุกคนมีส�วนร�วมเปรียบเสมือนเป0นเจ(าของแผนนั้น ๆ จึงเป0น
การเริ่มต(นท่ีดีในการนําแผนนั้น ๆ สู�การปฏิบัติ (Balcazar, Keys, Kapland& Suarez-Balcazar, 
1998) และเคมมีสและแมคธาเกทต6 (Kemmis and Mc Taggart, 2000) 
  PAR จึงเป0นระเบียบวิธีท่ีใช(เครื่องมือผู(ดําเนินการวิจัยมิได(มีข(อคําถามที่ต(องการ
คําตอบหรือผลท่ีเฉพาะเจาะจง แต�กระบวนการหรือผลท่ีได(เป0นไปตามความต(องการของผู(ท่ีมีส�วนได(
ส�วนเสียท่ีมีส�วนร�วมในการวิจัยเชิงปฏิบัตินั้น ๆ  
  Soft System Methodology (SS) เป0นระเบียบวิธีท่ีใช(ในการพัฒนาระบบการ
ดําเนินเริ่มจากการสังเกตการณ6 และระบุเปDาหมาย หรือกระบวนการท่ีเห็นควรว�าปรับปรุง แล(วจึง
กําหนดความเป0นไปได(ในการพัฒนา แล(วจึงใช( workshop เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกฝzายท่ีเก่ียวข(อง
เพ่ือวางแผนสู�การปฏิบัติต�อไป (แผนภาพท่ี 5) 
  ปlจจัยท่ีเชคแลนด6 และ โชลล6 (Checkland and Scholes, 1990) ระบุว�าเป0น
ปlจจัยท่ีควรนํามาพัฒนาในการวิจัย ได(แก� กลุ�มลูกค(าเปDาหมาย ผู(ดําเนินงาน ระบบงาน กระบวนทัศน6
ท่ีทันสมัย เจ(าของกิจการ ทั้งสิ่งแวดล(อมทั้งภายในและภายนอกองค6กร SS จึงเป0นระเบียบวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีจะใช(ในการพัฒนาองค6กร และหน�วยงาน 
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แผนภาพท่ี 5 วงจรระเบียบวิธีวิจัยแบบ Soft System Methodology 
ท่ีมา: P. Reason, and H. Bradbury, “Introduction: Inquiry and Participation in Search of 
a World Worthy of Human Aspiration,” In Handbook of Action Research, 4th ed. 
Edited by P. Reason and H. Bradbury (Eds.) (London: Sage, 2006), 2. 
 
  วงจรระเบียบวิจัยแบบศาสตร6ท่ีว�าด(วยการปฏิบัติการ (Action Science) เป0น
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีพัฒนากระบวนการวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับทฤษฏีทางสังคมศาสตร6 และวิธีการเข(าแทรก
เพ่ือให(เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักการสื่อสาร และความสําคัญระหว�างบุคคลเป0นสําคัญ (Argyris, 
Putnam, Smith and McLain, 1985) ดังแผนภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป;นไปได� 

ประสบการณ$จริง 

วางแผนสู�การปฏิบัติ ผลจากการสังเกตการณ$ 
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แผนภาพท่ี 6 วงจรระเบียบวิธีแบบ Action Science 
ท่ีมา: Argyris et al., Action Science: Concept, Methods and Skills for Research 
Intervention (San Francisco: Jossy-Bass,1985), 110. 
 

  แนวคิดหลักของระเบียบวิธีนี้คือ บุคคลท่ีมีแนวโน(มท่ีจะประพฤติตนตามกฎระเบียบ
ของสังคมแม(ว�ากฎดังกล�าวจะไม�มีการระบุเป0นลายลักษณ6อักษร ซ่ึงบางครั้งการประพฤติปฏิบัตินั้น
อาจขัดกับจิตสํานึกของตน นั่นคือการประพฤติปฏิบัติในสถานการณ6ต�าง ๆ ของบุคคลเป0นการกระทํา
เรียนแบบซ่ึงกันและกัน และมีการปรับให(เข(ากันได(เพ่ือให(เกิดภาวะพึงปรารถนา (Argyris, Putnam, 
Smith and McLain, 1985) ดังนั้นในการใช(ระเบียบวิธีนี้เป0นการปรับพฤติกรรมบุคคล ซ่ึงอาจต(องการ
ผู(นําท่ีเข(มแข็ง เป0นท่ียอมรับ และมีความสามารถสูงท่ีจะสามารถสร(างผลกระทบในทางบวกกับผู(อ่ืน  
ท่ีมีส�วนร�วมในกระบวนการวิจัยนั้น ๆ  

 7.3 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย�างมีส�วนร�วม  
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมนี้มีหลักท่ีควรคํานึงถึงดังต�อไปนี้ 

1. ให(ความสําคัญและเคารพต�อภูมิความรู(ของชาวบ(าน โดยยอมรับว�าความรู(
พ้ืนบ(าน ตลอดจนระบบการสร(างความรู( และกําเนิดความรู(ในวิธีอ่ืนท่ีแตกต�างไปจากของนักวิชาการ  

2. ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของชาวบ(านด(วยการส�งเสริม ยกระดับและ
พัฒนาความเชื่อม่ันในตัวเองของเขา ให(สามารถวิเคราะห6และสังเคราะห6สถานการณ6ปlญหาของเขาเอง  

การประพฤติปฏิบัติของนาย ก 

นาย ก ในสถานภาพท่ีกฎระเบียบ และ
ข�อปฏิบัติไม�ได�มีกําหนดชัดเจน 

นาย ข ในสถานภาพท่ีกฎระเบียบ และ
ข�อปฏิบัติไม�ได�มีกําหนดชัดเจน 

 

การประพฤติปฏิบัติของนาย ก 
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3. ให(ความรู(ท่ีเหมาะสมกับชาวบ(านและคนยากจน โดยให(สามารถได(รับความรู(ท่ีเกิดข้ึน
ในระบบสังคมของเขา และสามารถท่ีจะทําความเข(าใจ แปลความหมาย ตลอดจนนําไปใช(ได(อย�าง
เหมาะสม  

4. สนใจปริทัศน6ของชาวบ(าน โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย�างมีส�วนร�วมจะช�วย
เปxดเผยให(เห็นคําถามท่ีตรงกับปlญหาของชาวบ(าน  

5. ปลดปล�อยความคิด การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย�างมีส�วนร�วมจะช�วยให(ชาวบ(าน
และคนยากจนสามารถใช(ความคิดเห็นของตนอย�างเสรี 

 7.4 ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) ของ 

เคมมิสและแทกการ6ด (Kemmis and McTaggart, 1988) ได(เสนอข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
4 ข้ันตอน ได(แก� 

1. ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันการวางแผน (Plan : P) เป0นข้ันตอนของการกําหนดแนวทาง
ข(างหน(าว�าควรต(องดําเนินการวิจัยอย�างไร เพ่ือไม�ให(อยู�บนความเสี่ยงท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และสามารถลดความขัดแย(งท่ีจะเกิดข้ึนได( 

2. ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันการปฏิบัติ (Action : A) เป0นข้ันตอนการดําเนินการตามแผนท่ี
กําหนดเพ่ือให(สามารถแก(ปlญหาได( จึงต(องดําเนินการอย�างมีเหตุผลและมีการควบคุมความยืดหยุ�น 
และลดความเสี่ยงพร(อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

3. ข้ันตอนท่ี 3  ข้ันการสังเกต (Observation : O) เป0นการเก็บรวบรวมข(อมูลท่ีได(
จากการปฏิบัติงานซ่ึงต(องมีการวางแผนการไว(ล�วงหน(า และมีความยืดหยุ�นในการเก็บข(อมูลตาม
สถานท่ีเกิดข้ึนจริง โดยไม�คาดคิดไว( ด(วยการจับประเด็นอย�างรวดเร็ว 

4. ข้ันตอนท่ี 4  ข้ันการสะท(อนผล (Reflection: R) เป0นการประเมินผลการดําเนินการ
วิจัยว�าเป0นไปตามวัตถุประสงค6ของการวิจัยหรือไม� ผู(วิจัยต(องตัดสินใจให(ชัดเจน เพ่ือชี้ชัดว�า ควรปรับปรุง
หรือแนะนําการดําเนินการต�อไปอย�างไร 
 7.5 เทคนิคและวิธีการท่ีใช�ในการดําเนินงานวิจัย 
  ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (PAR) นั้น วัตถุประสงค6หลักคือการเปxด
โอกาสให(ผู(ท่ีมีส�วนได(ส�วนเสียท่ีเข(าร�วมในการวิจัยได(แสดงความคิดเห็น จึงจําต(องใช(เครื่องมือและ
เทคนิควิธีท่ีหลากหลายเพ่ือให(ผู(เข(าร�วมรู(สึกว�าตนสามารถแสดงความคิดเห็นได(อย�างอิสระ โดยไม�รู(สึก
เครียดหรือถูกกดดัน แต�รู(สึกว�าเป0นการแลกเปลี่ยนเรียนรู(อันจะนําไปสู�การจัดการการท�องเท่ียวท่ี
เหมาะสมกับท(องถ่ินของตน 
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  ผู(วิจัยจึงนําเทคนิควิธีท่ีสถาบันในระดับชาติของท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีทํางาน
กับการพัฒนาชุมชนมาประยุกต6ใช(ตลอดจนวิธีการดําเนินงานวิจัย เทคนิควิธีเหล�านั้น ได(แก�       
1) การแสดงความชื่นชม – อิทธิพล – การควบคุม (Appreciation – Influence – Control: AIC)  
2) การประเมินการมีส�วนร�วมของชนบท (Participatory Rural Appraisal : PRA) 3) การวางแผน
และปฏิบัติการอย�างมีส�วนร�วมด(วยความชื่นชม (Appreciative Participatory Planning and 
Action : APPA) 4) การสร(างอนาคตร�วมกัน (Future Search Conference : FSC) 5) การกําหนด
รูปแบบทางความคิด (Conceptual Modeling) 6) แผนท่ีความคิด (Mind Map) 7) ต(นไม(แห�งปlญหา 
(Problem Tree) และ 8) เส(นบอกเวลา (Time line) 
  ลําดับต�อไปจะอธิบายเทคนิควิธีต�าง ๆ โดยละเอียด และจะใช(คําย�อหรือคําเต็มเป0น
ภาษาอังกฤษในครั้งต�อ ๆ ไปท่ีจะกล�าวถึงวิธีเทคนิควิธีนั้น ๆ 
  7.5.1 การแสดงความช่ืนชม – อิทธิพล – การควบคุม (Appreciation – 
Influence – Control : AIC) 
    AIC เป0นทั้งปรัชญาและรูปแบบเพื่อปฏิบัติการ ปรัชญาก็คือหลักท่ีว�า
ความสัมพันธ6เชิงอํานาจ (Power Relationships) เป0นแกนกลางของกระบวนการจัดองค6กร ซ่ึงแปลง
ไปสู�รูปแบบพัฒนาองค6การ AIC พัฒนาข้ึนโดย สมิธ (Smith, 1991) AIC เป0นเทคนิคใช(ในการประชุม
เชิงปฏิบัติที่สนับสนุนให(ผู(มีส�วนได(ส�วนเสียได(พิจารณาถึงปlจจัยด(านสังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
รวมท้ังด(านเศรษฐกิจและวิชาการท่ีส�งอิทธิพลต�อนโยบายหรือโครงการท่ีตนมีส�วนร�วมอยู� 
    หลักการสําคัญท่ีใช(ใน AIC คือ  
    A-Appreciation คือ การแสดงออกในเชิงไม�ขัดแย(งแต�พูดถึงในเชิงที่จะ
ยอมรับกันอยู�ในข้ันตอนของการทบทวนอดีตเข(าใจปlจจุบัน และอนาคตอันพึงปรารถนาท่ีจะกลายเป0น
วิสัยทัศน6ร�วมของผู(มีส�วนได(ส�วนเสียกระบวนการเริ่มจากกลุ�มย�อย ๆ 
    I-Influence คือ การใช(ประสบการณ6ให(เป0นการริเริ่มสร(างสรรค6 ช�วยกัน
กําหนดวิธีการและยุทธศาสตร6 รวมไปถึงการคัดเลือกกิจกรรม พิจารณาถึงทรัพยากรก็จะนําไปสู�การ
ใช(ในโครงการ 
    C-Control คือ การนําเอายุทธศาสตร6และกําหนดวิธีการในการปฏิบัติการ 
สมาชิกจะเข(ามาผูกพันด(วยความสมัครใจ และต(องควบคุมตนเองตามพันธะสัญญาให(ปฏิบัติจนบรรลุ
เปDาหมายของกลุ�ม 
    ประโยชน6ของ AIC คือ (1) ช�วยผู(มีส�วนร�วมในการประชุมปฏิบัติการชี้ได(ถึง
เปDาหมายร�วมกัน (2) สนับสนุนให(ผู(มีส�วนร�วมตระหนักถึงขอบเขตของผู(ท่ีมีส�วนได(ส�วนเสียท่ีมีส�วนตรง
ตามเปDาหมายในความร�วมมือกัน 
 



66 

    ดังนั้นการดําเนินการโดยวิธี AIC ผู(ดําเนินจะปฏิบัติดังนี้ 
1. ความชื่นชมในการับฟlงในสถานการณ6ท่ีเป0นจริงและเป0นไปไม�ได( โดยมอง

ย(อนหลังในมุมมอง ของผู(มีส�วนได(ส�วนเสียและสถานการณ6ท่ีกําหนดให(พิจารณา 
2. อิทธิพลส�งผ�านการแลกเปลี่ยนสนทนา มีการพิจารณาแสวงหาทางเลือก

ทางยุทธศาสตร6ด(วยความมีเหตุผล 
3. ให(คุณค�าของกลุ�มเล็กท่ีเข(าร�วม เพ่ือการพบปะสังสรรค6และเรียนรู( ซ่ึงตามปกติ

เขาจะไม�มีการแลกเปลี่ยนในชีวิตประจําวัน มันเป0นวาระพิเศษมันทําให(เกิดแนวคิดใหม� เจตคติใหม� 
4. ให(คุณค�าของกลุ�มอัตลักษณ6เดียวกัน เช�น ใช(ภาษาถิ่นเหมือนกัน อยู�ใน

ตําบลเดียวกัน ถือขนมธรรมเนียมเดียวกัน ฯลฯ กลุ�มเหล�านี้จะได(เรียนรู(จากกันและกัน ซ่ึงเป0นความ
ชื่นชมร�วมกัน 

5. ให(คุณค�าของสัญลักษณ6 ภาษาและการเรียนรู(ท่ีแตกต�างกันจะเป0นอุปสรรค
โดยเฉพาะการเริ่มต(นท่ีมาประชุมร�วมกัน แต�เม่ือใช(สัญลักษณ6แทนคําพูด เช�น การเขียนสัญลักษณ6 
ภาพวาด ก็ทําให(เข(าใจกันได(ท่ัวถึงและเกิดสร(างสรรค6 

6. ให(คุณค�าของการเขียนเป0นลายลักษณ6อักษร การเขียนเป0นประโยชน6เม่ือมี
ข(อตกลงไม�ว�าในการประชุมครั้งใดต(องบันทึกและให(ทุกคนได(รับรู ( เพื่อความเข(าใจร�วมกันเป0น
ส�วนประกอบของการวางแผน การบันทึกความเห็นร�วมในแต�ละข้ัน ๆ จะทําให(เห็นความก(าวหน(าและ
ผู(เข(าร�วมรู(ว�าแต�ละคนมีพันธะสัญญาต�อกัน 

7. ความสําคัญของวิทยากรกระบวนการ สถานการณ6ในขณะใช( AIC บ�อยครั้ง
จะเกิดความตึงเครียดเพราะความเห็นขัดแย(ง ในทางตรงข(ามอาจจะอยู�ในสถานการณ6ท่ีผู(เข(าร�วมไม�ยอม
แสดงความคิดเห็นอย�างจริงจัง จึงต(องอาศัยความสามารถของวิทยากรกระบวนการผู(มีทักษะ และ
ประสบการณ6 เพ่ือให(ผู(นําร�องกระบวนการไปสู�ประสบการณ6ใหม� ทําให(เกิดการพูดคุยกันอย�างเป0น
ประโยชน6 และเกิดการเจรจาต�อรองกันข้ึน แล(วนําไปสู(กระบวนการปฏิบัติซ่ึงเป0นการเคลื่อนไหวไปสู�
เปDาหมายในท่ีสุด 
  7.5.2 การประเมินการมีส�วนร�วมของชุมชนชนบท (Participatory Rural Appraisal: 
PRA)  
    PRA เป0นคําท่ีใช(ในวิธีการของการมีส�วนร�วมซ่ึงกําลังเป0นท่ีกล�าวขวัญถึงมาก 
เพราะเป0นเทคนิควิธีการท(องถ่ินและช�วยให(คนในชนบททําการวิเคราะห6การประเมินของตนเองรวมถึง
การวางแผนด(วย PRA ใช(กลุ�มร�วมแสดงและฝ�กหัดในการแบ�งปlนข(อมูลการวิเคราะห6และปฏิบัติการ 
ในบรรดาผู(มีส�วนได(เสียแม(ว�าในตอนต(นพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช(ในพ้ืนท่ีชนบท แต� PRA ได(ถูกนําไปใช(ในท่ีอ่ืน ๆ 
เนื่องด(วยทําให(เกิดนักปฏิบัติ ด(านการพัฒนาด(านการทํางานร�วมกันในการวางแผนโครงการท่ีเหมาะสม 
(Thais and Grady, 1991) 
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    หลักการสําคัญของ PRA คือ 
1. การมีส�วนร�วมท่ีทําให(ความสําคัญต�อเรื่องคุณค�า และการมีส�วนร�วมใน

ฐานะท่ีเป0นวิธีการวางแผนและการวิจัยท่ีผสมผสานในการพัฒนา 
2. ความสมเหตุสมผลของข(อมูล PRA ข้ึนอยู�กับการแลกเปลี่ยนและการระดม

สมองของบรรดาผู(มีส�วนได(ส�วนเสีย โดยมีทีมงานท่ีประกอบด(วยชาวชนบทผู(มีความรู(ในสภาพพ้ืนท่ี 
ประเพณีและโครงสร(างท(องถ่ิน และทีมงานควรมีความหลากหลายในระดับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เพศ และอายุ 

3. PRA มีความยืดหยุ�น นักปฏิบัติสามารถนําเทคนิคท่ีเหมาะสมในบริบท
ของการพัฒนาท่ีมีลักษณะเฉพาะมาใช(แปรตามแต�ขนาดและทักษะของคณะทํางาน เวลาทรัพยากรท่ี
มีรวมถึงหัวข(อและพ้ืนท่ีของการทํางาน 

4. เพ่ือท่ีจะมีประสิทธิภาพในเรื่องเวลาและการใช(งบประมาณ PRA เป0น
วิธีการในการรวบรวมเอาข(อมูลท่ีจําเป0นและเพียงพอท่ีจะให(แนวทางในการตัดสินใจ 

5. PRA ทํางานด(วยข(อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือให(ได(ข(อมูลอยู�บนรากฐานของ
ความสมเหตุสมและให(ความมั่นใจ ต(องมีองค6ประกอบในการสืบค(นข(อมูล เวทีชาวบ(านและการ
สัมภาษณ6ผู(รู( 
    PRA ยังเป0นการฝ�กฝนการส�งข(อมูลและการส�งผ�านความรู(ไม�ว�าจะเป0นส�วนหนึ่ง
ของโครงการการประเมินหรือเป0นงานภาคส�วนระดับมหาภาค เพ่ือให(เกิดความโปร�งใสจึงมีการประชุม
ในเวทีเปxดบ�อยครั้ง ได(แก� ประชุมก�อนเริ่มงาน ระหว�างการดําเนินงาน ตอนท(ายและการประชุม
ติดตามผลเครื่องมือท่ีใช(ใน PRA คือ (1) การสัมภาษณ6ก่ึงทางการ (2) การอภิปรายกลุ�มย�อย (3) การ
เรียงลําดับตามความสําคัญ (4) ใช(แผนท่ีและรูปแบบ (5) แผนภาพว�าด(วยประวัติและฤดูกาล 
    เทคนิคเหล�านี้อาจจะใช(หลาย ๆ อย�างผสมผสาน โดยสามารถเลือกใช(ได(ตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ6 
  7.5.3 การวางแผนและการปฏิบัติการอย�างมีส�วนร�วมด�วยความช่ืนชม (Appreciative 
Participatory Planning and Action: APPA) 
    APPA เป0นกระบวนการวางแผนอย�างมีส�วนร�วมที่ต�อยอดจาก PRA ซ่ึง
พัฒนาโดย The Mountain Institute (2008) เป0นเครื่องมือในการเรียนรู(และปฏิบัติการของชุมชน 
ตลอดจนนําไปประยุกต6ใช(ในองค6กรอ่ืนๆ โดยถือหลักการท่ีสําคัญในการแสวงหาถ(าหากมองปlญหา    
ก็จะพบมันตรงข(ามถ(ามองหาความสําเร็จก็ยิ่งพบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน สิ่งสําคัญคืออยู�ท่ีศรัทธา ถ(าหาก
มีศรัทธาในเรื่องวิสัยทัศน6หรือความคิดเก่ียวกับอนาคตก็จะสามารถสร(างความก(าวหน(าเพ่ือบรรลุถึง 
สิ่งเหล�านั้นโดยไม�ต(องรอรัฐบาลหรือบริจาคจากภายนอกมาให(แก�ชุมชน 
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    คุณลักษณะสําคัญของ APPA ท่ีนําไปสู�ชุมชนท่ีมีความสําเร็จ ในการวางแผน
และการดําเนินการโดยการมีส�วนร�วมของผู(ท่ีมีส�วนได(ส�วนเสียโดยการใช(ชุมชนเป0นฐานและความ
ยั่งยืนโดยการใช(ชุมชนเกิดพลังอํานาจและสร(างขีดความสามารถได(ด(วยตนเอง APPA เป0นระเบียบ
วิธีการโดยใช(กระบวนการที่เป0นกระบวนการที่ดําเนินไปตามข้ันตอนท่ีเรียกว�า Discivery-Dream-
Desing-Dellivery เป0นข้ันตอนการท�องเท่ียวของการมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีใช(ทรัพยากรของท(องถ่ิน 
หรือภูมิภาคในการพัฒนาวิสัยทัศน6หรือความฝlนการให(อํานาจแก�ชุมชนด(วยทักษะแผนงานท่ีเป0นไปได( 
    หลักการของ APPA 

1. ปlจจัยแห�งความสําเร็จคือการให(ความสนใจในค(นหาและสร(างพ้ืนฐานของ
ความสําเร็จจากแรงบันดาลใจในหมู�ผู(ท่ีมีส�วนร�วมในชุมชน ท้ังปlจเจกชนและกลุ�มต�าง ๆ โดยใช(การ
วางแผนและการจัดการตามวงรอบของ “4Ds” ท่ีอาศัยขีดความสามารถทรัพยากรและสิ่งท่ีใช(ในการ
ดําเนินชีวิตท่ีเราให(คุณค�า 

2. การเรียนรู(อย�างมีส�วนร�วม เป0นกระบวนการท่ีเกิดจากพลวัตของกลุ�ม ท่ีมี
ต�อการพัฒนาชนบทในระยะท่ีผ�านมา การมีส�วนร�วมสร(างพลังอํานาจให(ผู(คนโดยการได(รับความรู(และ
สร(างการเป0นเจ(าของโดยการปฏิบัติวางแผนร�วมกัน เป0นปรัชญาและการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มีการวางแผนภาพอนาคตสถานทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรเพ่ือการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ โดย
รับทราบว�าควรทําอะไรและจะต(องปรับปรุงในเรื่องใดบ(าง 

3. ความยั่งยืนท่ีเกิดการรวมเอาหลักการท่ีสร(างข้ึนโดยการระดมทักษะของ   
ผู(มีส�วนร�วมและทรัพยากรท่ีมีอยู� การมีส�วนร�วมอย�างแข็งขันทําให(เกิดหลักประกันด(านความยั่งยืน 
    APPA ทําให(เกิดการท�องเท่ียวโดยใช(ชุมชนเป0นฐาน มีผลให(เกิดการอนุรักษ6
ธรรมชาติและพัฒนาเป0นวิสาหกิจที่ใช(ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปlญญาท(องถ่ินเป0นฐาน ทําให(ผู(มี
ส�วนร�วมเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติให(กลายเป0นเสน�ห6ดึงดูดใจ สร(างความสามารถให(ท(องถ่ินใน
การวางแผนประเมินและดําเนินงานกิจกรรมด(านการท�องเท่ียวได(ด(วยตนเอง 
 7.6 รูปแบบในการระดมความคิดของการมีส�วนร�วมของชุมชน  
  7.6.1 รูปแบบทางความคิด (Conceptual Modeling)  

    Conceptual Modeling (2004-2006) เป0นการกําหนดรูปแบบทางความคิด
ผ�านแผนภาพแสดงท่ีความสัมพันธ6ต�างๆ ของปlจจัยท่ีมีผลกระต�อการปฏิบัติเพ่ือให(บรรลุเปDาหมาย 
    การกําหนดรูปแบบทางความคิดท่ีดีต(องประกอบด(วย 

1. นําเสนอภาพของสถานการณ6ของพ้ืนท่ีโครงการ 
2. แสดงการเชื่อมโยงระหว�างปlจจัยต�างๆ ท่ีมีผลต�อสภาวะตามเปDาหมาย 
3. แสดงถึงปlญหาโดยตรงและโดยอ(อมท่ีจะมีผลกระทบต�อการปฏิบัติเพ่ือให(

บรรลุเปDาหมาย 
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4. นําเสนอเฉพาะปlจจัยท่ีเก่ียวข(อง 
5. เกิดผลดีจากความพยายามร�วมกันทํางานเป0นหมู�คณะ 

  7.6.2 รูปแบบแผนท่ีความคิด (Mind Map) 
    Mind Map (2004-2006) เป0นการระดมความคิดอย�างมีส�วนร�วม โดยทุกคน
จะมีส�วนบันทึกร�องรอยความคิดท่ีหลากหลายภายในแผนภาพ Mind Map เชื่อมโยงความคิดและ
ประเด็นต�างๆ เข(าด(วยกันจากเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดในตอนเริ่มต(นไปสู�เรื่องอ่ืนๆ Mind Map จะทําข้ึนใน
การอภิปรายหรือระดมสมองของการประชุมกลุ�ม ทําให(ได(ข(อมูลทุกๆด(านของสถานการณ6ท่ีจะอยู�ใน
สายตาของกลุ�มและมีการพิจารณาร�วมกัน  
    ข้ันตอนการจัดทํา Mind Map  

1. เขียนความคิดหลักของศูนย6กลางของแผนภาพ แล(วค�อยขยายออกไป
ทุกทิศทุกทาง 

2. ประเด็นความคิดทุกแง�มุมท่ีเป0นประโยชน6ในการใช(แก(ปlญหา ความคิดใหม�ๆ 
และการเชื่อมโยงของความคิดและปlจจัยต�างๆ  

3. การจัดกลุ�มโดยเสรีให(เกิดความคิดท่ีเชื่อมโยงก่ิงก(านสาขาท่ีแตกออกมา
จากส�วนกลาง แล(วเขียนคําบรรยายสั้นๆ ท่ีก่ิงก(าน 

4. ใช(ความคิดให(รวดเร็ว ใช(สัญลักษณ6แทนความคิด 
5. ทําลายขอบเขตโดยใช(สีต�างๆ ในการวาดรูป 
6. ไม�เลือกปฏิบัติ ใครคิดอะไรได(ควรใส�ลงไปแม(ดูว�าไม�เก่ียวข(องกัน ในข้ันแรก

แต�เม่ือพัฒนาแผนภาพไปก็อาจจะเชื่อมโยงกันได(  
7. เคลื่อนไหวตลอดไม�หยุดนิ่ง แม(คิดไม�ออกก็พยายามวาดเส(นเชื่อมโยงกันไป

เรื่อยๆ และก็จะคิดออกเองว�าควรจะใส�ความคิดอะไรลงไป 
8. จัดระเบียบโดยดึงการเชื่อมโยงปlจจัยต�างๆ เข(าด(วยกันในตอนท(าย ข(อสําคัญ

คือให(ความคิดหลั่งไหลออกมาก�อน 
  7.6.3 รูปแบบต�นไม�แห�งป?ญหา (Problem Tree) 
    Problem Tree (2004-2006) เป0นเครื่องมือหลักของการแสวงหาเหตุผล มี
วัตถุประสงค6ในการชี้ถึงปlญหาหลักและจัดระดับเรื่องความสัมพันธ6ของเหตุและผลระหว�างปlญหาต�างๆ 
เพ่ือว�าปlญหาเหล�านี้จะได(สะท(อนอยู�ในการออกแบบโครงการ  
    หลักการดําเนินการ Problem Tree เริ่มด(วยการเปรียบเทียบเรื่องราวเป0น
ราก ลําต(น ก่ิงก(าน ใบ ดอก และผลของต(นไม( จากสิ่งท่ีมาก�อนหรือเป0นเหตุไปสู�ผลประชุมกลุ�มแล(ว
ช�วยกันวาดภาพต(นไม(นั้นแล(วดําเนินการต�อไป ดังนี้ 
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1. ระดมสมองเพ่ือทราบถึงทุกปlญหา บันทึกแต�ละปlญหาลงในการ6ดเทคนิค  
2. ชี้ถึงแกนใจกลางของปlญหาท่ีเห็นพ(องต(องกันแล(วเชื่อมโยงไปยังปlญหาอ่ืนๆ 

จากนั้นเขียนนิยามของปlญหาลงในการ6ดเทคนิค 
3. แบ�งการ6ดเทคนิคอีกจํานวนหนึ่งชี้ถึงเหตุและผลของแกนปlญหา แล(ว

จัดเรียงอยู�ร�างหรือบนของปlญหา การ6ดเทคนิคบางใบจะเป0นปlญหาท่ีแก(ไขยาก 
4. พยายามดูว�าเหตุท้ังปวงและผลต�างๆ มีความสัมพันธ6แล(วเลื่อนการ6ดนั้นๆ เป0น

หมวดหมู� อาจมีเหตุหลาย  ๆประการ แล(วมีผลเพียงหนึ่งเดียวหรือผลหลาย  ๆประการมาจากเพียงสาเหตุเดียว  
5. ทบทวนดูผล ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของสาเหตุและผลท่ีเกิด และ

ปรับตามความจําเป0น 
6. เชื่อมโยงทางด่ิง เพ่ือแสดงถึงเหตุและผล และเชื่อมโยงทางนอนเพ่ือแสดง

ถึงสาเหตุรวม และผลรวมท่ีเกิดข้ึน 
    เทคนิค Problem Tree มีประโยชน6 ดังนี้ 

1. ช�วยให(ทุกคนมองปlญหาแบบเชื่อมโยงเป0นเหตุเป0นผล  
2. ช�วยให(ทุกคนตระหนักถึงปlญหา และสามารถแก(ไขปlญหาได(ตรงจุด 
3. สร(างการมีส�วนร�วมของการแก(ปlญหา 

  7.6.4 รูปแบบเส�นบอกเวลา (Time line) 
    Time line (2004-2006) เป0นเครื่องมืออีกอันหนึ่งท่ีใช(เพ่ือทําให(เกิดความ
เข(าใจประวัติศาสตร6ของชุมชน ช�วยให(เกิดความเข(าใจอย�างรวดเร็วว�าชุมชนควรจะเดินไปข(างหน(า
อย�างไร หรือประวัติท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนมีความเป0นมาอย�างไร วิธีนี้ช�วยทําให(ตระหนักถึงเหตุการณ6
สําคัญของชุมชน เช�น เกิดแผ�นดินไหว โรคระบาด แผ�นดินถล�ม น้ําท�วม โรงเรียนท่ีสร(าง วัดท่ีสร(าง 
การมีไฟฟDาน้ําประปา เกิดข้ึนในชุมชนเม่ือใด และก�อให(เกิดผลกับชุมชนอย�างไร 
    เครื่องมือนี้เป0นประโยชน6ในการสร(างความคุ(นเคยภายในชุมชน ถ(าปราศจาก
ความคุ(นเคยท่ีสร(างข้ึนนี้ก็ไม�อาจจะประยุกต6ใช(เครื่องมือการสร(างการมีส�วนร�วมได( 
    กระบวนการ Time line ดําเนินการได( ดังนี้ 

1. แสวงหาบุคคลผู(ให(ข(อมูลข�าวสารหลัก ส�วนใหญ�คือผู(มีอาวุโสท่ีจะทราบถึง
เหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึนมาจากอดีต  

2. แจ(งวัตถุประสงค6กับการใช(เครื่องมือนี้กับชุมชน 
3. ถามสมาชิกชุมชนถึงเหตุการณ6สําคัญในอดีตว�ามีผลอย�างไรต�อชุมชนเท�าท่ี

พวกเขาจะนึกได( 
4. ให(สมาชิกได(อธิบายเหตุการณ6อันหนึ่งในช�วงระยะเวลาหนึ่งแล(วบันทึกไว( 
5. ใช(แบบการบันทึก ท่ีประกอบด(วยวันเวลา ผลกระทบพร(อมข(อสังเกต 
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    จากการศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส�วนร�วมในครั้งนี้ ผู(วิจัยได(มีส�วนใน
การเลือกใช(รูปแบบการวิจัยมาใช(ในการศึกษาครั้งนี้ ได(แก�รูปแบบแผนท่ีความคิด (Mind map) ท้ังนี้
เพราะรูปแบบดังกล�าวเป0นการระดมความคิดอย�างมีส�วนร�วม โดยทุกคนจะมีส�วนบันทึกร�องรอย
ความคิดท่ีหลากหลายภายในแผนภาพ Mind Map เชื่อมโยงความคิดและประเด็นต�างๆ เข(าด(วยกัน
จากเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดในตอนเริ่มต(นไปสู�เรื่องอ่ืนๆ Mind Map เช�น จากประวัติของชุมชนต้ังแต�อดีตมี
พัฒนาการมาสู�ยุคปlจจุบันได(อย�างไร ผู(ร�วมวิจัยสามารถวาดแผนท่ีออกมาได(เป0นลําดับของเวลาได(และ
จะทําข้ึนในการอภิปรายหรือระดมสมองของการประชุมกลุ�ม ทําให(ได(ข(อมูลทุกๆ ด(านของสถานการณ6
ท่ีจะอยู�ในสายตาของกลุ�มและมีการพิจารณาร�วมกัน  
    นอกจากการนําเทคนิคและเครื่องมือต�างๆ มาประยุกต6ใช(ในการวิจัยแล(วยังมี
นักทฤษฏีได(กล�าวถึงการดําเนินการด(านการท�องเท่ียวโดยการมีส�วนร�วมของชุมชนจากหลายพ้ืนท่ี โดย
มีสรุปแนวคิดออกมาเป0นกระบวนการการท�องเท่ียว  องค6ประกอบสําคัญของการท�องเท่ียว การแลกเปลี่ยน
เรียนรู( การร�วมมือ การเพ่ิมพูนพัฒนา โดยการมีส�วนร�วมในการวิจัยต้ังแต�ข้ันการวางแผน ไปจนสิ้นสุด
กระบวนการวิจัยซ่ึงสามารถทําเป0นแผนภาพกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู(ได( รอสส6 และวอลล6 
(Ross and Wall, 2000) ดังแผนภาพท่ี 7 
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แผนภาพท่ี 7 รูปแบบและกระบวนการจัดการท�องเท่ียว 

    จากการสรุปกรอบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู(การท�องเท่ียวนี้จะช�วยให(
บรรลุวัตถุประสงค6สําคัญ ได(แก� การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่จะช�วยให(มีความเข(าใจว�า
ท(องถ่ินมีความต(องการและมีความกังวลใจอย�างไร ทําให(สามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจท่ีจะมีผลทาง
ลบต�อชุมชนท(องถ่ิน ส�งเสริมให(เกิดการการกระจายอํานาจโดยชาวบ(านมีความสามารถในการตัดสินใจ
ต�อทิศทางการพัฒนาท(องถ่ินตามท่ีตนต(องการ ช�วยสร(างสรรค6ร�วมมือประสานงานกัน ช�วยเร�งเร(าให(มี
การพัฒนาผู(นําของชุมชนท่ีมีจิตใจท่ีดี มีการเชื่อมโยงระหว�างเปDาหมายของการอนุรักษ6และพัฒนา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู� (P : Participatory) 

• คนในพื้นที่ในการตั้งเปDาหมายและความปรารถนาการ
ท�องเที่ยว 

• ผู(มีส�วนได(ส�วนเสียทัง้หมดมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 

• โอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับคนในพื้นที ่

•

การเพ่ิมพูนพัฒนา 
 (I : Incremental) 

• การเลือกอย�างระมดัระวัง
ต�อแนวทางการพัฒนา 

• การนําไปปฏิบัติอย�างค�อย
เป0นค�อยไป 

• การตรวจดูแลและ
ประเมินผลอย�างสม่าํเสมอ
และต�อเน่ือง 

 

การร�วมมือในการทํางาน 
(C : Cooperation/ 
collaboration) 

• ระหว�างรัฐหน�วยงานของรัฐบาล 

• ระหว�างรัฐของภาคเอกชน 

• ระหว�างของระดับต�างๆของการ
บริการ 

• ระหว�างระดับเดียวกันทาง
การเมือง 

การวางแผน 

การนํารูปแบบ TOMM 

มาประยุกต$ใช� 

การวางแผนปฏิบัติการ

จัดการท�องเท่ียว 

การพัฒนารูปแบบการ

จัดการการท�องเท่ียว 

รูปแบบและกระบวนการจัดการท�องเท่ียว 
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ท(องถ่ินมีการกระจายผลประโยชน6 และมีกระบวนการท่ีอํานวยให(ท(องถิ่นมีขีดความสามารถในการ
ตรวจสอบ ประเมินความก(าวหน(าของชุมชนได( (Sofield, 2003) นอกจากนั้นคนในท(องถ่ินอาจได(รับ
ผลประโยชน6หลายอย�าง เช�น ทําให(กลายเป0นชุมชนท่ีต(อนรับนักท�องเท่ียว ชุมชนมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศในท(องถ่ิน และได(รับการสนับสนุนและความร�วมมือของหน�อยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือสร(างเครือข�ายพันธมิตรท่ีพร(อมให(การส�งเสริมชุมชนในการจัดการท�องเท่ียว 
 

8. แนวคิดเก่ียวกับประเทศไทย 4.0 
8.1 ความเป;นมา 

       ในอดีตประเทศไทยเป0นประเทศท่ียากจน มุ�งเน(นการสร(างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) เป0นสําคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติอ่ืนให(มีความสอดคล(องกัน จึงทําให(เกิดผล
กระทบเชิงลบในด(านต�าง ๆ มากมาย เช�น ความเหลื่อมล้ําของรายได(และโอกาสที่เพิ่มขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล(อมถูกทําลายมากข้ึนจากประเทศยากจน ปlจจุบันประเทศไทย
กําลังจะพัฒนาข้ึนเป0นประเทศท่ีรายได(ปานกลาง และมุ�งม่ันจะเข(าสู�ประเทศท่ีมีรายได(สูงในลําดับต�อไป 
แต�ประเทศไทยไม�สามารถปรับเปลี่ยนเป0นประเทศท่ีมีรายได(สูงได(เนื่องจากประเทศไทยไม�สามารถ
ขับเคลื่อนประเทศด(วยองค6ความรู(ด(วยวิทยาการและด(วยนวัตกรรมเหมือนอย�างเช�นสิงคโปร6หรือ
เกาหลีใต(ได( ด(วยเหตุผลดังกล�าว นายกรัฐมนตรีและหัวหน(าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.) ท่ี
เข(ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน6ท่ีว�า “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน”ด(วยการสร(างความเข(มแข็งจาก
ภายในขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได(มอบนโยบายต�างๆ เพ่ือการขับเคลื่อน  
ปฎิรูปประเทศด(านต�าง ๆ เพ่ือปรับแก( จัดระบบ ปรับทิศทาง และเพ่ือสร(างแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ให(เจริญเทียบเท�ากับประเทศท่ีพัฒนาแล(ว เพ่ือให(สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกตามแบบใหม� ๆ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได( รัฐบาลจึงได(กําหนดนโยบาย “ไทยแลนด6 
4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” เป0นวิสัยทัศน6เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย หรือ 
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล  
 8.2 โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคต�าง ๆ 
  การพัฒนาประเทศไทยต้ังแต�อดีตท่ีผ�านมาจนถึงปlจจุบันมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน
นโยบายเพ่ือให(เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน6 ต้ังแต�นโยบายไทยแลนด6 1.0 จนถึง
ปlจจุบัน ไทยแลนด6 4.0 มีรายละเอียดของนโยบาย ดังนี้ (สุวิทย6 เมษินทรีย6, 2559) 

1. ไทยแลนด6 1.0  เป0นยุคท่ีเน(นภาคการเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร6
ของประเทศไทยตั้งอยู�ในบริเวณพื้นที่ราบลุ�ม เหมาะแก�ประกอบอาชีพทางด(านเกษตรกรรม เช�น 
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว6 ประชากรส�วนใหญ�จึงประกอบอาชีพเกษตรกรมาเป0นเวลาช(านาน รายได(
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ส�วนใหญ�ของประเทศจึงมาจากการเกษตรเป0นหลัก เช�น การผลิตพืชไร� พืชสวน และการเลี้ยงสัตว6 
เช�น วัว ควาย หมู ไก� ฯลฯ เป0นต(น 

2. ไทยแลนด6 2.0 เป0นยุคท่ีเน(นอุตสาหกรรมเบา สืบเนื่องจากความเจริญจากซีกโลก
ตะวันตกได(เริ่มเข(ามาเผยแพร�และมีอิทธิพลและบทบาทในประเทศมากข้ึน มีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติ 
วัตถุดิบท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีมาแปรรูปกันมากข้ึน มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนมากมายแต�เป0นอุตสาหกรรม
ท่ีไม�มีความซับซ(อน เช�น โรงงานทอผ(า โรงงานแปรรูปผลไม( โรงงานผลิตรองเท(า เครื่องหนัง เครื่องด่ืม 
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป�า เครื่องนุ�งห�ม เป0นต(น 

3. ไทยแลนด6 3.0 เป0นยุคท่ีเน(นอุตสาหกรรมหนัก เกิดจากกระแสของโลกาภิวัตน6 
คนต�างชาติเข(ามาลงทุนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน ประเทศไทยเต็มไปด(วยเทคโนโลยีใหม� ๆ แต�คนไทย
ขาดความเป0นเจ(าของยึดติดอยู�กับตัวเลขการส�งออก ไม�สารมารถยกระดับสินค(าให(มีคุณค�าเพ่ือเพ่ิม
มูลค�าให(สูงข้ึนได( อุตสาหกรรมหนัก เช�น การผลิตและขายการส�งออกเหล็กกล(า อุตสาหกรรมรถยนต6 
โรงกลั่นน้ํามันและแยกก�าซธรรมชาติ โรงงานปูนซิเมนต6 เป0นต(น   
  นับต้ังแต�ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด(วยนโยบายต�าง ๆ พบว�า มี
การอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต�อปZ แต�มาถึงหลังปZ 2540 อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจลดลงมาเป0น 3-4% ต�อปZ เหตุผลเนื่องมาจาก 1) ประเทศไทยไม�เคยปรับโครงสร(าง
เศรษฐกิจอย�างจริงจังมาก�อน 2) ประเทศไทยไม�เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง และ 3) แรงงานยังมี
ทักษะไม�ดีพอจนกลายเป0นปlญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส ด(วยเหตุนี้รัฐบาลยุคปlจจุบันของ 
นายประยุทธ6  จันทร6โอชา จําเป0นต(องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศด(วยแนวความคิด 
“ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด6 4.0”  เพ่ือผลักดันประเทศให(หลุดพ(นจากกับดัก 3 กับดักท่ี
กําลังเผชิญอยู�ในปlจจุบันซ่ึงประกอบด(วย 1) กับดักประเทศรายได(ปานกลาง (Middle Income Trap) 
2) กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) และ 3)  กับดักความไม�สมดุลของการพัฒนา 
(Imbalance Trap)  

 8.3 ลักษณะของนโยบาย “ไทยแลนด$ 4.0” ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด�วยนวัตกรรม 

       ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร(างเศรษฐกิจจากที่กล�าวมาข(างต(นไปสู� 
“ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด(วยนวัตกรรม หรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลักคือ 
1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค(าโภคภัณฑ6ไปสู�สินค(าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด(วยภาคอุตสาหกรรมไปสู�การขับเคลื่อนด(วยเทคโนโลยี ความคิดสร(างสรรค6 และนวัตกรรม และ 
3) เปลี่ยนจากการเน(นภาคการผลิตสินค(า ไปสู�การเน(นภาคบริการมากข้ึน (สุวิทย6 เมษินทรีย6, 2559) 

  องค6ประกอบสําคัญท่ีประเทศไทยจะต(องเปลี่ยนท้ังระบบเพ่ือสู�ประเทศไทย 4.0 คือ 
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1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปlจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู�
การเกษตรสมัยใหม� ท่ีเน(นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต(อง
ร่ํารวยข้ึน และเป0นเกษตรกรแบบเป0นผู(ประกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู�และรัฐต(องให(ความช�วยเหลือ
อยู�ตลอดเวลาไปสู�การเป0น Smart Enterprises และ Start ups ท่ีมีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร(างมูลค�าค�อนข(างตํ่าไปสู� High Value 
Services  

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู�แรงงานท่ีมีความรู( ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
  8.4 กลุ�มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 5 กลุ�มเปDาหมายสู�ประเทศไทย 4.0  

       ประเทศไทย 4.0 ถือเป0นการพัฒนาเครื่องยนต6เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชุดใหม� (New Engines of Growth) ด(วยการเปลี่ยนแปลงความได(เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศท่ีมีอยู� 2 ด(าน คือ ด(านความหลากหลายเชิงชีวภาพ และด(านความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม ให(เป0นความได(เปรียบในเชิงแข�งขันโดยการเติมเต็มด(วยวิทยาการ ความคิดสร(างสรรค6 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาแล(วต�อยอดความได(เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เป0น 5 กลุ�มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปDาหมาย ซ่ึงประกอบด(วย (สุวิทย6 เมษินทรีย6, 2559) 

1. กลุ�มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
เช�น เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Food tech) สร(างเส(นทางธุรกิจใหม� (New 
Start) เป0นต(น 

2. กลุ�มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย6 (Health, Wellness & 
Bio-Med) เช�น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย6 (Medtech) สปา 
(Spa) เป0นต(น 

3. กลุ�มเครื่องมือ อุปกรณ6อัจฉริยะ หุ�นยนต6 และระบบเครื่องกลที่ใช(ระบบ
อิเล็กทรอนิกส6ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) เช�น เทคโนโลยีหุ�นยนต6 
(Robotech) เป0นต(น 

4. กลุ�มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร6 เน็ตที่ เชื่อมต�อและบังคับอุปกรณ6ต�างๆ 
ปlญญาประดิษฐ6 และเทคโนโลยีสมองกลฝlงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded 
Technology) เช�น เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ6เชื่อมต�อออนไลน6โดยไม�ต(องใช(คน (IoT) 
เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร6เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร6ซ (E-Commerce) 
เป0นต(น 

5. กลุ�มอุตสาหกรรมสร(างสรรค6 วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค�าสูง (Creative, 
Culture & High Value Services) เช�น เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ�สไตล6 
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(Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท�องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
(Service Enhancing) เป0นต(น 

  จากท้ัง 5 กลุ�มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรมเปDาหมายใน “ประเทศไทย 4.0” 
เป0นส�วนหนึ่งของ “10 อุตสาหกรรมแห�งอนาคต” (5 อุตสาหกรรมท่ีเป0น Extending S-Curve บวก 
5 อุตสาหกรรมท่ีเป0น New S-Curve) ซ่ึงเป0นนโยบายท่ีรัฐบาลได(ประกาศไว(คือ “10 อุตสาหกรรม
แห�งอนาคต” จะมีบางกลุ�มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ียังต(องพ่ึงพิงจากต�างประเทศเป0นหลัก เช�น 
อุตสาหกรรมการบิน (Aviation) ส�วนใน 5 กลุ�มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปDาหมายใน 
“ประเทศไทย 4.0” จะเป0นส�วนท่ีประเทศไทยต(องการพัฒนาด(วยตัวเองเป0นหลัก จากนั้นจะเป0นการ
ต�อยอดด(วยเครือข�ายความร�วมมือจากต�างประเทศ ซ่ึงสอดรับกับ “บันได 3 ข้ัน” ของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงคือ “การพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมกันเป0นกลุ�มอย�างมีพลัง” 

 8.5 กลไกในการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0  
                  จากเปDาหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร6 “ประเทศไทย 4.0” คือ
การขับเคลื่อน 5 กลุ�มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปDาหมายให(เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะเวลา 3-5 ปZ ซ่ึง
มีกลไกการขับเคลื่อนประกอบด(วย ดังนี้ (สุวิทย6 เมษินทรีย6, 2559) 

  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม� ประกอบด(วย  
1. Productive Growth Engine เปDาหมายสําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู�

ประเทศท่ีมีรายได(สูง (High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนด(วยนวัตกรรม ปlญญา เทคโนโลยี และ
ความคิดสร(างสรรค6 กลไกดังกล�าวประกอบไปด(วย การสร(างเครือข�ายความร�วมมือในรูปแบบประชารัฐ 
การบริหารจัดการสมัยใหม� และการสร(างคลัสเตอร6ทางด(านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถ
ด(านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด(วยนวัตกรรม กิจการร�วมทุนรัฐและ
เอกชนในโครงการขนาดใหญ� รวมถึงการบ�มเพาะธุรกิจด(านเทคโนโลยี เป0นต(น ซ่ึงถือเป0นการตอบโจทย6
ความพยายามในการก(าวข(ามกับดักประเทศรายได(ปานกลาง ท่ีไทยกําลังเผชิญอยู� 

2. Inclusive Growth Engine เพ่ือให(ประชาชนได(รับประโยชน6และเป0นการกระจาย
รายได( โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึนโดยกลไกนี้ประกอบด(วย การสร(างคลัสเตอร6เศรษฐกิจระดับ
กลุ�มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส�งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อ
ตอบโจทย6ประเด็นปlญหาและความท(าทายทางสังคมในมิติต�างๆ การสร(างสภาพแวดล(อมท่ีเอ้ืออํานวย
ต�อการทําธุรกิจ การส�งเสริมและสนับสนุนให(วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมเข(มแข็งและสามารถ 
แข�งขันได(ในเวทีโลก การสร(างงานใหม�ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีด
ความสามารถ การเสริมสร(างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให(ทันกับพลวัตการ 
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ�ายภาษีให(แก�ผู(ท่ีมีรายได(ตํ่ากว�าเกณฑ6ที่กําหนดแบบมีเง่ือนไข 
(Negative Income Tax) เพ่ือแก(ไขกับดักความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปlจจุบัน 
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3. Green Growth Engine การสร(างความม่ังค่ังของไทยในอนาคต จะต(องคํานึงถึง
การพัฒนาและใช(เทคโนโลยีท่ีเป0นมิตรต�อสิ่งแวดล(อม เพ่ือตอบโจทย6การหลุดออกจากกับดักความ
ไม�สมดุลของการพัฒนาระหว�างคนกับสภาพ แวดล(อมโดยกลไกนี้ประกอบด(วย  การมุ�งเน(นการใช(
พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงความได(เปรียบเรื่องต(นทุน (Cost Advantage) 
เป0นหลัก มาสู�การคํานึงถึงประโยชน6ท่ีได(จากการลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) 
หัวใจสําคัญอยู�ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให(ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล(อมน(อยท่ีสุด อันจะเกิด
ประโยชน6กับประเทศและประชาคมโลกด(วยในเวลาเดียวกัน 

  ท้ัง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเป0นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู�ความม่ัง
ค่ังอย�างม่ันคงและยั่งยืน เพื่อให(หลุดพ(นจากกับดักประเทศที่มีรายได(ปานกลาง ซ่ึงถือเป0นเปลี่ยน
โมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนต�างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน(อยมาก
โดยมุ�งเน(นการพัฒนาการศึกษาคน สร(างการวิจัยและพัฒนา โครงสร(างเศรษฐกิจ ให(ไทยสามารถอยู�
ได(ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลต(องกล(าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต�างประเทศ เอา
เทคโนโลยีของต�างชาติมา และต(องยืนอยู�บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 

  จากนโยบายในการพัฒนาประเทศภายใต(แนวคิด ประเทศไทย 4.0 พอจะสรุปได(ว�า
นโยบายประเทศไทย 4.0 เป0นอีกนโยบายหนึ่งท่ีเป0นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวซ่ึง
เป0นจุดเริ่มต(นของยุทธศาสตร6ชาติ 20 ปZ ในการขับเคลื่อนไปสู�การเป0นประเทศท่ีม่ังค่ัง ม่ันคง และ
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน6รัฐบาลอย�างเป0นรูปธรรม  เป0นรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร(างเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร(อมๆ กัน และเป0นการผนึกกําลังของ
ทุกภาคส�วนภายใต(แนวคิด “ประชารัฐ” ซ่ึงเป0นตัวขับเคลื่อน โดยมุ�นเน(นการมีส�วนร�วมของ
ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยต�าง ๆ ร�วมกันระดมความคิด ภายใต(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู(จักเติม 
รู(จักพอ รู(จักแบ�งปlน” ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็น�าจะเป0นทางรอดทางเลือกท่ีจะนําพา
ประชาชนชาวไทยได(หลุดพ(นจากความยากจนตามนโยบายท่ีวางไว( 

 
9. บริบทพ้ืนท่ีในการทําการวิจัย 
 ผู(วิจัยได(ลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษาและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข(องกับบริบทของจังหวัด
นครราชสีมา จากข(อมูล บทความและเอกสาร ซ่ึงเป0นการศึกษาข(อมูลในเบื้องต(นของชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ (จังหวัดนครราชสีมา, 2559) 
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 9.1 ข�อมูลท่ัวไปของจังหวัดนครราชสีมา 
  จังหวัดนครราชสีมาเป0นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต�เดิมต้ังอยู�ใน

ท(องท่ีอําเภอสูงเนิน ห�างจากตัวเมืองปlจจุบันประมาณ 31 กิโลเมตร เรียกว�า “เมืองโคราฆะปุระ” 
หรือโคราชกับเมืองเสมา ซ่ึงท้ัง 2 เมือง เคยเจริญรุ�งเรืองในสมัยขอม แต�ในปlจจุบันเป0นเมืองร(างต้ังอยู�
ริมลําตะคอง  สมัยอยุธยาในแผ�นดินสมเด็จพระนารายณ6มหาราช (พ.ศ.2199-2231) โปรดให(สร(าง
เมืองโดยเอาชื่อเมืองเสมากับเมืองโคราฆะปุระ  มาผูกเป0นนามเมืองใหม�เรียกว�า “เมืองนครราชสีมา” 
แต�คนท่ัวไปเรียกว�า  “เมืองโคราช”  สมัยกรุงรัตนโกสินทร6รัชกาลที่ 1 โปรดเกล(าฯ ให(ยกฐานะ
เป0นเมืองชั้นเอก ผู(สําเร็จราชการเมืองมียศเป0นเจ(าพระยา  เจ(าพระยานครราชสีมาคนแรก ชื่อ ปx�น ณ 
ราชสีมาและในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมาได(นําช(างเผือก 2 เชือก ขึ้นน(อมเกล(าถวายต�อมาในปZ 
พ.ศ. 2369 ในสมัยรัชกาลท่ี 3  เจ(าอนุวงศ6ผู(ครองเมืองเวียงจันทน6ก�อการกบฏยกกองทัพมาตีเมือง
นครราชสีมาและกวาดต(อนพลเมืองไปเป0นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา พระสุริยเดช
วิเศษฤทธิ์ทศทิศวิชัย) ผู(รักษาเมืองแสร(งทํากลัวเกรงและประจบเอาใจทหารลาว เม่ือถูกกวาดต(อนมาถึง        
ทุ�งสัมฤทธิ์ ในเขตอําเภอพิมาย ก็หยุดพักกลางทาง พอได(โอกาสคุณหญิงโมก็จัดกองทัพโจมตีกองทัพ
เวียงจันทน6แตกพ�ายไป วีรกรรมท่ีคุณหญิงโมท่ีได(ประกอบข้ึนนี้ รัชกาลท่ี 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล(าฯ 
สถาปนาคุณหญิงโมดํารงฐานันดรศักด์ิเป0น “ท(าวสุรนารี” ต�อมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได(โปรดเกล(าฯ ให(
รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงให(นครราชสีมาเป0นที่ว�าการมณฑลลาวกลาง ในปZ พ.ศ. 2434 
( ร.ศ. 110 ) จังหวัดนครราชสีมา มีคําขวัญประจําจังหวัดว�า : เมืองหญิงกล(า ผ(าไหมดี หม่ีโคราช 
ปราสาทหิน ดินด�านเกวียน  และดอกไม(ประจําจังหวัดคือ ดอกสาธร 

 9.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  จังหวัดนครราชสีมาเป0นจังหวัดท่ีต้ังอยู�ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู�บนท่ีราบสูง

โคราช ห�างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร (12,808,728 ไร�) 
เป0นพ้ืนท่ีปzาไม( 2,297,735 ไร� โดยส�วนใหญ�เป0นพื้นที่อุทยานแห�งชาติคือ อุทยานแห�งชาติเขาใหญ� 
และอุทยานแห�งชาติทับลาน ร(อยละ 61.4 และเป0นแหล�งน้ํา 280,313 ไร� ทิศเหนือติดต�อกับจังหวัด
ชัยภูมิ และขอนแก�น ทิศใต(ติดต�อกับจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก(ว ทิศตะวันออกติดกับ
จังหวัดบุรีรัมย6 และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ และลพบุรี พื้นที่ส�วนใหญ�เป0นท่ีราบ  
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหว�าง 150-300 เมตร มีเทือกเขาสันกําแพง และเทือกเขาพนมดงรัก 
เป0นแนวยาวทางด(านทิศใต(และทิศตะวันตก ส�วนบริเวณตอนล�างค�อนไปทางเหนือและตะวันออกเป0น
ท่ีราบลุ�ม โดยมีลําน้ําลําตะคองและลําน้ําสาขาอื่น ๆ ไหลหล�อเลี้ยงบริเวณด(านเหนือของเมือง และ
เป0นสาขาหนึ่งของแม�น้ําสําคัญคือ แม�น้ํามูล ซ่ึงเป0นแม�น้ําสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แผนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

 

ภาพท่ี 1 แสดงแผนท่ีจังหวัดนครราชสีมา   
ท่ีมา: กูเก้ิลดอทคอม, แผนท่ีจังหวัดนครราชสีมา, เข(าถึงเม่ือ 23 พฤศจิกายน 2559, เข(าถึงได(จาก
https://sites.google.com/site 

 

 9.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมาจัดอยู�ในประเภททุ�งหญ(าเขตร(อน มี

ลมมรสุมหลักพัดผ�านคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให(อากาศหนาวเย็นและแห(งแล(ง กับลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต( ทําให(มีอากาศชุ�มชื้นและมีฝนตกชุก โดยท่ัวไปสามารถแบ�งฤดูกาลออกได(เป0น 
3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มต้ังแต�เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุก ต้ังแต�เดือนเมษายนจนถึงเดือน
ตุลาคม โดยมีปริมาณน้ําฝนสูงสุดในเดือนตุลาคม ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู�
ฤดูหนาวตั้งแต�กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ6 ระยะนี้ได(รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป0นลมหนาวและแห(งพัดจากประเทศจีน และฤดูร(อน เริ่มต้ังแต�กลางเดือน
กุมภาพันธ6 ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 
 



80 

  เนื่องจากพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของจังหวัดนครราชสีมาเป0นพ้ืนท่ีราบสูง มีปzาและทิวเขาสูง
ก้ันเขตแดนเป0นแนวยาว อากาศจึงค�อนข(างร(อนอบอ(าวในฤดูร(อน และในฤดูหนาวก็ค�อนข(างหนาวเย็น 
โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังปZประมาณ 27.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33 อาศาเซลเซียส มีค�าความชื้นสัมพัทธ6เฉลี่ยตลอดท้ังปZ 71% ความชื้นสัมพัทธ6
สูงสุดเฉลี่ย 89% ความชื้นสัมพัทธ6ต่ําสุดเฉลี่ย 49% 

 9.4 สภาพสังคมและการปกครอง 
  จังหวัดนครราชสีมา แบ�งปกครองแบ�งออกเป0น 32 อําเภอ ดังนี้ อําเภอเมือง

นครราชสีมา อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง อําเภอคง อําเภอบ(านเหลื่อม อําเภอจักราช อําเภอโชคชัย 
อําเภอด�านขุนทด อําเภอโนนไทย  อําเภอโนนสูง  อําเภอขามสะแกแสง  อําเภอบัวใหญ�  อําเภอประทาย  
อําเภอปlกธงชัย  อําเภอพิมาย  อําเภอห(วยแถลง  อําเภอชุมพวง  อําเภอสูงเนิน  อําเภอขามทะเลสอ  
อําเภอสีค้ิว  อําเภอปากช�อง  อําเภอหนองบุญมาก  อําเภอแก(งสนามนาง  อําเภอโนนแดง  อําเภอ
วังน้ําเขียว  อําเภอเทพารักษ6 อําเภอเมืองยาง อําเภอพระทองคํา อําเภอลําทะเมนชัย  อําเภอบัวลาย 
อําเภอสีดา และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีตําบล 289 ตําบล 3,743 หมู�บ(าน เนื้อท่ีรวม 20,493.968 
ตารางกิโลเมตร มีประชากร 2,628,818 คน (พ.ศ. 2558) (อันดับท่ี 2 ของประเทศ) 

 9.5 สภาพเศรษฐกิจ 
     โครงสร(างเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา มีโครงสร(างที่สําคัญ ได(แก� 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และการค(าส�ง ค(าปลีก ซ่ึงมีอัตราสัดส�วนโครงสร(างร(อยละ 22.46, 
19.82 และ 14.91 ตามลําดับ ในภาคการเกษตร จังหวัดมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังสิ้น 8,931,032 ไร� 
แบ�งเป0น ปลูกข(าว จํานวน 4,329,724 ไร� พืชไร�จําพวกข(าวโพด มันสําปะหลัง ปอ ฝDาย และข(าวฟzาง 
จํานวน 3,793,602 ไร� และปลูกพืชสวน 632,170 ไร� มีครัวเรือนเกษตรกรรวมท้ังสิ้น 326,587 
ครัวเรือน โดยมีพืชเศรษฐกิจ 3 อันดับแรก คือ ข(าว มันสําปะหลัง และข(าวโพดเลี้ยงสัตว6 นอกจากนี้
ยังมีการเลี้ยงสัตว6 เพาะเลี้ยงสัตว6น้ําจืด การเลี้ยงไหม โดยเฉพาะท่ีอําเภอปlกธงชัยเป0นแหล�งผ(าไหม   
ท่ีข้ึนชื่อ อาชีพการทําปzาไม( และการประมงน้ําจืดตามลุ�มน้ํา ในภาคอุตสาหกรรม ปZ พ.ศ. 2553 
จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานท้ังสิ้น 2,398 โรงงาน มีมูลค�าการลงทุน ประมาณ 119 ล(านบาท ซ่ึง
โรงงานอุตสาหกรรมส�วนใหญ�เป0นอุตสาหกรรมการเกษตรมีสัดส�วนเฉลี่ยร(อยละ 18.84 อุตสาหกรรม
ขนส�งเฉลี่ยร(อยละ 12.27 อุตสาหกรรมโลหะเฉลี่ยร(อยละ 11.38 และอุตสาหกรรมอาหารเฉลี่ย    
ร(อยละ 10.02  สําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร� มีแร�ท่ีสําคัญคือ หินบะซอลต6 หินปูน และ เกลือหิน 
โดยเฉพาะเกลือหิน พบมากในตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด ปZ พ.ศ. 2556 จังหวัดนครราชสีมา
มีผลิตภัณฑ6มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product - GPP) เท�ากับ 242,476 ล(านบาท อยู�ใน
ลําดับท่ี 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลําดับท่ี 8 ของประเทศ และ ผลิตภัณฑ6จังหวัดต�อคน (GPP 
per capita) เท�ากับ 95,195 บาท อยู�ในลําดับท่ี 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลําดับท่ี 39 ของ
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ประเทศ ภาคการเงินการธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนสํานักงานของธนาคารท้ังสิ้น 129 
สํานักงาน เงินรับฝากรวมทุกประเภท (มีนาคม พ.ศ. 2557) ท้ังสิ้น 115,893 ล(านบาท และ เงินให(
สินเชื่อรวมทุกประเภท (มี.ค. 2557) ท้ังสิ้น 123,798 ล(านบาท  

 9.6 การท�องเท่ียวและการบริการ 
  จังหวัดนครราชสีมา เป0นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดในประเทศและมีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร6มาต้ังแต�ครั้งอดีตจวบจนปlจจุบัน ดังนั้นจึงมีแหล�งท�องเที่ยวมากมายหลากหลายทั้ง    
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปราสาทหิน วัดวาอาราม แหล�งท�องเท่ียวเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม แหล�งท�องเท่ียวท่ีถูกสร(างข้ึนเพ่ือการท�องเท่ียว มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ี
เก�าแก� มีวัด  ปราสาท เช�น วัดโนนกุ�ม (วัดหลวงพ�อโต)  ปราสาทหินพนมวัน ปราสาทหินพิมาย  
ถํ้าหินงอก หินย(อย วัดพายัพอนุสรณ6 สถานบูรพาจารย6เจดีย6 วัดปzาสาละวัน อนุสาวรีย6ท(าวสุรนารี 
กําแพงเมืองเก�า วัดศาลาลอย ซุ(มประตูชุมพล วัดบ(านไร�  แหล�งท�องเท่ียวและเรียนรู(เชิงเกษตร เช�น  
น้ําผุด แปลงปลูกผักออรืแกนนิคส6 ท่ีอําเภอปากช�อง ฟาร6มโชคชัย จิมทอมป�สันฟาร6ม และ ผักปลอด
สารพิษ สวนพุทรานมสดท่ีอําเภอวังน้ําเขียวท่ีได(รับฉายาว�า สวิสเซอร6แลนด6แดนอีสาน   

 9.7 แหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดนครราชสีมา 
  จังหวัดนครราชสีมามีแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญมากมายหลายแห�งกระจายอยู�ตาม
อําเภอต�าง ๆ และท่ีมีชื่อเสียงและเป0นท่ีรู(จักแก�นักท�องเท่ียว ดังนี้ 

 9.7.1 อําเภอครบุรี  
    อําเภอครบุรี อยู�ห�างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 58 กิโลเมตร มี
แหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญคือ หาดจอมทอง บริเวณเข่ือนลํามูลบน และสะพานไม(ร(อยปZ 
 

 
 

ภาพท่ี 2   แหล�งท�องเท่ียวหาดจอมทอง 
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    หาดจอมทองอยู�ในบริเวณพ้ืนท่ีท(ายเข่ือนลํามูลบน อําเภอครบุรี ใกล(กับเขา
จอมทอง ตําบลจระเข(หิน จึงได(ชื่อว�า “หาดจอมทอง” มีความกว(างของหาดจากแนวริมน้ําข้ึนมาเฉลี่ย 
80 เมตร ยาว 800 เมตร โดยทําการลงทรายหยาบตลอดแนวท้ังหมด ความหนาของทรายประมาณ 
10 เมตร เป0นชายหาดท่ีเสมอเรียบตามแนวระดับน้ํา ทําให(มีบริเวณพ้ืนท่ีชายหาดท่ีสามารถลงเล�นน้ําได( 
ไม�ลึก มีบริการให(เช�าห�วงยาง เรือถีบ เก(าอ้ีพับ ร�มชายหาดเรือแพ มีร(านค(า ร(านอาหาร และเป0นท่ีรู(จักดี
ในเรื่องการทําอาหารจากปลาในเข่ือน และยังมีรีสอร6ทไว(รองรับนักท�องเท่ียวสามารถพักค(างแรม และ
มีลานกว(างท่ีสามารถกางเต(นท6นอนได(อีกด(วย 
 

     
 
ภาพท่ี  3  สะพานไม(ร(อยปZ 
 
                 สะพานไม(ร(อยปZ ต้ังอยู�ท่ีตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี ห�างจากตัวเมือง
ประมาณ 90 กิโลเมตร เป0นสะพานไม(ท่ีอายุกว�า 100 ปZ มีความยาวเกือบ 2 กิโลเมตร ชาวบ(านยังคง
ช�วยกันอนุรักษ6ให(คงสภาพเดิมไว(  สะพานไม( 100 ปZ เป0นสะพานไม(ที่ใช(เดินไปมาหาสู�กันระหว�าง
หมู�บ(านและใช(ในการสัญจรไปมายังพ้ืนนาของแต�ละคน บริเวณโดยรอบสะพานจะเตียนโล�ง มีต(นไม(
บ(างประปราย แต�โดยมากแล(วไม�มีต(นไม(เลยนอกเสียจากจะมองเห็นทางภูเขาทางทิศตะวันตกของ
สะพานถึงจะมีต(นไม(ให(เห็น ความสวยงามของสะพานนี้จะเกิดข้ึนในหลายฤดูกาล เช�น ฤดูหนาว ช�วง
เช(าตรู�จะมีหมอกกระจายไปท่ัวทุ�งนาข(าว ช�วงข(าวเติบโตและออกรวงจะมองเห็นเป0นสีทอง เหลืองอร�าม
สุดสายตา ส�วนในฤดูฝน ก็จะมองเห็นเป0นทุ�งข(าวเขียวขจีท�ามกลางฉากหลังเป0นภูเขาสีเขียวเข(ม จึง
เป0นท่ีเหมาะกับผู(ท่ีชื่นชอบการถ�ายภาพ นักถ�ายภาพมืออาชีพ สามารถมาเก็บภาพได(อย�างสวยงาม 

  9.7.2 อําเภอโชคชัย 
    อําเภอโชคชัย อยู�ห�างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 30 กิโลเมตร 

สามารถนั่งรถประจําทาง หรือรถยนต6ส�วนตัวมาได(สะดวกมีแหล�งจําหน�ายผลิตภัณฑ6เครื่องปl�นดินเผา 
ท่ีข้ึนชื่อ 
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ภาพท่ี 4  เครื่องปl�นดินเผาด�านเกวียน        
 
    ชุมชนเครื่องปl�นดินเผาด�านเกวียน 
    ชุมชนเครื่องปl�นดินเผาด�านเกวียนอยู�ห�างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 
15 กิโลเมตร ตามเส(นทางหลวงหมายเลข 224 นครราชสีมา – โชคชัย ด�านเกวียนเป0นหมู�บ(านริมฝl�ง
แม�น้ํามูล ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป0นเส(นทางการค(าระหว�างโคราชกับเขมร ชาวด�านเกวียนมีอาชีพทํานา 
ทําไร�บริเวณริมฝl�งแม�น้ํามูล และเริ่มเรียนรู(การทําเครื่องปl�นดินเผาจากชาวข�า (ชาวเขาเผ�าหนึ่งตระกูล
มอญ – เขมร เป0นชนพ้ืนเมืองเดิมท่ีมีถ่ินฐานอาศัยอยู�แถบลุ�มแม�น้ําโขง) ในยุคแรกของการทําเครื่องปl�น 
จะทําไว(ใช(ในครัวเรือน เช�น หม(อดิน โอ�ง ไห ครก ฯลฯ ปlจจุบันได(มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ6มา
เป0นเครื่องประดับ ของตกแต�งบ(านและจัดสวน ตลอดจนเป0นสินค(าส�งออกไปขายยังต�างประเทศ ด(วย
คุณสมบัติของดินด�านเกวียน เม่ือเผาออกมาแล(วมีลักษณะเป0นสีสัมฤทธิ์ ท่ีมีเอกลักษณ6ของความเป0น
เครื่องปl�นดินเผาด�านเกวียน นอกจากนั้น หมู�บ(านเครื่องปl�นดินเผาด�านเกวียน ได(รับเลือกจาก
สํานักงานพัฒนาการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา จัดต้ังให(เป0นหมู�บ(านท�องเท่ียว OTOP 
เม่ือต(นปZ 2548 ให(เป0นหนึ่งใน 4 แห�งของประเทศ เพ่ือให(เป0นต(นแบบและเป0นแห�งแรกในภาคอีสาน 

  9.7.3 อําเภอด�านขุนทด 
    อําเภอด�านขุนทด อยู�ห�างจากตัวจังหวัดประมาณ 84 กิโลเมตร แหล�งท�องเท่ียว

ท่ีเป0นท่ีรู(จักดีคือ วัดบ(านไร� และวิหารเทพ วิทยาคม 
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           วิหารเทพวิทยาคมวัดบ(านไร�                        ด(านหน(าวิหารเทพวิทยาคม 
 
ภาพท่ี  5  วิหารเทพวิทยาคมวัดบ(านไร�  และ ด(านหน(าวิหารเทพวิทยาคม 
 
    วิหารเทพวิทยาคม วัดบ(านไร� 

    สร(างข้ึนจากความต้ังใจของหลวงพ�อคูณ ปริสุทโธ ที่ต(องการให(คนเข(าใจ
พระพุทธศาสนาได(อย�างง�ายๆ โดดเด�นด(วยสถาปlตยกรรมท่ีสุดแสนอลังการ ต้ังแต�รูปปl�นพญานาค 19 
เศียร ประตูท(าว  จตุโลกบาล และเศียรช(างขนาดใหญ� เป0นสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีทางศาสนาแห�งใหม�ท่ี
สวยงาม หอเทพวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (อาคารปริสุทธปlญญา สร(างเสร็จในปZ 2554 
ได(กลายจุดเด�นสําคัญของวัดบ(านไร� ลักษณะเป0นอาคารประติมากรรมช(าง ต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีบึงน้ําขนาด 
30 ไร� เป0นอาคารสูง 4 ชั้น รวมชั้นใต(ดิน (ชั้นบาดาล) 1 ชั้น โดยชั้นดาดฟDาของอาคารเป0นรูปปl�นหลวง
พ�อคูณและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ(า มีความสูงรวมแล(ว 42 เมตร อาคารต้ังอยู�บนลานทรงกลม มี
ขนาดเส(นผ�านศูนย6กลางประมาณ 65 เมตรทําให(หอเทพวิทยาคม กลายเป0นพุทธสถานในนิกายเถรวาท  
ท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย 
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           วัดบ(านไร� (วัดหลวงพ�อคูณ)                            อาคารนิทรรศการหลวงพ�อคูณ 
 
ภาพท่ี  6  วัดบ(านไร� (วัดหลวงพ�อคูณ) และ อาคารนิทรรศการหลวงพ�อคูณ 
 
    วัดบ(านไร� (วัดหลวงพ�อคูณ) ต้ังอยู�ท่ี  ตําบลกุดพิมาน อําเภอด�านขุนทด เป0น
วัดท่ีมีชื่อเสียงท่ีประชาชนนิยมมากราบไหว(เนื่องจาก พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) พระเกจิชื่อดัง 
เป0นท่ีเคารพศรัทธาของคนท้ังประเทศ เป0นเจ(าอาวาสวัดบ(านไร� ในปlจจุบันได(มรณภาพลงเม่ือปZ พ.ศ. 
2558 และมี พระภาวนาประชานาถ (นุช รตนวิชโย) เป0นรักษาการเจ(าอาวาสแทน หลวงพ�อคูณเป0น
พระชาวบ(านที่เข(าถึงมวลชนทุกระดับชั้น ตั้งแต�เจ(าฟDาเจ(าแผ�นดิน นักการเมืองไปจนถึงชาวบ(าน 
ด(วยท�านมีเมตตามหานิยม มีวิธีการสั่งสอนท่ีตรงไปตรงมาง�ายแก�การเข(าใจ  

  9.7.4 อําเภอโนนสูง  
      อําเภอโนนสูง อยู�ห�างจากตัวจังหวัดประมาณ 37 กิโลเมตร มีแหล�งโบราณวัตถุ

เป0นท่ีท�องเท่ียวท่ีสําคัญคือ แหล�งโบราณคดีบ(านปราสาท 
 

   
           แหล�งโบราณคดีบ(านปราสาท                           การขุดค(นแหล�งโบราณคดี 
 
ภาพท่ี 7  แหล�งโบราณคดีบ(านปราสาท  และ การขุดค(นแหล�งโบราณคดี 
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    แหล�งโบราณคดีบ(านปราสาท มีอายุราว 3,000 ปZนับเป0นแหล�งโบราณคดี
แห�งท่ีสองต�อจากบ(านเชียงท่ีได(จัดทําในลักษณะพิพิธภัณฑ6กลางแจ(ง เป0นท่ีรู(จักเพราะ นักค(าของเก�า
ลักลอบนําโบราณวัตถุในบริเวณหมู�บ(าน ไปขายกรมศิลปากรจึงได(ดําเนินการจับกุมพร(อมกับส�ง
เจ(าหน(าท่ีไปศึกษาแหล�งโบราณคดีนี้ในปZ 2526 พบว�าแหล�งโบราณคดีขนาดใหญ� มีคูน้ําคันดินล(อมรอบ 1 
ชั้นมีลําธารปราสาทไหลผ�านด(านเหนือ มีมนุษย6มาต้ังชุมชนครั้งแรกราว 3,000 ปZ มาแล(วรู(จักการเพาะปลูก
ข(าวและเลี้ยงสัตว6 มีการใช(สําริดบ(างแต�ไม�แพร�หลาย ทําภาชนะดินเผาทรงปากแตรสีแดงขัดมันและมี
การนําภาชนะดังกล�าวฝlงร�วมกับศพด(วย หลุมขุดค(นท่ีตกแต�งและเปxดให(ชม มีท้ังหมด 3 หลุมขุด  

  9.7.5 อําเภอปlกธงชัย 
     อยู�ห�างจากตัวจังหวัดไปทางถนนสาย 304 ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร 
มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีเป0นการท�องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสําคัญคือ ไร� จิม ทอมป�สัน ฟาร6ม และ เข่ือนลําพระเพลิง 
 

  
           ไร� จิม ทอมป�สัน ฟาร6ม                                   ผลผลิตจากไร�จิมทอมป�สัน 

 
ภาพท่ี 8  ไร� จิม ทอมป�สัน ฟาร6ม และ ผลผลิตจากไร�จิมทอมป�สัน 
 

    ไร� จิม ทอมป�สัน ฟาร6ม ต้ังอยู�ท่ีตําบลตะขบ อําเภอปlกธงชัย  อยู�ห�างจากตัวเมือง
ประมาณ 50 กิโลเมตร เป0นแหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เที่ยวชมวิถีชีวิต
พ้ืนบ(านแบบด้ังเดิม การปลูกหม�อนเลี้ยงไหม แปลงเก็บผักปลอดสารพิษ ตลอดจนทุ�งดอกไม(นานาพรรณ 
และความงามของธรรมชาติ ท�ามกลางภูเขาและทุ�งหญ(า โดยจะเปxดให(เท่ียวชมเพียงปZละ 1 เดือน
เท�านั้น (ประมาณกลางเดือน ธันวาคม ถึงเดือนมกราคม) เพ่ือเป0นแหล�งเรียนรู(ให(กับนักท�องเท่ียว 
พร(อมให(ได(เท่ียวชมและเลือกซ้ือผัก ดอกไม(นานาชนิด พร(อมท้ังเรียนรู(สถาปlตยกรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีแบบด้ังเดิมของชาวอีสาน 
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               เข่ือนลําพระเพลิง                                     เรือไว(บริการนักท�องเท่ียว 
 
ภาพท่ี  9  เข่ือนลําพระเพลิง  และ เรือไว(บริการนักท�องเท่ียว 
 
    เข่ือนลําพระเพลิงต้ังอยู�ท่ีตําบลตะขบ อําเภอปlกธงชัย สร(างข้ึนต้ังแต�ปZ พ.ศ. 
2505 เปxดใช(เม่ือปZ พ.ศ. 2510 โดยก้ันน้ําท่ีภูเขาโซ� และภูเขาหลวงท่ีประชิดกันบริเวณบ(านบุหัวช(าง 
ตําบลตะขบ อําเภอปlกธงชัย เพ่ือกักเก็บน้ําไว(ใช(ประโยชน6ในการเกษตรกรรม และปDองกันอุทกภัย 
เข่ือนเป0นทะเลสาบยาวไปตามลําน้ํา จากหน(าเข่ือนประมาณ 21 กิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ําได(ถึง 
320 ล(านลูกบาศก6 โดยทะเลสาบเหนือเข่ือนนั้นมีภูมิประเทศท่ีสวยงาม สองฟากฝl�งมีปzาไม(เขียวขจีร�มรื่น  
มีน้ําตกคลองก่ี น้ําตกขุนโจร น้ําตกละอองชมพู ทําให(เข่ือนลําพระเพลิงเป0นสถานท่ีท�องเท่ียวยอดนิยม
สําหรับผู(ท่ีต(องการมาพักผ�อน ตกปลา ตากอากาศชมวิวทิวทัศน6ริมอ�างเก็บน้ํา และเป0นสถานท่ี
ท�องเท่ียวสําคัญแห�งหนึ่งของอําเภอปlกธงชัย 

  9.7.6 อําเภอปากช�อง 
    เป0นอําเภอท่ีอยู�ใกล(กรุงเทพท่ีสุด อําเภอปากช�องอยู�ห�างจากตัวเมืองประมาณ 

120 กิโลเมตร เนื่องจากเป0นอําเภอท่ีติดกับอุทยานแห�งชาติเขาใหญ�จึงสามารถเท่ียวได(ท้ังปZ เพราะ
อากาศดี  มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญ เช�น น้ําตกเหวสุวัต น้ําตกเหวนรก สระน้ําผุด และฟาร6มโชคชัย 
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              น้ําตกเหวสุวัต                                       ศูนย6บริการนักท�องเท่ียวเขาใหญ� 
 
ภาพท่ี 10  น้ําตกเหวสุวัต และ ศูนย6บริการนักท�องเท่ียวเขาใหญ� 

 
    น้ําตกเหวสุวัตเป0นน้ําตกท่ีมีชื่อเสียงมาก เป0นท่ีรู(จักของประชาชนท่ัวไป 

ต้ังอยู�ในเขตอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� อยู�สุดถนนธนะรัชต6 หรือจะเดินเท(าต�อจากน้ําตกผากล(วยไม(ไป
ประมาณ 3 กิโลเมตร น้ําตกแห�งนี้มีลักษณะเป0นสายน้ํา ไหลตกลงมาจากหน(าผาสูงประมาณ 20 
เมตร บริเวณด(านล�างของน้ําตกเป0นแอ�งน้ําและลําธาร เหมาะสําหรับลงเล�นน้ํา แต�สําหรับฤดูฝนน้ําจะ
มาก ไหลแรงและค�อนข(างเย็นจัด นักท�องเท่ียวควรระมัดระวังความปลอดภัย 

 

  
                     น้ําตกเหวนรก                                      ด(านล�างของน้ําตกเหวนรก 

 
ภาพท่ี 11  น้ําตกเหวนรก และ ด(านล�างของน้ําตกเหวนรก 
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    น้ําตกเหวนรก ตั้งอยู�ที่อําเภอปากช�อง เป0นที่รู (จักกันดีว�าเป0นน้ําตกที่มี
ความสูงและสวยงามมากและเป0นส�วนหนึ่งของอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� แต�เดิมก�อนท่ีจะมีการตัดถนน
สายปราจีนบุรี-เขาใหญ� นั้น จะต(องเดินเท(าเข(ามาโดยใช(เวลาไม�น(อยกว�า 6 ชั่วโมง แต�หลังจากตัดถนน
สายปราจีนบุรี-เขาใหญ�เสร็จแล(ว ถนนตัดผ�านใกล(น้ําตกเหวนรกมาก โดยมีลานจอดรถห�างจากตัว
น้ําตกเพียง 1 กิโลเมตรเท�านั้น ระหว�างทางสามารถเดินชมธรรมชาติอันสวยงามสองข(างทางได( เม่ือถึง
ตัวน้ําตกจะมีบันไดลงไปอีกราว 50 เมตร ซ่ึงค�อนข(างแคบและชัน แต�เม่ือลงไปถึงจุดชมวิวก็จะเห็น
ความยิ่งใหญ�อลังการของน้ําตกได(อย�างสวยงาม หากไปในฤดูฝนมีน้ํามาก ละอองน้ําจะกระเซ็นต(อง
กับแสงอาทิตย6เป0นสายรุ(งอย�างงดงาม แต�ในหน(าแล(งนั้นจะไม�มีน้ํา เห็นแต�เพียงหน(าผาแห(งๆ เท�านั้น 

  9.7.7  อําเภอบ�านเหล่ือม    
    อําเภอบ(านเหลื่อม อยู�ห�างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 90 กิโลเมตร 

เป0นอําเภอท่ีอยู�ติดกับจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงห�างจากตัวจังหวัดชัยภูมิเพียง 30 กิโลเมตรเท�านั้น สามารถ
เดินทางไปได( 2 เส(นทางคือ ไปตามถนนมิตรภาพ เลี้ยวซ(ายท่ีชุมชนบ(านวัด อําเภอคง หรือเลี้ยวซ(ายท่ี
อําเภอสีดา หรือจะใช(เส(นทางนครราชสีมาชัยภูมิก็สะดวกและใกล(กว�า  เป0นอําเภอท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกข(าว เลี้ยงสัตว6 โดยเฉพาะมีเชื่อเสียงในเรื่องการเลี้ยงปลาน้ําจืด ด(วยการเลี้ยงปลาใน
กระชัง เช�น ปลานิล ปลาทับทิม ปลาตะเพียน ปลาดุก ฯลฯ แหล�งท�องเท่ียวท่ีนี่ ข้ึนชื่อได(แก� ทุ�งบัวแดง 
หรือทะเลบัวแดงโคราช ซ่ึงเป0นแหล�งท�องเท่ียวแห�งใหม�ท่ีชุมชนร�วมกันพัฒนาข้ึน 

 

   

              ทุ�งบัวแดง                                             เรือพายไว(บริการนักท�องเท่ียว 

ภาพท่ี 12  ทุ�งบัวแดง และ เรือพายไว(บริการนักท�องเท่ียว 
 
    ทุ�งบัวแดง ต้ังอยู�ท่ีบ(านดอนเปล(า ตําบลบ(านเหลื่อม อําเภอบ(านเหลื่อม อยู�
ห�างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 90 กิโลเมตร เป0นท่ีเท่ียวแห�งใหม�ของจังหวัดนครราชสีมา 
จากการไปศึกษาดูงานของคณะผู(ใหญ�บ(านท่ีทะเลบัวแดงของจังหวัดอุดรธานีและนํากลับมาพัฒนา
เป0นแหล�งท�องเท่ียว ทุ�งบัวแดง มีพ้ืนท่ีกว�า 3,600 ไร� บัวแดงจะออกดอกชูช�อสีแดง สีชมพู อร�ามไปท่ัวบึง
จนได(รับฉายาว�า “ทะเลบัวแดง” ออกดอกประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ6 ของทุกปZ มีท่ีพัก 
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รีสอร6ท ร(านอาหาร เรือพาย เรืออีโปง ไว(บริการแก�นักท�องเท่ียว ส�วนกลางบึงจะมีเกาะไว(ให(
นักท�องเท่ียวข้ึนไปถ�ายรูปและพักเหนื่อย ทําให(ชุมชนมีรายได(จากการพายเรือพานักท�องเท่ียว ๆ ชม
โดยคิดค�าบริการราคาหัวๆ ละ 100บาท/คน (เรือ 1 ลําบรรทุกได( 2-3 คน) พายรอบเกาะประมาณ 1 
ชั่วโมง 

 

 
 

ภาพท่ี 13 ฟาร6มโชคชัย 
 

    ฟาร6มโชคชัยเป0นสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงเกษตร เป0นฟาร6มท่ีใหญ�ท่ีสุดในทวีป
เอเชีย นักท�องเท่ียวมาท่ีนี่จะได(พบกับฟาร6มโคนมขนาดใหญ� เป0นฟาร6มครบวงจรแห�งการเรียนรู(เหมาะ
กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีจะเข(ามาศึกษาหาความรู( ส�วนนักท�องเท่ียวจะได(สัมผัส
บรรยากาศ  ประสบการณ6 และสาระความรู(พร(อมท้ังได(รับความเพลิดเพลิน ในวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ีทํา
สถานท่ีท�องเท่ียวให(เป0นแหล�งความรู(และสอดแทรก กิจกรรมนันทนาการเข(าไปด(วย 

  9.7.8 อําเภอพิมาย 
    อําเภอพิมาย อยู�ห�างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 60 กิโลเมตร ใช(ทาง

หลวงหมายเลข 2  ถนนสายมิตรภาพ (นครราชสีมา – ขอนแก�น)  ถึงกิโลเมตรท่ี 50 เลี้ยวขวา เข(าอีก
ประมาณ 7 กิโลเมตร มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญได(แก� ปราสาทหินพิมาย และไทรงามท่ีมีอายุกว�า 
350 ปZ  
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     อุทยานประวัติศาสตร6ปราสาทหินพิมาย                       ทางข้ึนปราสาทหินพิมาย 

 

ภาพท่ี 14 อุทยานประวัติศาสตร6ปราสาทหินพิมาย และ ทางข้ึนปราสาทหินพิมาย 
 

    อุทยานประวัติศาสตร6พิมาย เป0นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร6ของประเทศไทย 
ท่ีต้ังอยู�ในตัวอําเภอพิมาย ประกอบด(วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขอมท่ีใหญ�โตและงดงาม สร(าง
ข้ึนในสมัยพระเจ(าสุริยวรมันท่ี 1 ราวพุทธศตวรรษท่ี 16 เพ่ือใช(เป0นเทวสถานของศาสนาพราหมณ6ตัว
อุทยานต้ังอยู�ฟากทิศตะวันออกของแม�น้ํามูล บนพ้ืนท่ี 115 ไร� วางแผนเป0นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ(า กว(าง 
565 เมตร ยาว 1,030 เมตร ลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมาย คือ ปราสาทหินแห�งนี้สร(างหันหน(า
ไปทางทิศใต( ต�างจากปราสาทหินอ่ืน ๆ ท่ีมักหันไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว�าเพ่ือให(หันรับกับ
เส(นทางตัดมาจากเมืองยโศธรปุระ เมืองหลวงในสมัยนั้นของขอม ซ่ึงเข(ามาสู�เมืองพิมายทางทิศใต( 

 

  
           ต(นไทรงามอายุกว�า 350 ปZ                              ศาลาพักผ�อนบริเวณต(นไทรงาม 
 

ภาพท่ี 15  ต(นไทรงามอายุกว�า 350 ปZ และ  ศาลาพักผ�อนบริเวณต(นไทรงาม 
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    ไทรงาม อําเภอพิมาย ต้ังอยู�ริมฝl�งแม�น้ํามูล บริเวณเข่ือนพิมาย โดยก�อนข(าม
สะพานท�าสงกรานต6เข(าตัวอําเภอพิมาย จะมีทางแยกซ(ายไปเขื่อนพิมายอีกประมาณ 2 กิโลเมตร 
บรรยากาศไทรงามแห�งนี้มีต(นไทรข้ึนอยู�เป0นจํานวนมาก ไทรเหล�านี้เกิดจากต(นแม�อายุประมาณ 350 ปZ 
แผ�ก่ิงก(านสาขาออกรากซ่ึงเจริญเติบโตเป0นลําต(นใหม�มากมายครอบคลุมพ้ืนท่ีกว(างขวาง ประมาณ 
35,000 ตารางฟุต สถานท่ีนี้มีชื่อเสียงรู(จักกันมานานต้ังแต�ครั้งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสเมืองพิมาย เม่ือวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2454 และได(พระราชทานนามว�า 
"ไทรงาม" ในบริเวณใกล(เคียงมีร(านขายของท่ีระลึกและร(านอาหารหลายร(าน อาหารท่ีนักท�องเท่ียว
นิยมมารับประทานกันมากคือ ผัดหม่ีพิมาย (ผัดหม่ีโคราช) ท่ีเส(นเหนียวนุ�มน�ารับประทาน 

  9.7.9 อําเภอเมืองนครราชสีมา 
    แหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญในอําเภอเมืองนครราชสีมามีหลายแห�งท้ังท่ีเพ่ิงขุดพบ

และสร(างข้ึนใหม� เช�น พิพิธภัณฑ6ไม(กลายเป0นหิน ท่ีมีอายุกว�าแปดแสนปZ สวนสัตว6นครราชสีมาและ  
วัดศาลาลอย   

 
 
ภาพท่ี 16 สวนสัตว6นครราชสีมา 
 
    สวนสัตว6นครราชสีมา หรือ ซาฟารี อีสาน ต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีท้ังหมด 545 ไร� มี
การแสดงสัตว6ปzานานาชนิดซ่ึงอยู�ในความดูแลท้ังหมดกว�า 1,800 ตัว เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศท่ี
อํานวยจึงมีการปรับเสมือนทุ�งหญ(าสะวันน�า ซ่ึงเป0นการเชื่อมโยงระหว�าง สภาพภูมิศาสตร6 และการจัด
แสดงสัตว6ปzาท่ีเหมาะสมตามหลักภูมิศาสตร6 การนําสัตว6ปzาจากอาฟริกา เช�น แรดขาว ควายปzา ยีราฟ 
ม(าลาย และมีการขยายพันธุ6นกกระเรียนไทย ตลอดมีเวทีการแสดงความสามารถของสัตว6ให(ชมทุกวัน 
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            พระประธานวัดศาลาลอย                                   วัดศาลาลอย 
 
ภาพท่ี 17  พระประธานวัดศาลาลอย และ วัดศาลาลอย           
 

     วัดศาลาลอย เป0นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวโคราชเคารพนับถือเป0นอย�างมาก
เป0นเวลากว�า 200 ปZ เม่ือครั้งท(าวสุรนารี หรือ ย�าโม เสร็จศึกสงครามจากทุ�งสัมฤทธิ์ ขณะยกทัพกลับ
เมืองนครราชสีมา ได(แวะพักบริเวณท�าตะโก และได(สั่งให(ทหารทําแพเป0นรูปศาลาเสี่ยงทายลอยไป
ตามลําตะคอง พร(อมต้ังจิตอธิฐาน หากแพรูปศาลานี้ ลอยไปติดอยู� ณ ท่ีแห�งใด จะสร(างวัดไว(เป0น
อนุสรณ6 ซ่ึงแพได(ลอยไปติดอยู�ริมฝl�งขวาของลําตะคอง ซ่ึงเป0นวัดร(าง จึงได(สร(างพระอุโบสถ เป0นวัด
ศาลาลอยในปlจจุบัน และยังเป0นท่ีบรรจุอัฐิท(าวสุรนารีภายในวัดมีพระประธาน และพระบรม
สารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ(า ณ อุโบสถหลังเก�า และมีศิลปะประยุกต6 อุโบสถเรือสําเภา
ประดับด(วยกระเบื้องดินเผาด�านเกวียนด(วย วัดแห�งนี้จึงเป0นท่ีเคารพสักการะของชาวโคราช  สืบมา
จนถึงปlจจุบัน 
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            พิพิธภัณฑ6ไม(กลายเป0นหิน                                    ท�อนไม(กลายเป0นหิน 
 

ภาพท่ี 18 พิพิธภัณฑ6ไม(กลายเป0นหิน  และ ท�อนไม(กลายเป0นหิน 
 

    พิพิธภัณฑ6ไม(กลายเป0นหิน ต้ังอยู�ท่ีบ(านโกรกเดือน ถนนมิตรภาพ-หนองปลิง 
ตําบลสุรนารี เป0นพิพิธภัณฑ6แห�งแรกของประเทศไทย และหนึ่งในเจ็ดแห�งของโลก พบกับพรรณไม(  
ดึกดําบรรพ6ขนาดใหญ� อายุประมาณ 800,000 – 320,000,000 ปZ ชมภาพยนตร6กําเนิดโลกและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต อีกท้ังเพลิดเพลินกับสวนไม(กลายเป0นหิน ท่ีจําลองภูมิประเทศของภาคอีสาน
บริเวณลุ�มน้ํามูล แม�น้ําชี นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ6ช(างดึกดําบรรพ6 8 สกุล จาก 42 สกุลท่ีพบท่ัวโลก 
ท้ังช(างสี่งา ช(างงาจอบ ช(างงาเสียม (อายุประมาณ 5 -16 ล(านปZ) รวมท้ังฟอสซิลสัตว6นานาชนิด เช�น 
เต�ายักษ6 ตะโขง เอป (ลิงไม�มีหาง ท่ีมีสายวิวัฒนาการใกล(เคียงกับมนุษย6ท่ีถูกจัดให(เป0นชนิดใหม�ของโลก)  

  9.7.10 อําเภอสูงเนิน 
    อําเภอสูงเนิน อยู�ห�างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 36 กิโลเมตร มา

จากกรุงเทพจะถึงอําเภอสูงเนินก�อนเข(าตัวเมือง มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญได(แก� น้ําตกวังเณร 
 

  
                  น้ําตกวังเณร                                     นักท�องเท่ียวบริเวณน้ําตกวังเณร 
 

ภาพท่ี 19 น้ําตกวังเณร และ นักท�องเท่ียวบริเวณน้ําตกวังเณร 
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    น้ําตกวังเณร ต้ังอยู�ท่ีตําบลมะเกลือเก�า อําเภอสูงเนิน เป0นแหล�งที่ลําน้ํา
ลําตะคองไหลผ�านแก�งหินลาด ลานกว(าง มีประวัติว�าเคยมีสามเณรมาตัดไม(โดยข(ามน้ําบริเวณนี้แล(ว
จมน้ําเสียชีวิต จึงได(เรียกว�า “น้ําตกวังเณร” ปlจจุบันแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามเพราะมี
ลานหิน และน้ําไหลตลอดท้ังปZ ท่ีมีบรรยากาศน�าพักผ�อนหย�อนใจ มีนักท�องเท่ียวโดยเฉพาะวัยรุ�นหนุ�มสาว 
นักเรียนนักศึกษามาท�องเท่ียวกันมากในช�วงวันหยุดเสาร6อาทิตย6มากกว�า 2,000 คน/วัน มีร(านอาหาร
เปxดบริการให(กับนักท�องเท่ียวและรีสอร6ทท่ีพักราคาไม�แพง  มีการสร(างแพลอยน้ํา และปรับปรุงท�าน้ํา
ริมฝl�งน้ําตกให(สามารถลงเล�นน้ําได(สะดวกสบายข้ึน  

  9.7.11  อําเภอสีค้ิว 
    อําเภอสีค้ิว อยู�ห�างจากจังหวัดนครราชสีมา 45 กิโลเมตร มีแหล�งท�องเท่ียว

ท่ีสําคัญและเป0นท่ีรู(จักแก�คนท่ัวไปท่ีตั้งอยู�ติดกับถนนมิตรภาพคือ วัดหลวงพ�อโต และเข่ือนซับประดู� 
 

   
             วัดหลวงพ�อโต                                               รูปหล�อสมเด็จพุฒาจารย6โต 
 
ภาพท่ี 20 วัดหลวงพ�อโต และ รูปหล�อสมเด็จพุฒาจารย6โต  
 
    วัดหลวงพ�อโต หรือ วัดโนนกุ�ม ต้ังอยู�บนถนนสายมิตรภาพ อําเภอสีค้ิว 
หรือท่ีรู(จักกันดีในชื่อ วัดหลวงพ�อโตหรือวัดสรพงศ6 ตามท่ีชาวบ(านนิยมเรียกกัน มีการสร(างรูปหล�อ
ทองเหลืองรมดําของสมเด็จพุฒาจารย6โต พรหฺมรังสี ขนาดใหญ�ท่ีสุดในโลก โดยโบสถ6มีการสร(างอย�าง
งดงามและใหญ�โต โดยมีคุณสรพงศ6 ชาตรี ดารานักแสดงได(เป0นผู(เริ่มดําเนินการสร(าง นอกจากนี้
บริเวณโดยรอบ ยังมีสวนอุทยานท่ีสวยงาม มีโรงทานกว(างใหญ�ไว(รองรับผู(มาทําบุญ มีอาหารไว(บริการ
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ตลอดเวลาคือ ราดหน(า และน้ําแข็งใส ไว(บริการฟรีแก�ผู(มาทําบุญ ทําให(เป0นสถานท่ีน�าท�องเท่ียวอีก
แห�งหนึ่งในเมืองโคราช 
 

  
              อ�างเก็บน้ําเข่ือนซับประดู�                         นักท�องเท่ียวบริเวณเข่ือนซับประดู� 
 
ภาพท่ี 21 อ�างเก็บน้ําเข่ือนซับประดู� และ นักท�องเท่ียวบริเวณเข่ือนซับประดู� 

 
    อ�างเก็บน้ําเข่ือนซับประดู�หรือเป0นท่ีรู(จักกันว�า “อ�างซับประดู�”  ตั้งอยู�ท่ี

อําเภอสีค้ิว ห�างจากตัวเมืองโคราชประมาณ 40 กิโลเมตร เป0นอ�างเก็บน้ําท่ีมีร(านอาหารอยู�ข(างแนวอ�าง
จํานวนมากเป0นท่ีพักผ�อนและเหมาะกับการนั่งรับประทานอาหาร จากเมนูปลาสดๆ ที่นํามาปรุง
อาหารสารพัดเมนู แวดล(อมท�ามกลาง วิวภูเขา สายน้ําและสายลมท่ีพัดมาอย�างต�อเนื่อง ร(านอาหาร
ส�วนใหญ�จะทําเป0นซุ(มหลังคามุงใบจากหรือฟางข(าว ให(นักท�องเท่ียวได(นั่งกันตามอัธยาศัย มีความเป0น
ส�วนตัวและยังสามารถลงเล�นน้ําได( มีเรือถีบ เรือห�วงยาง เรือคายัค และ เรือบานาน�าโบ(ท ไว(บริการด(วย 
นอกจากนั้นมีรีสอร6ท ท่ีพัก ลานกางเต(นท6ไว(บริการสําหรับให(พักค(างคืนแก�นักท�องเท่ียวด(วย 

  9.7.12 อําเภอเสิงสาง 
    อําเภอเสิงสาง อยู�ห�างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 88 กิโลเมตร มี

แหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญคือ พระพุทธรูปแกะสลักบนหน(าผา และหาดชมตะวัน บริเวณเข่ือนลําปลายมาศ 
เป0นอําเภอท่ีอยู�ติดเขตชายแดนของจังหวัดบุรีรัมย6 
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          พระพุทธรูปแกะสลักหน(าผาหินทรายแดง                        วัดเขาซับพงโพด 
 
ภาพท่ี  22 พระพุทธรูปแกะสลักหน(าผาหินทรายแดง และ วัดเขาซับพงโพด   
 
    พระพุทธรูปแกะสลักหน(าผาหินทรายแดง ต้ังอยู�ท่ีวัดเขาซับพงโพด ตําบล
โนนสมบูรณ6 อําเภอเสิงสาง อยู�ห�างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 90 กิโลเมตร เป0นวัดปzาท่ีอยู�
ห�างไกลจากชุมชน ทําให(ยังไม�ค�อยเป0นท่ีรู(จักกันมากนักนอกจากชาวบ(านในพ้ืนท่ี ซ่ึงวัดเขาซับพงโพด
แห�งนี้ มีประติมากรรมพระพุทธรูปขนาดใหญ�ท่ีช�างได(แกะสลักไว(อย�างสวยงาม บนหน(าผาหินทรายท่ี
ชาวบ(านในพ้ืนท่ีเรียกชื่อว�า ผาแดง  ทําให(วัดเขาซับพงโพดเป0นแหล�งท�องเท่ียวแห�งใหม�ของจังหวัด
นครราชสีมา ก�อต้ังเม่ือปZ พ.ศ. 2527 โดยพระอธิการประเทือง ธรรมปาโล เจ(าอาวาสวัดเขาซับพงโพด 
สาเหตุท่ีสร(างเนื่องจากวัดเขาซับพงโพด มีพระภิกษุสงฆ6จําวัดอยู�เพียงไม�กี่รูป และต(องการให(
พุทธศาสนิกชนได(เดินทางเข(ามาท�องเท่ียวภายในวัด ประกอบกับวัดอยู�ติดกับเขาซับพงโพดและอยู�ติด
กับหน(าผาแดง  จึงให(ช�างแกะสลักหน(าผาหินทราย  เป0นพระพุทธรูปขนาดใหญ�  2 องค6 ประกอบด(วย
พระพุทธรูปปรางค6สมาธิ มีชื่อเรียกว�า พระพุทธมุนี ขนาดหน(าตักกว(าง 5 เมตร สูง 6 เมตร และอีก
องค6เป0นพระพุทธรูปปรางค6ไสยาสน6  มีชื่อว�า พระเชฏฐ6ไตรภพมุนี มีขนาดความกว(างของฐาน 16 
เมตร สูง 2.5 เมตร ซ่ึงเป0นงานประติมากรรมนูนตํ่านักท�องเท่ียวยังจะได(ข้ึนไปบนยอดสุดของผาแดง 
เพ่ือชมวิวทิวทัศน6ท่ีสวยงาม สามารถมองเห็นพ้ืนท่ีอําเภอเสิงสาง ได(อย�างชัดเจน 
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                   หาดชมตะวัน                                          เข่ือนลําปลายมาศ 

 

ภาพท่ี 23  หาดชมตะวัน  และ เข่ือนลําปลายมาศ 
 
    ต้ังอยู�ท่ีบ(านราษฎร6สามัคคี ตําบลบ(านราษฎร6 อําเภอเสิงสาง หาดชมตะวัน
เป0นหาดทรายน้ําจืดของเข่ือนลําปลายมาศ เป0นสถานท่ีชมตะวันข้ึนและตกได(อย�างชัดเจน นอกจากนี้ 
ยังเป0นแหล�งเก็บน้ําขนาดใหญ� 98 ล(านลูกบาศก6เมตร ในช�วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะมี
นกเป0ดน้ําอพยพหนีหนาวมาจากประเทศไซบีเรีย โดยแต�ละปZจะมีนักท�องเท่ียวเดินทางมาท�องเท่ียว 
เยี่ยมชม ส�องนก เกือบหนึ่งแสนคนต�อปZ มีถนนลาดยางท่ีสามารถใช(เดินทางได(ตลอดท้ังปZ มีรถประจํา
ทางเข(าถึงแหล�งท�องเที่ยว มีร(านอาหารและปDอมยามจุดแจ(งเหตุพร(อมทั้งอาคารบริการของ 
อุทยานแห�งชาติทับลานคอยให(บริการมีลานกางเต(นท6 การล�องแพ และล�องเรือชมเกาะรอบหาด 
 9.8 บริบทพ้ืนท่ีอําเภอวังน้ําเขียว  

  ผู(วิจัยได(ศึกษาค(นคว(าเอกสารที่เกี่ยวข(องกับบริบทของอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ดังมีรายละเอียด ต�อไปนี้ (จังหวัดนครราชสีมา, 2559) 

  9.8.1 ประวัติความเป;นมา 
    วังน้ําเขียว เป0นอําเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา รู(จักกันอย�างดีในฐานะ

เป0นสถานท่ีท่ีมีโอโซนติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก จนมีสมญานามว�า "สวิตเซอร6แลนด6แดนอีสาน" เม่ือ
วันท่ี 1 เมษายนพ.ศ. 2535 ได(มีการแยกพ้ืนท่ีตําบลวังนํ้าเขียว  ตําบลวังหมี  ตําบลอุดมทรัพย6  และ
ตําบลระเริง ออกจากเขตการปกครองของอําเภอปlกธงชัย  มาตั้งเป0นกิ่งอําเภอวังนํ้าเขียวและเม่ือ
วันท่ี 15 ธันวาคมพ.ศ. 2535 ต้ังตําบลไทยสามัคคีแยกออกจากตําบลวังนํ้าเขียวเม่ือวันท่ี 24 กันยายน
พ.ศ. 2536 จัดต้ังสุขาภิบาลศาลเจ(าพ�อในพ้ืนท่ีบางส�วนของตําบลวังนํ้าเขียว และบางส�วนตําบลไทย
สามัคคี กระท่ังวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ยกฐานะเป0นอําเภอวังนํ้าเขียว สภาพภูมิประเทศในแถบนี้
ซ่ึงมีวังนํ้าใสงดงามจนมองเห็นเงาสะท(อนสีเขียวของต(นไม(จึงได(ชื่อว�า “วังนํ้าเขียว” ซ่ึงเป0นอําเภอท่ีมี
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โอโซนสูงอันดับ 7 ของโลก อยู�ทางตอนใต(ของจังหวัดนครราชสีมาติดกับจังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงการวัด
ระดับโอโซนนั้นมาจากการค(นพบเฟxร6นชนิดหนึ่ง โดยสถานีวิจัยสิ่งแวดล(อมสะแกราชอันเป0นชนิดท่ี
เจริญเติบโตเฉพาะบริเวณท่ีมีโอโซนในระดับสูง มีคําขวัญประจําอําเภอว�า “วังน้ําเขียวเมืองหนาว
ภูเขามากมายน้ําตกหลากหลาย ผลไม(นานาพันธุ6 แดนสวรรค6เมืองในหมอกท่ีบอกว�า “สวิตเซอร6แลนด6
แดนอีสาน” 

    ท่ีต้ังและอาณาเขต อําเภอวังน้ําเขียว ต้ังอยู�ทางทิศใต(ของจังหวัดนครราชสีมา  
มีอาณาเขตติดต�อกับเขตการปกครองข(างเคียงดังต�อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต�อกับอําเภอสูงเนินและอําเภอ
ปlกธงชัย  ทิศตะวันออกติดกับอําเภอครบุรี  ทิศใต(ติดกับอําเภอนาดีและอําเภอประจันตคาม (จังหวัด
ปราจีนบุรี)  ทิศตะวันตกติดกับอําเภอปากช�อง ดังรูปภาพแสดงแผนท่ีอําเภอวังน้ําเขียว 

 

 
 

ภาพท่ี 24  แผนท่ีอําเภอวังน้ําเขียว 
ท่ีมา: พชรภร  แก(วสําราญ, “การประเมินผลคุณภาพน้าํประปาหมู�บ(าน ตําบลไทยสามัคคี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธ6ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการใช(ท่ีดินและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6, 2552), 29.   
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  9.8.2 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางภูมิอากาศ 
    ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอวังนํ้าเขียวโดยท่ัวไป พ้ืนท่ีส�วนใหญ�มีลักษณะ

พ้ืนท่ีเป0นภูเขาและท่ีลาดชันเป0นลอนคลื่นสลับกันตลอดท้ังพ้ืนท่ี ในรูปกระทะควํ่า  โดยมีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 300 - 700 เมตร แต�มีพ้ืนท่ีบางส�วนของพ้ืนท่ีตําบลอุดมทรัพย6
เป0นท่ีราบลุ�มเหมาะสําหรับการทํานาและทําสวน สภาพอากาศตลอดท้ังปZมีลักษณะภูมิอากาศท่ีเย็น
สบายตลอดท้ังปZ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น
ปกคลุม  ไปด(วยทะเลหมอกอันสวยงาม รวมท้ังมีฝนตกชุกโดยมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,300 
มิลลิเมตรต�อปZ โดยฤดูหนาวเริ่มต(นประมาณเดือน พฤศจิกายน – มกราคม อุณหภูมิประมาณ 9-18 
องศาเซลเซียส ฤดูฝนฝนตกชุกมีหมอกจัดพัดมาเป0นสายอย�างชัดเจนเหมือนอยู�ในทะเลหมอก และฤดูร(อน
จะร(อนในระยะสั้นๆ อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปZอยู�ท่ีประมาณ 23- 25 องศาเซลเซียส 

  9.8.3 ลักษณะการแบ�งเขตการปกครอง 
    อําเภอวังน้ําเขียวแบ�งพ้ืนท่ีการปกครองออกเป0น 5 ตําบล กับ 1 เทศบาล มี 

83 หมู�บ(าน ซ่ึงแยกเป0น ตําบลวังน้ําเขียว  มีจํานวน 19 หมู�บ(าน   ตําบลวังหมี มีจํานวน  22 หมู�บ(าน  
ตําบลระเริง   มีจํานวน  14 หมู�บ(าน  ตําบลอุดมทรัพย6  มีจํานวน  17 หมู�บ(าน และตําบลไทยสามัคคี 
มีจํานวน  11 หมู�บ(าน มีจํานวนประชากรรวมทุกตําบล 43,891 คน จํานวนประชากรชาย รวม 
20,176  คน จํานวนประชากรหญิง รวม 23,715 คน ความหนาแน�นของประชากร 35.58 คน ต�อ
ตารางกิโลเมตร (อําเภอวังน้ําเขียว, 2559) 

  9.8.4 ลักษณะการเกษตรและอุตสาหกรรม 
    ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญได(แก� ข(าวโพดเลี้ยงสัตว6 มันสําปะหลัง อ(อย 
ไม(ผล พืชผัก (เมืองหนาวตระกูลสลัด) ผักปลอดสารพิษ เช�น คะน(า แตงกวา ผักกวางตุ(ง ผักชี ผักบุ(งจีน 
มะเขือเทศ ผักสลัด ไม(ดอก-ไม(ประดับ เช�น ดอกเบญจมาศ ดอกหน(าวัว  ซ่ึงการตัดดอกเบญจมาศสร(าง
รายได(ต�อปZมากกว�า 28,605,600 บาท โดยส�งจําหน�ายตลาดท่ีรับซ้ือท่ี จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดปราจีนบุรี แหล�งน้ําท่ีสําคัญ ได(แก� ลําเชียง ลําพระเพลิง  อ�างเก็บน้ําลําพระเพลิง อ�างเก็บน้ํา
ห(วยกระบอก อ�างเก็บน้ําบะอีแต( 

  9.8.5 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
    ประชากรในเขตอําเภอวังนํ้าเขียวโดยส�วนใหญ�ประกอบอาชีพรับจ(างท่ัวไป  

รองลงมาคือประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  ได(แก� ทําไร� ทําสวน ทําการปศุสัตว6 และทํานาในบางพ้ืนท่ี  
รายได(ของประชากรในพ้ืนท่ีอําเภอวังนํ้าเขียว มีรายได(เฉลี่ยของประชากร จํานวน 56,071.33 บาท 
ต�อคนต�อปZ ซ่ึงตําบลท่ีมีรายได(เฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ตําบลไทยสามัคคี มีรายได(เฉลี่ย จํานวน 68,542.21 
บาท ต�อคนต�อปZ  รองลงมาคือตําบลวังหมี มีรายได(เฉลี่ย จํานวน 61,265.68 บาทต�อคนต�อปZ  ตําบล
ท่ีมีรายได(เฉลี่ยน(อยท่ีสุด คือ ตําบลอุดมทรัพย6 มีรายได(เฉลี่ย จํานวน 46,961.77 บาท ต�อคน ต�อปZ มี
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ธนาคารเข(ามาเปxดดําเนินการหลายธนาคาร เช�น  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย�อยวังน้ําเขียว  
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาวังน้ําเขียว และธนาคารออมสิน และหน�วยสินเชื่อธนาคาร
คือ หน�วยสินเชื่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ6การเกษตรวังน้ําเขียว (อําเภอวังนํ้าเขียว, 2554) 

  9.8.6 ด�านการศึกษา     
    อําเภอวังน้ําเขียว มีสถานศึกษาแยกรายละเอียดดังนี้  โรงเรียนสามัญศึกษา 
2  แห�ง สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ซ่ึงท่ีต้ังสํานักงานต้ังอยู�ท่ีตําบล     
สุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ซ่ึงสํานักงานต้ังอยู�ท่ี อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนขยายโอกาสมี 14 แห�ง โรงเรียน
ประถมศึกษา 31 แห�ง โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน 1 แห�ง ห(องสมุดประชาชน 1 แห�ง ท่ี
อ�านหนังสือประจําหมู�บ(าน 20 แห�ง (อําเภอวังนํ้าเขียว , 2554) 
 

  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31                  โรงพยาบาลวังน้ําเขียว 

 
ภาพท่ี 25 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และ โรงพยาบาลวังน้ําเขียว 
 
  9.8.7 ด�านการสาธารณสุข    

    อําเภอวังน้ําเขียว มีสถานบริการด(านการสารธารณสุขดังนี้ มีโรงพยาบาล 
ขนาด  30  เตียง  จํานวน  1 แห�งคือ โรงพยาบาลวังน้ําเขียว สถานีอนามัย จํานวน 11  แห�ง  และมี
บุคลากรทางการแพทย6 แยกรายละเอียดได(ดังนี้  แพทย6จํานวน 3   คน เภสัชกร จํานวน  3  คน
พยาบาล จํานวน  35 คน เจ(าหน(าท่ีสาธารณสุข จํานวน  28  คน  โรงพยาบาลประจําอําเภอ แยก
ออกจากศูนย6ราชการ โดยต้ังอยู�บนถนนสายหลักคือ ถนนสาย 304 ทําให(สะดวกและรวดเร็วในการ
เข(ารับการบริการ และการส�งต�อคนไข(ฉุกเฉินสู�ตัวจังหวัดนครราชสีมาได(อย�างทันท�วงที 
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  จะเห็นได(ว�าบริบทของพ้ืนท่ีของจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเป0นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีใหญ�ท่ีสุด
และมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีเป0นท่ีรู(จักของนักท�องเท่ียวอยู�เป0นจํานวนมาก โดยเฉพาะอําเภอวังน้ําเขียว ซ่ึง
เป0นอีกอําเภอหนึ่งท่ีมีพ้ืนท่ีสําหรับการทําการเกษตร และสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได(เป0นอย�างดี 
เนื่องจากมีอากาศท่ีดีและมีภูมิประเทศท่ีเอ้ืออํานวย ดังนั้นจึงเหมาะในการจัดการท�องเท่ียวท่ีเน(นการ
มาเท่ียวชมทางด(านการเกษตร ทําการเกษตร เกษตรปลอดสารพิษเป0นหลัก ท่ีสําคัญพ้ืนท่ีของอําเภอ
วังนํ้าเขียวยังเป0นพ้ืนท่ีต(นนํ้าท่ีสําคัญ ดังนั้นการทําการเกษตรท่ีปลอดภัยจะส�งผลดีท้ังต�อสิ่งแวดล(อม
ในพ้ืนท่ีต(นนํ้าและปลายนํ้า รวมท้ังเป0นการจัดให(เป0นแหล�งท�องเท่ียวทางการเกษตร จะช�วยสร(างความ
ม่ันคงทางอาหาร และการสร(างสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่และนักท�องเท่ียว เพ่ือจะเป0นการ
นําไปสู�การจัดการท�องเท่ียวได(อย�างยั่งยืน 
 
10. รายงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 10.1 งานวิจัยในประเทศ  
  สําหรับในประเทศไทยงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน มี
งานวิจัยหลายชิ้นท่ีให(ความสําคัญของการจัดการการท�องเท่ียวโดยการมีส�วนร�วมของชุมชนผู(วิจัยได(
รวบรวมบทวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการจัดการการท�องเท่ียวไว( ดังนี้ 

  อุไรพรรณ ปางอุดมทรัพย6 (2544) ได(วิจัยเรื่อง ศักยภาพของชุมชนท(องถ่ินในการ
จัดการการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6 : กรณีศึกษาชุมชนบ(านทุ�งสูง จังหวัดกระบี่ พบว�า มีปlจจัยท่ีบ�งชี้ถึง
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6อยู� 4 ปlจจัย คือ ปlจจัยด(านลักษณะพ้ืนท่ี 
ปlจจัยด(านการจัดสิ่งแวดล(อมเพื่อการท�องเที่ยว ปlจจัยด(านกิจกรรมและการจัดการท�องเท่ียว และ
ปlจจัยองค6กรชุมชน ทําให(ทราบว�าศักยภาพของชุมชนบ(านทุ�งสูง จังหวัดกระบี่ มีศักยภาพในการ
จัดการการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง มีระดับศักยภาพในปlจจัยด(านองค6กร
ชุมชนสูงสุด มีระดับศักยภาพในปlจจัยด(านลักษณะพ้ืนท่ีและปlจจัยด(านการจัดการสิ่งแวดล(อมเพ่ือการ
ท�องเท่ียวอยู�ในระดับปานกลาง  

  กนิษฐา อุ�นถาวรและคณะ (2545) ได(วิจัยเรื่อง การจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ
โดยการมีส�วนร�วมชองชุมชน บริเวณหน�วยพิทักษ6อุทยานแห�งชาติทุ�งแสลงหลวง (หนองแม�นา) จังหวัด
เพชรบูรณ6 โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือศึกษาศักยภาพ และความพร(อมของชุมชน คือ หมู�บ(านทางตะวัน 
และหมู�บ(านหนองแม�นา จัดทีมนักวิจัยท(องถ่ิน เพ่ือรวบรวมองค6ความรู(ของท(องถ่ินให(เป0นระบบซ่ึง
นํามาใช(ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของท(องถ่ินได( เครื่องมือท่ีใช(เป0นการสัมภาษณ6
ระดับลึกและการสนทนากลุ�ม ผลการวิจัยพบว�า การวิจัยครั้งนี้นําไปสู�การรวมตัวของชาวบ(านก�อต้ัง
องค6กรชุมชนของท(องถ่ิน คือ ชุมชนคนรักปzาหนองแม�นา-ทานตะวัน ได(อย�างเป0นรูปธรรม เพ่ือเป0น
การอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศภายในท(องถ่ิน จากการทดลอง
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ปฏิบัติการร�วมกันระหว�างชาวบ(านกับนักท�องเท่ียว พบว�า ชาวบ(านมีศักยภาพ และมีความพร(อมท่ีจะ
สามารถจัดการการท�องเที่ยวเชิงนิเวศภายในท(องถ่ินได(อย�างดี ปlญหาสําคัญท่ีพบคือชาวบ(านยังมี
ขีดจํากัดในเรื่องการตลาด และการประชาสัมพันธ6 ซ่ึงสมควรจะได(มีการพัฒนาส�งเสริมจากหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข(องต�อไป การวิจัยครั้งนี้เป0นทางเลือกหนึ่งที่จะช�วยแก(ไขปlญหาความขัดแย(งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และจะเป0นแนวทางที่จะให(ชุมชนได(เรียนรู(การใช(ประโยชน6และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนได( 

  มณีวรรณ ผิวนิ่ม (2545) ได(วิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาการและผลกระทบของ
การท�องเท่ียว: กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ํา เพ่ือทําความเข(าใจถึงผลกระทบต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน
หลังจากมีการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบตลาดน้ําในพ้ืนท่ี ตลาดน้ําท่ีเลือกศึกษาคือ ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก ราชบุรี และตลาดน้ําตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง
ของตลาดน้ําท้ังสองแห�ง ผลการวิจัยพบว�า ตลาดน้ําดําเนินสะดวกพัฒนามาจากตลาดขายของทางน้ํา
ของชาวบ(านในชุมชนและจังหวัดใกล(เคียง ไปสู�การเป0นตลาดเพ่ือนักท�องเท่ียวโดยเฉพาะในช�วงเวลา
ประมาณ 30 ปZ เริ่มจากมีนักท�องเท่ียวเข(าไปพบแล(วบอกกันต�อๆไป ต�อมาเม่ือการคมนาคมทางบก
เจริญข้ึน การค(าขายทางน้ําในตลาดของชุมชนลดน(อยลงจนเกือบจะหมดไป แต�มีนายทุนจากภายนอก
ท่ีดําเนินธุรกิจการท�องเท่ียวเข(ามาพัฒนารูปแบบตลาดเสียใหม�ให(ทําเป0นแหล�งท�องเท่ียวสําหรับ
ชาวต�างชาติ โดยเน(นกิจกรรมการลงเรือชมคลองและการขายของท่ีระลึก มีข(อตกลงกับบริษัททัวร6ให(
รับนักท�องเท่ียวมาแวะท่ีตลาดน้ําเพียงช�วงสั้นๆ ก�อนจะเดินทางต�อไปท่ีอ่ืน ส�วนตลาดน้ําตลิ่งชันไม�ใช�
ตลาดด้ังเดิมของชาวบ(าน เริ่มต(นจากการสร(างตลาดใหม�ข้ึนริมน้ําในท่ีดินของราชการ เพ่ือเป0นแหล�ง
ขายสินค(าทางการเกษตรสร(างรายได(เสริมให(กับชุมชนเม่ือปZ พ.ศ. 2530 มีการต้ังคณะทํางานท่ีมาจาก
ชาวบ(านในพ้ืนท่ีข้ึนมาทําหน(าท่ีบริหารงานในตลาดน้ําโดยเฉพาะ ใช(ชื่อว�าประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน 
ในระยะหลังได(พัฒนามาเป0นแหล�งพักผ�อนหย�อนใจ มีเรือและแพขายอาหารในน้ํา บนบกมีการขาย
อาหาร ผัก ผลไม(และพันธุ6ไม(จากสวนตลอดจนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช�น ดนตรีและรําไทย 
ช�วงหลังมีการเพ่ิมกิจกรรมจัดเรือเท่ียวชมคลอง การนวดฝzาเท(าและการร(องเพลงคาราโอเกะเข(ามาด(วย  

  สุภาวดี มีสิทธิ์และคณะ (2545) ได(วิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถองค6กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6 อําเภอ
ปางมะผ(า จังหวัดแม�ฮ�องสอน เป0นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือหารูปแบบการท�องเท่ียว
ท่ีเหมาะสมให(กับชุมชน ได(มีการศึกษารวบรวมข(อมูลผ�านระบบการมีส�วนร�วมของชุมชน โดยมีท่ีมา
จากความต(องการของชุมชนท่ีจะสามารถจัดการทรัพยากรด(วยตนเอง เครื่องมือท่ีใช(เป0นการสัมภาษณ6
ระดับลึก และการสนทนากลุ�ม ผลการวิจัยพบว�า 1) การวิเคราะห6ศักยภาพ เง่ือนไขและข(อจํากัดของ
แต�ละชุมชนในการจัดการทรัพยากรและการท�องเท่ียว โดยชุมชนแม�ละนา เป0นชุมชนไทยใหญ� ซ่ึงมีวิถีชีวิต 
ความเป0นอยู�และวัฒนธรรมท่ีน�าสนใจ มีภูมิปlญญาทางด(านสมุนไพรและในชุมชนมีกลุ�มการจัดการ
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การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6มาแล(วถึง 3 ยุค แต�มีปlญหาในการดําเนินการและการจัดการภายใน อีกท้ัง
มองในเรื่องรายได(ท่ีเกิดจาการท�องเท่ียวเป0นหลัก สิ่งค(นพบในการวิจัยคือ ชุมชนท้ัง 3 แห�ง มีการใช(
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู�รอบชุมชนในการดํารงชีวิต และมีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดต้ังแต�สมัยโบราณ คือ
งานปอยส�งลอง ทําให(เป0นท่ีน�าสนใจต�อผู(พบเห็น 2) ข(อสรุปในการจัดการร�วมกัน 3 หมู�บ(านข้ึนอยู�กับ
ความพร(อมเพียงส�วนหนึ่งในการจัดการแต�ยังไม�แน�ใจ ในขณะท่ีบ(านจ�าโปz จะเป0นกลุ�มท่ีร�วมศึกษา
เรียนรู(กระบวนการไปพร(อมกับบ�อไคร(และแม�ละนาในช�วงท่ีสอง และ 3) ผลท่ีเกิดจากการดําเนินการ
วิจัย พบว�า ชุมชนแม�ละนามีกลุ�มในการจัดการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ6ในชุมชน มีสมาชิกจํานวน 18 คน 
มีการเปลี่ยนแนวความคิดจากการท�องเท่ียวท่ีมองเพียงถํ้าแม�ละนา มาเป0นการใช(ทรัพยากรท่ีมีอยู�ใน
ชุมชนให(เกิดประโยชน6มากท่ีสุด และร�วมกันรักษาทรัพยากรพร(อมกับฟ��นฟูวัฒนธรรมท่ีมีอยู� บ�อไคร(มี
การทดลองทํากิจกรรม และมีแผนในการพัฒนาในเรื่องการท�องเท่ียวกับชุมชนของตนเอง แต�ไม�มีการ
ดําเนินงานทําให(ไม�มีความเคลื่อนไหวชุมชน ส�วนจ�าโปเข(าร�วมศึกษาและไม�มีความเคลื่อนไหวใน
งานวิจัยกับชุมชนเช�นเดียวกัน 

  อรอนงค6 ฤาชาฤทธิ์ (2545) ได(วิจัยเรื่อง ศักยภาพของตําบลสัมปทวนในการเป0น
แหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร พบว�าตําบลสัมปทวนมีระดับคะแนนศักยภาพในการเป0นแหล�งท�องเท่ียวเชิง
เกษตร เฉลี่ยเท�ากับ 2.22 แสดงให(เห็นว�าตําบลสัมปทวนมีศักยภาพในการเป0นแหล�งท�องเท่ียวระดับ
ปานกลางโดยกลุ�มประชากรตัวอย�างให(ระดับความพร(อมในการเป0นแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรของ
ตําบลสัมปทวน โดยพิจารณาจากปlจจัยท่ีเป0นองค6ประกอบในการเป0นแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรได(
ดังต�อไปนี้ 1) ปlจจัยด(านลักษณะทางกายภาพ 2) ปlจจัยพื้นฐานของแหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตร  
3) ปlจจัยด(านระบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 4) ปlจจัยด(านความพร(อมของคนในชุมชนต�อ
การเป0นแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร และ 5) ปlจจัยด(านสิ่งดึงดูดใจการท�องเที่ยวเชิงเกษตรและการ
เปรียบเทียบความแตกต�าง ในการประเมินระดับความพร(อมในการเป0นแหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตร
ระหว�างประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีและกลุ�มนักท�องเท่ียวพบว�าไม�มีความแตกต�างกันอย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการศึกษาแนวทางการจัดการการท�องเที่ยวเชิงเกษตร พบว�า
ปlจจัยด(านระบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเป0นองค6ประกอบในการเป0นแหล�งท�องเท่ียวเชิง
เกษตรของตําบลสัมปทวนเม่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญในการท่ีจะพัฒนาหรือบริหารการจัดการและ
สามารถลําดับได(ดังนี้ 1) ด(านระบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 2) พ้ืนฐานของแหล�งท�องเท่ียวเชิง
เกษตร 3) ความพร(อมของชุมชน 4) ด(านสิ่งดึงดูดใจทางการท�องเท่ียวเชิงเกษตร และ 5) ด(านลักษณะ
ทางกายภาพ 
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  อิทธิพล ไทยกมล (2545) ได(วิจัยเรื่องศักยภาพชุมชนท(องถ่ินในการจัดการการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาชุมชนตําบลบางหญ(าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร พบว�า ปlจจัยบ�งชี้
เก่ียวกับศักยภาพของชุมชนในการจัดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศประกอบด(วย ปlจจัยลักษณะพ้ืนท่ี ปlจจัย
ด(านการจัดการการท�องเท่ียวอย�างรับผิดชอบ และปlจจัยด(านการมีส�วนร�วม จากปlจจัยดังกล�าว เม่ือ
นํามาประเมินศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว�า ชุมชนตําบลบางหญ(าแพรก
มีศักยภาพในระดับปานกลาง 
  นาตยา ธนพลเกียรติ (2547) ได(วิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพแหล�งท�องเท่ียว
เชิงเกษตรกรรมในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อประเมินศักยภาพ
แหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมและศึกษาปlจจัยท่ีมีผลต�อการประเมินศักยภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิง
เกษตรกรรม เครื่องมือท่ีใช(เป0นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว�า ปlจจัยท่ีมีผลต�อการประเมินศักยภาพ
แหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในความคิดเห็นของผู(ชํานาญการเฉพาะด(านหรือผู(ทรงคุณวุฒิ เรียง
ตามลําดับคะแนนจากมากไปน(อย คือ การบริหาร การตลาด ทรัพยากรและการบริการ สําหรับปlจจัย
ท่ีมีผลต�อการประเมินศักยภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมจากการเก็บข(อมูลจากการเกษตร แล(ว
ทําการวิเคราะห6ความแปรปรวนคือ การตลาด การบริการ และทรัพยากร ผลการประเมินศักยภาพ
แหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม แยกตามองค6ประกอบการท�องเท่ียว คือ ทรัพยากรและการตลาดมี
ศักยภาพอยู�ในระดับปานกลาง ดังนั้นปlจจัยที่มีผลต�อการประเมินศักยภาพแหล�งท�องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา คือ การตลาด ทรัพยากร และการบริการ 

  ณชพงศ จันจุฬา (2548) ได(วิจัยเรื่อง ศักยภาพของชุมชนเกาะศรีบอย�าในการ
จัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณพ้ืนท่ีชุ�มน้ํานานาชาติปากแม�น้ํากระบี่ พบว�า ปlจจัยท่ีแสดงถึง
ศักยภาพในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะศรีบอย�ามี 7 ปlจจัย โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปหาน(อยได(ดังนี้ คือ ปlจจัยด(านความสามารถของชุมชนในการจัดการด(วยตนเอง 
ปlจจัยด(านการให(บริการการท�องเท่ียว ปlจจัยด(านการดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียว ปlจจัยด(านความ
โดดเด�นของกิจกรรมการท�องเท่ียวในรอบปZ ปlจจัยด(านพ้ืนท่ี ปlจจัยด(านผู(นํา และปlจจัยด(านการกําหนด
ขีดความสามารถในการรับรองการท�องเท่ียว จากการวิเคราะห6พบว�า โดยภาพรวมชุมชนเกาะศรีบอย�า  
มีศักยภาพในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศอยู�ในระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพสูงสุดในปlจจัย
ด(านความโดดเด�นของกิจกรรมการท�องเท่ียวในรอบปZ 

  อธิติ  กัลปนาทรัพย6 (2548) ได(ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการต้ังถ่ินฐานอัน
เนื่องมาจากการพัฒนาการท�องเที่ยวกรณีศึกษาบริเวณอ�าวนางจังหวัดกระบี่  ผลการศึกษาพบว�า 
การท�องเท่ียวได(ส�งผลกระทบให(เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการของพ้ืนท่ีได(แก�สภาพตัวอาคาร
บ(านเรือนการประกอบอาชีพวิถีชีวิตของชาวบ(านและสภาพแวดล(อมของชุมชนอันเป0นผลจากการ
พยายามปรับตัวให(การท�องเท่ียวสามารถพัฒนาไปได(ยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วจะส�งผล
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ต�อการพัฒนาท่ีขาดความรอบคอบในการวางแผนและการจัดการโดยเฉพาะกลุ�มคนท่ีได(ประโยชน6
จากการท�องเท่ียวท่ีมุ�งหวังผลประโยชน6ทําให(มีการใช(ทรัพยากรธรรมชาติอย�างไม�จํากัดส�งผลให(เกิด
ปlญหาสิ่งแวดล(อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

  จริณ  ศิริ (2549) ได(ศึกษาการพัฒนาศักยภาพชุมชนด(านการท�องเที่ยวโดยใช(
วัฒนธรรมเป0นฐานในการพัฒนา: กรณีชุมชนเมืองกืดอําเภอแม�แตง จังหวัดเชียงใหม�  ผลการศึกษา
พบว�าวัฒนธรรมชุมชนสามารถเป0นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท�องเท่ียวใน
ชุมชนด(วยการนําวัฒนธรรมซ่ึงมีบรรทัดฐานจารีตประเพณี มาเป0นตัวกําหนดแบบแผนการทํางาน
กฎระเบียบข(อบังคับของชมรมพัฒนาการท�องเท่ียวเมืองกืด และรวมถึงความเชื่อความศรัทธาต�อสิ่ง
ศักด์ิสิทธิในชุมชนให(เป0นสิ่งเตือนใจและปDองปรามการทุจริตหรือการกระทําท่ี อาจส�งผลเสียต�อชุมชน
เป0นต(นซ่ึงการใช(วัฒนธรรมเป0นฐานการพัฒนาการท�องเท่ียวนี้  ได(สงผลให(คนในชุมชนเข(ามามีส�วนร�วม
จัดการและดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่องและมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ6ท่ีกําหนดร�วมกัน
อย�างเคร�งครัดส�งผลให(การจัดการท�องเท่ียวของชุมชนประสบความสําเร็จอย�างยิ่ง 

  ดุษณี ชาวนา และคณะ (2550) ได(วิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนอย�างยั่งยืน ชุมชนบ(านผาแตก ตําบลสบปxง อําเภอแม�แตง จังหวัดเชียงใหม� เป0นการวิจัยและ
พัฒนา โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อศึกษาสภาพการณ6ด(านการท�องเที่ยวของหมู�บ(านผาแตก และ
สถานการณ6การท�องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม� เพ่ือรวบรวมองค6ความรู(ภูมิปlญญาท(องถ่ิน
และศักยภาพของชุมชนในการกําหนดรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับชุมชน และเพ่ือศึกษา
กระบวนการการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ(านผาแตก เครื่องมือท่ีใช(เป0นการสัมภาษณ6ระดับลึกและ
การสนทนากลุ�ม ผลการวิจัยพบว�า 1) ชาวบ(านมีประสบการณ6เก่ียวข(องกับการท�องเท่ียวก�อนการ
พัฒนา ซ่ึงสถานการณ6การท�องเท่ียวท่ีผ�านมาได(เกิดปlญหาจากการจัดการ เนื่องจากขาดความรู(และ
ความเข(าใจเรื่องการท�องเท่ียวท่ีถูกต(อง ตลอดจนขาดทักษะในการจัดการและมีเจตคติในเชิงลบต�อ
การท�องเที่ยวที่มองชุมชนเป0นของแปลก ขยะมูลฝอยที่นักท�องเที่ยวนําเข(ามาหรือจากหน�วยงาน
บางหน�วยท่ีเข(ามาเพ่ือหวังผลงานเพียงน(อยนิดก็ตาม 2) ผลการดําเนินงาน พบว�าการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนจะยั่งยืนได( ต(องเปxดโอกาสให(ชุมชนได(ร�วมมือกันจัดการทรัพยากรของตนเองท่ีมีอยู�อย�างจํากัด
ให(เกิดประโยชน6สูงสุด ต(องคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดแก�ระบบนิเวศและความสัมพันธ6ทางสังคม 
วิถีชีวิตของคนในชุมชนท้ังประโยชน6 การอนุรักษ6 และฟ��นฟู ซ่ึงควรเปxดโอกาสให(ชุมชนได(เข(ามามีส�วน
ร�วมในการบริหารจัดการทุกข้ันตอน มีการแบ�งปlนผลประโยชน6อย�างท่ัวถึงและเป0นธรรม แนวทาง 
การจัดกิจกรรมท�องเท่ียวต(องสอดคล(องกับศักยภาพของชุมชนท้ังทางพ้ืนท่ีและทางสังคมของชุมชน 
และ 3) การท�องเท่ียวสามารถนํามาใช(เป0นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและคนในชุมชนได( 
โดยผ�านกระบวนการเรียนรู(และการพัฒนาทักษะต�างๆ ตามวิธีการท่ีกล�าวถึงข(างต(นค�อยๆ ปลูกฝlง 
ค�อยๆ ซึมซับตามกาลเวลา 
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 ณัฐกานต6 ชาญเวศ (2550) ได(ศึกษาเรื่อง แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีชุมชนประมงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อการท�องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืน โดยหา
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี วิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว�างการท�องเท่ียวเชิงนิเวศท่ียั่งยืนกับชุมชน
ประมง เพ่ือกําหนดแนวทางบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุมชนประมง ผลจากการศึกษาสรุปแนวทางโดยชุมชน
ได(ดังนี้ ต(องการให(มีการปรับระดับพ้ืนท่ีชายฝl�งไม�ให(ราดชันจนเกินไป ปรับปรุงระบบสาธารณูปโถค 
ภูมิทัศน6 ลดปlญหาคุณภาพน้ําเสื ่อมและชุมชนแออัด ชุมชนบางส�วนเห็นด(วยกับการปรับปรุง
สภาพแวดล(อมดังกล�าวจะเป0นพัฒนาการท�องเท่ียวและสร(างรายได(เสริมแก�ชุมชนของตน 

 วิไลลักษณ6 กิติบุตร (2550) ได(วิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาชุมชนไทยลื้อ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม� โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนไทยลื้อ และหาแนวทาง 
การพัฒนาระบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยลื้อ และเพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวกับสถานท่ีท�องเท่ียวของเทศบาลตําบลดอยสะเก็ดและสถานท่ีท�องเท่ียวของเทศบาลตําบล
วงเหนือเป0นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เครื่องมือท่ีใช(เป0นแบบสอบถามและการสัมภาษณ6
ระดับลึก ผลการวิจัยพบว�า 1) แหล�งท�องเที่ยวของชุมชนไทยล(อมีศักยภาพสูง มีสิ่งดึงดูดใจท้ัง
ธรรมชาติ ภูมิอากาศ สถานท่ีประวัติศาสตร6 โบราณวัตถุ สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี มีสิ่งอํานวยความสะดวกและการเข(าถึงได(สะดวก 2) ศักยภาพของชุมชนไทยลื้อในการบริหาร
จัดการท�องเท่ียวอยู�ในระดับปานกลาง ผู(นําชุมชนตัวแทนชุมชนและสมาชิกชุมชนต�างมีจิตสํานึก
ร�วมกัน มีการเรียนรู(ร�วมกัน มีการร�วมมือกันในกิจกรรมต�างๆ มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ มีการ
วางแผนปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห6 ควบคุม แก(ไขปlญหา แต�ขาดความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับบทบาท
หน(าท่ีและการบริหารจัดการการท�องเที่ยว และขาดงบประมาณสนับสนุน 3) ด(านการเชื่อมโยง
กิจกรรมกับสถานท่ีท�องเท่ียวของเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด และสถานท่ีท�องเท่ียวของเทศบาลตําบล
ลวงเหนือ โดยการประชาสัมพันธ6ทั้งทางเอกสาร การลงเว็บไซต6ของเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด 
งานประเพณีสงกรานต6 และงานประเพณียี่เป0ง และ 4) หลังการพัฒนา โดยการจัดการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการท�องเท่ียวท่ีบ(านเมืองปอน อําเภอขุมยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน เมืองหลวงน้ําทา 
ประเทศลาวและท่ีสิบสองปlนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ทุกฝzายได(เรียนรู(บทบาทหน(าท่ีในการบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวในชุมชนของตน และนําความรู(ท่ีได(รับมาปรับปรุงการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพ่ือให(ทุกฝzายในชุมชนได(มีส�วนร�วมและได(รับผลประโยชน6โดยท่ัวถึง 

 สุรินทร6  หลวงนา และคณะ (2550)  ได(ศึกษาเรื ่อง การพัฒนาบุคลากรทํา
การท�องเท่ียวเชิงเกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอีสานใต( ผลการศึกษาพบว�าการพัฒนา
บุคลากรทางการท�องเท่ียวเชิงเกษตรในเขตจังหวัดอีสานใต( แบ�งเป0นด(านดังนี้ ด(านนโยบายส�งเสริม
การท�องเท่ียวเชิงเกษตร พบว�า มีการสนับสนุนโดยกําหนดยุทธศาสตร6การท�องเท่ียวเชิงเกษตรในแต�ละ
จังหวัดที่มีแหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป0นที่รู(จักแล(วในหมู�นักท�องเที่ยว ยุทธศาสตร6ดังกล�าวคือ 
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การสนับสนุนให(มีสถานจําหน�ายผลิตภัณฑ6ทางการเกษตรและการจัดเทศกาลจําหน�ายผลิตภัณฑ6ทาง
เกษตร ส�วนการพัฒนาบุคลากรทางการท�องเที่ยวเชิงเกษตรได(มีการพัฒนาด(านความสามารถของ
บุคลากรทางการท�องเท่ียวเชิงเกษตร ได(แก� การสร(างความรู(ความเข(าใจ เพ่ิมจํานวนบุคลากรทางการ
ท�องเท่ียว พัฒนาความสามารถในการถ�ายทอดความรู(เสริมทักษะและความสามารถให(แก�บุคลากร 
ส�วนด(านการฝ�กอบรมการบริหารจัดการพบว�า ยังมีน(อย และมีปlญหาการสนับสนุนด(านการฝ�กอบรม 
ยังเป0นไปในลักษณะท่ีไม�ต�อเนื่อง รวมท้ังยังพบว�า บุคลากรขาดการฝ�กการใช(ภาษาในการสื่อสาร และ
ขาดวัสดุอุปกรณ6ในการดําเนินงาน ด(านรูปแบบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการท�องเท่ียวเชิง
เกษตรของภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดอีสานใต(พบว�า เป0นไปในรูปแบบการพัฒนากลุ�ม ได(แก� การ
ฝ�กอบรม การฝ�กประสบการณ6 และการศึกษานอกสถานท่ี ส�วนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ได(แก� 
การเรียนรู(จากประสบการณ6 แนวทางการพัฒนาและการจัดการท�องเที่ยวเชิงพื้นที่สู�ความยั่งยืนท่ี
เชื่อมโยงกับกลุ�มประเทศเพ่ือนบ(าน พบว�า มีแนวทางเพ่ือเสริมสร(างความเข(มแข็งและการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงเกษตรของกลุ�มจังหวัดอีสานใต(เชื่อมโยงกับกลุ�มประเทศเพ่ือนบ(านโดยวิธีพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรองค6กรส�วนท(องถ่ิน  การพัฒนาด(านการคมนาคม เพ่ือการติดต�อระหว�าง
ประชากรของแต�ละประเทศ และพัฒนาสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงเกษตรให(สามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวได( 

 ปlทมาพร ชเลิศเพ็ชร (2551) ได(ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมการวางแผน
กลยุทธ6การจัดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศสําหรับผู(นําท(องถ่ินในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ผลการศึกษาพบว�า ผลการอบรมผู(เข(าอบรมเกิดการพัฒนาตนเองและมีสมรรถนะด(านการวางแผน 
กลยุทธ6 ผู(เข(าอบรมมีความยินดีในการสนับสนุนการพัฒนาท(องถ่ินด(านการจัดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ผลการปฏิบัติแสดงถึงการพัฒนาศักยภาพของผู(นําท(องถ่ิน สามารถนําความรู(ไปสร(างกระบวนการ
ชุมชนแบบมีส�วนร�วม ซึ่งเริ่มจากกการวางแผนร�วมกัน ผู(นําท(องถิ่นมีปฏิสัมพันธ6ต�อกันสามารถ
เชื่อมโยงเครือข�ายกําหนดวิสัยทัศน6 ให(ท(องถิ่นเป0นศูนย6กลางการเรียนรู( สามารถกําหนดเส(นทาง
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศของจังหวัด : เส(นทางภูมิศาสตร6 ภูมิทัศน6และภูมิปlญญาท(องถ่ิน ข(อเสนอแนะของ
ศึกษา คือ ควรมีการร�วมมือระหว�างบุคลกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู(นําท(องถิ่นและการวิจัย
แบบมีส�วนร�วมเพ่ือท่ีจะพัฒนาหลักสูตรการอบรมต�อไป 

 กรวรรณ สังขกร (2552) ได(วิจัยเรื่อง การประยุกต6ใช(แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 2) เสริมสร(างเศรษฐกิจชุมชนในแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม�เชื่อมโยง
กับการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน และ 3) ศึกษากลยุทธ6และแนวทางในการประยุกต6ใช(
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาการการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน โดยทําการศึกษาหมู�บ(าน
ท่ีมีการจัดการท�องเท่ียวในชุมชน 4 แห�งในภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว�า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป0น
แนวคิดปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดําเนินชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ และทุกอาชีพ 
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เพ่ือเป0นการมุ�งเน(นให(เกิดการพัฒนาที่มาจากพื้นฐานทรัพยากรและศักยภาพท่ีตนเองมีอยู� และใช(
ให(เกิดประโยชน6สูงสุด โดยใช(องค6ความรู(และภูมิปlญญาของท(องถ่ินมาประยุกต6ให(เป0นจริง ท้ังนี้การ
ดําเนินกิจการต�างๆ ต(องเน(นคุณธรรมเป0นสําคัญ เพ่ือให(เกิดประสิทธิภาพและเป0นประโยชน6ต�อ
ส�วนรวม อันจะเป0นรากฐานสําคัญท่ีจะนําไปสู�ความยั่งยืนต�อไปในอนาคต ดังแนวปฏิบัติตามหลัก 3 
ห�วง 2 เง่ือนไข อันเป0นพ้ืนฐานในการนําไปพัฒนาให(เกิดความเหมาะสมและยั่งยืน การจัดการ
ท�องเท่ียวชุมชนควรจะมีองค6ประกอบตาม 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความพอดี ความ
เรียบง�าย มีความสัมพันธ6อันดีระหว�างคนในชุมชน และระหว�างคนกับธรรมชาติ มีการรวมกลุ�มเพ่ือทํา
กิจกรรมการท�องเท่ียว จัดการการท�องเท่ียวแบบรักษาสิ่งแวดล(อม ใช(ของดีท่ีมีอยู�ในชุมชนเป0นจุดขาย 
พ่ึงพาภูมิปlญญาและทุนทางสังคมวัฒนธรรมของตน ลดต(นทุนการดําเนินงาน กําหนดบทบาท
หน(าที่ของผู(ท่ีมีส�วนร�วม ความมีเหตุผล มีการกําหนดกฎกติกาที่นํามาใช(ในการจัดการท�องเที่ยว
ชุมชน มีการวางแผนการดําเนินงาน และจัดกิจกรรมร�วมกัน การมีภูมิคุ(มกันมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีผู(นําดีมีคุณธรรม มีลูกบ(านเป0นผู(ตามท่ีดี มีส�วนร�วมในการดําเนินงาน มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรส�วนรวมอย�างมีคุณค�า จัดการปlญหาความขัดแย(งด(วยสันติวิธี ในส�วนของ
องค6ประกอบ 2 เง่ือนไข คือ ความรู( มีการส�งเสริมการเรียนรู(พัฒนาโดยการอบรม สัมมนา ดูงาน และ
คุณธรรม ผู(นําดีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย6สุจริต ไม�คดโกง ไม�ลําเอียง มีความโปร�งใส กระจายรายได(จากการ
ท�องเท่ียวอย�างเป0นธรรม มุ�งผลประโยชน6โดยรวมของชุมชนเป0นท่ีตั้ง 
  ปริวรรต สมนึก (2552) ศึกษาการพัฒนาธุรกิจการท�องเที่ยวที่มีชุมชนเป0นฐาน
เกาะภูกระแต  ตําบลโดนกลาง อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบว�า
การดําเนินกิจกรรมด(านการท�องเที่ยวด(านสิ่งแวดล(อมได(มีส�วนพัฒนาชาวบ(านให(มีส�วนร�วมการ
อนุรักษ6และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมากขึ้นด(านสังคมมีการรวมกลุ�มกันทํากิจกรรม      
ทําให(ความสัมพันธ6ของคนในชุมชนดีขึ้นด(านวัฒนธรรมทําให(เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค�าของ
เอกลักษณ6ประเพณีและวัฒนธรรมมากข้ึนและด(านเศรษฐกิจทําให(ชาวบ(านมีรายได(มากข้ึน 

 วัชราภรณ6 เครือพันธ6 (2553) ได(วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาฟ��นฟูย�านการค(าเก�า 
ชุมชนบ(านสิงห6ท�า จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อศึกษาพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน รวมถึงบทบาท
ของชุมชนริมน้ําดั้งเดิม และเอกลักษณ6ของชุมชน เครื่องมือที่ใช(เป0นการวิเคราะห6เอกสารและการ
สัมภาษณ6ระดับลึก ผลการวิจัยพบว�า ชุมชนบ(านสิงห6ท�า เป0นชุมชนย�านการค(าเก�าท่ีมีเหตุการณ6
เกิดข้ึนโดยเฉพาะบริเวณท่ีท่ีเป0นเอกลักษณ6ยังคงรูปแบบเก�าชัดเจน ลักษณะเฉพาะของเมืองและ
ชุมชนนั้น มีองค6ประกอบ 3 ด(านด(วยกัน คือ 1) ด(านวิวัฒนาการการต้ังถ่ินฐาน 2) ด(านสภาพสังคม
และเศรษฐกิจและความคิดเห็นด(านการอยู�อาศัย และ3) ด(านสถาปlตยกรรมและคุณภาพการอยู�อาศัย 
ซ่ึงปlจจุบันจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลให(พื้นที่มีความซบเซา จากที่เคยมีความรุ�งเรือง
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ทางด(านการค(า รวมถึงภาพลักษณ6ของความเป0นชุมชนริมน้ําของชุมชนบ(านสิงห6ท�าถูกลบเลือนไป 
หลงเหลือเพียงอาคารเก�า 

 ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ (2555) ได(ศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียว
ตลาดน้ําภาคใต( เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลการศึกษาพบว�า การเกิดข้ึนของแหล�งท�องเท่ียวตลาดน้ํา
ภาคใต( ส�วนใหญ�เกิดจากการจัดต้ังข้ึนใหม� ภายใต(การดําเนินการของ องค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 
(อปท) และมีการบริการในรูปของคณะกรรมการ รวมท้ังมีกฎระเบียบใช(เป0นแนวปฏิบัติ สําหรับวิธี 
ปฏิบัติท่ีเป0นเลิศของการท�องเท่ียวตลาดน้ําภาคใต( ได(แก� การบริหารจัดการ การดึงชุมชนเข(ามามีส�วน
ร�วม เป0นฐานในการพัฒนาตลาดน้ํา ส�วนปlจจัยหรือเง่ือนไขของการดํารงอยู�ของการท�องเท่ียวตลาดน้ํา
ภาคใต( ได(แก� 1) การมีสินค(าและบริการท่ีตอบสนองความต(องการของนักท�องเท่ียว 2) การส�งเสริม
และสนับสนุนขององค6กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 3) การร�วมมือกับหน�วยงานต�าง ๆ 4) อัตลักษณ6และ
ความแตกต�าง 5) การมีส�วนร�วม 6) การบริหารจัดการ และ 7) การประชาสัมพันธ6 สําหรับรูปแบบ
การท�องเท่ียวตลาดน้ําภาคใต( เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเป0นรูปแบบท่ีให(ความสําคัญกับการดําเนินการ 
10 ประการ ได(แก� 1) กิจกรรม สินค(า บริการ และโครงสร(างพื้นฐาน 2) เครือข�ายการท�องเท่ียว 
3) ฐานทรัพยากร 4) อัตลักษณ6 5) การมีส�วนร�วม 6) การประชาสัมพันธ6 7) กระบวนการเรียนรู( 
8) การบริหารจัดการ 9) วัฒรธรรมชุมชน 10) การอนุรักษ6สิ่งแวดล(อม โดยอาจเรียกรูปแบบนี้ว�า 
“ A TRIP PLACE MODEL” ซ่ึงเป0นรูปแบบท่ีผ�านการประเมินโดยผู(ทรงคุณวุฒิและผ�านการรับรอง
โดยเวทีประชาคม 

 นรินทร6 สังข6รักษา และคณะ (2555) ได(วิจัยเรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาและยกระดับ
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสู�เศรษฐกิจสร(างสรรค6ผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายอย�าง
ยั่งยืนในจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือ 1) ศึกษาการให(คุณค�าของศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท�องเท่ียวตามแนวทางเศรษฐกิจสร(างสรรค6 2) พัฒนารูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ต(นแบบ 3) ศึกษาการเทียบเคียงชุมชนท่ีจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีประสบความสําเร็จและ
ล(มเหลว 4) ศึกษาแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3 ห�วง 2 เง่ือนไข ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการมีส�วนร�วมแบบภาคีเครือข�ายอย�างยั่งยืน และ 5) ศึกษา
การกําหนดเส(นทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี การวิจัยเรื่องนี้ใช(วิธีการวิจัยและ
พัฒนาร�วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา
ข(อมูลพ้ืนฐาน ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช( และข้ันตอนท่ี 4 
กระประเมินและปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช(เป0นแบบสอบถาม แนวทางการสัมภาษณ6ระดับลึก และ
แนวทางการสนทนากลุ�ม การวิเคราะห6เชิงปริมาณด(วยโปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร6สําเร็จรูป และการ
วิเคราะห6เชิงคุณภาพใช(การวิเคราะห6เนื้อหา ผลการวิจัยพบว�า 1) การให(คุณค�าของศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือการท�องเท่ียวตามแนวทางเศรษฐกิจสร(างสรรค6ของนักท�องเท่ียวและผู(เก่ียวข(องกับการท�องเท่ียว
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อยู�ในระดับมากตามลําดับ 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต(นแบบ ได(
รูปแบบมีชื่อเรียกว�า “RATCHABURI Model” ได(แก� 1) R: Research (การวิจัยการท�องเท่ียว) 2) A: 
Action Learning (การเรียนรู(จากแหล�งเรียนรู() 3) T: Technology (การใช(เทคโนโลยี) 4) C: 
Community of Practice (ชุมชนนักปฏิบัติ) 5) H: Horizontal (องค6กรแนวราบและเครือข�าย) 6) 
A: Awareness (ความตระหนักรู() 7) B: Best Practice (การปฏิบัติท่ีเป0นเลิศตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง) 8) U: Universal (การท�องเท่ียวสู�สากล) 9) R: Responsibility (ความรับผิดชอบต�อ
ชุมชน) 10) I: Identity (การสร(างอัตลักษณ6ท่ีโดดเด�น) 3) ผลการเปรียบเคียงปlจจัยแห�งความสําเร็จ 
ได(แก� บ(าน วัด โรงเรียนในการมีส�วนร�วม มีผู (นําเข(มแข็ง สมาชิกร�วมมือ โครงสร(างองค6กร 
เทคโนโลยี ความรู( ทักษะ ความสามารถ การจัดการ วัฒนธรรมองค6กร จิตอุทิศ และทุนชุมชน ส�วน
ปlจจัยความล(มเหลว ได(แก� ความอิจฉา ความขัดแย(งกันของสมาชิกและชุมชน การขาดความร�วมมือ 
และผลประโยชน6 4) แนวทาง การจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ด(วยการต้ังอยู�บนพ้ืนฐานเดิมของชุมชน ยึดหลักภูมิสังคม ผลประโยชน6ของชุมชน และความคุ(มค�า
มากกว�าคุ(มทุน และ 5) เส(นทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี ประกอบด(วย 4 
รูปแบบคือ เส(นทางครึ่งวัน หนึ่งวันแบบไปเช(าเย็นกลับ เป0นท่ีนิยมมากท่ีสุด และแบบค(างคืน และ
แบบสองวันสองคืน กําหนดเส(นทางสู�อารยธรรมและไหว(พระ วิถีชีวิตชาติพันธุ6ตัวตนคนราชบุรี 
เริ่มจากวัดคงคารามจนสุดท(ายเมืองโบราณและจิปาถะภัณฑ6สถานบ(านคูบัว 

 นพรัตน6  ศุทธิถกล (2555) ศึกษารูปแบบการจัดการตลาดน้ําเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพท�องเท่ียวชุมชน ผลการศึกษาพบว�านักท�องเท่ียวชาวไทยและชาวต�างประเทศ ต(องการสื่อ
ประชาสัมพันธ6 ทางวิทยุ โทรทัศน6 และอินเทอร6เน็ต ต(องการอาหารไทยประจําท(องถ่ิน เรียนรู(การทํา
อาชีพ ต(องการเอกสาร ความรู( วัฒนธรรมชุมชน มัคคุเทศก6ท(องถ่ิน และนั่งเรือชมธรรมชาติ ผลจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการทําให(เกิดแผนปฏิบัติการท�องเท่ียวตลาดน้ํา ท่ีประกอบด(วย โครงการประชาสัมพันธ6
แหล�งท�องเท่ียว 2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน6และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก 3) โครงการอนุรักษ6 
ภูมิปlญญาท(องถ่ิน 4) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล(อม 5) โครงการมัคคุเทศก6น(อย 6) โครงการจัดท่ีพัก 
โฮมสเตย6 7) โครงการนวดแผนโบราณ 8) โครงการข่ีจักรยานท�องเท่ียว ผลท่ีเกิดข้ึนจาก กระบวนการวิจัย
พบว�า รูปแบบการจัดการตลาดน้ํา มีองค6ประกอบดังนี้  1) ด(านการจัดการท�องเที่ยว โดยจัดให(มี
คณะทํางานมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และประชาสัมพันธ6แหล�งท�องเท่ียว 2) ด(านการมีส�วนร�วม
ของชุมชนเปxดโอกาสให(ประชาชนมีส�วนร�วม วางแผนและติดตามประเมินผล การจัดการท�องเที่ยว 
3) ด(านการคมนาคม จัดบริการรถรับจ(าง หรือเรือเพ่ือเข(าถึงแหล�งท�องเท่ียวได(สะดวก หรือข่ีจักรยาน
ท�องเท่ียวในชุมชน 4) ด(านการจัดภูมิทัศน6ให(มีการตกแต�งสถานที่ ด(วยการปลูกไม(ดอก ไม(ประดับ 
5) ด(านการจัดโปรแกรมการท�องเท่ียวให(มีกิจกรรมรวมหลายรูปแบบ (package) มีการเรียนรู(การทํา
อาชีพในชุมชนและพักค(างคืนแบบโฮมสเตย6  
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 ทิพย6สุดา  พุฒจร (2556) ได(ศึกษาเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมใน
การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนสลักคอก จังหวัด
ตราด ผลการศึกษาพบว�า ชมรมนําเท่ียวพ้ืนบ(านสลักคอก มีการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน คนชุมชน
ซ้ือหุ(นและได(รับเงินปlนผลรายปZสัดส�วนร(อยละ 35 ของรายได(ท้ังหมด จากกิจกรรมการท�องเท่ียว และ
ร(อยละ 65 จัดสรรเพ่ือการบริหารงาน การอนุรักษ6ทรัพยากรธรรมชาติ งานสาธารณประโยชน6 และ
การจัดสวัสดิการสังคม ศักยภาพการจัดการการท�องเที่ยว ศักยภาพการจัดการการท�องเที่ยวโดย
ชุมชน กลุ�มผู(นําในชุมชนเป0นทีมบริหารงานชมรม มีผู(จัดการชมรมทําหน(าท่ีดูแลการท�องเท่ียว สมาชิก
ชมรมร�วมกันดูแลรักษาทรัพยากรการท�องเที่ยว ชมรมขาดคนรุ�นใหม�เข(ามาเรียนรู(การจัดการ
การท�องเท่ียว หน�วยงานภายนอกให(การสนับสนุนการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง และการขยายตัวการพัฒนา
เกาะช(าง ส�งผลกระทบต�อการท�องเท่ียวของชุมชน 

 ตวงพร  อ�อนหวาน และคณะ (2556) ได(ศึกษาแผนงานวิจัยการสร(างความเข(มแข็ง
ให(กับชุมชนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม�  มีโครงการย�อยท้ังหมด 3 โครงการวัตถุประสงค6หลัก
สอดคล(องกับโครงการย�อยท้ัง 3 โครงการได(แก� 1) เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท�องเท่ียว
เพ่ือเพ่ิมมูลค�าการท�องเที่ยวโดยชุมชนของอําเภอกัลยาณิวัฒนาอย�างเหมาะสม 2) เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชนของอําเภอกัลยาณิวัฒนาให(สามารถจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนได(ด(วยตนเอง
และ 3) เพ่ือการพัฒนาเส(นทางท�องเท่ียวและระบบสื่อความหมายตามธรรมชาติและวัฒนธรรมและ
แผนท่ีสีเขียว (Green Map) ภายใต(แนวคิดการท�องเท่ียวท่ีไม�ทําลายสิ่งแวดล(อม (7 Green Concept) 
ของการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนฐานทรัพยากรท(องถ่ินแผนงานวิจัยนี้เป0นการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ และ
เชิงปริมาณ โดยพ้ืนท่ีศึกษาในอําเภอกัลยาณิวัฒนา เป0นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จาก 3 ตําบลๆ ละ 1 หมู�บ(านเป0น 3 ชนเผ�าได(แก� 1) บ(านวัดจันทร6 ตําบลบ(านจันทร6 ชนเผ�าปกา
เกอะญอ 2) บ(านเสาแดง ตําบลแจ�มหลวง ชนเผ�าลีซูและ 3) บ(านดงสามหม่ืนตําบลแม�แดด ชนเผ�าม(ง  
ผลการวิจัยจาก 3 โครงการย�อยทําให(ทั้ง 3 กลุ�มชุมชนมีฐานข(อมูลทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิต
ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีได(เก็บรวบรวมอย�างมีข้ันตอนอย�างเป0นระบบและมีรูปแบบการจัดเก็บท่ี
ชัดเจนสามารถนํามาใช(เป0นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ6ท่ีเป0นอัตลักษณ6ของแต�ละชุมชนในการจัดการ
ท�องเท่ียว โดยได(กําหนดรูปแบบการท�องเที่ยวที่เป0นอัตลักษณ6ของชุมชนจากฐานข(อมูลทรัพยากร
ทางการท�องเท่ียวท่ีได(ดังนี้บ(านวัดจันทร6เป0นชุมชนท�องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  บ(านเสาแดงเป0น
ชุมชนท�องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม และบ(านดงสามหม่ืนเป0นชุมชนท�องเท่ียวเชิงเกษตรนิเวศวัฒนธรรม  

 จรรยา  วุฒิฐานทวี (2557) ได(ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการโปรแกรม
นันทนาการเพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพสําหรับนักท�องเที่ยวสูงอายุพํานักระยะยาว   
ผลการศึกษาพบว�า 1) การตัดสินใจเดินทางมาและความพึงพอใจระหว�างการท�องเท่ียวในประเทศไทย
ของนักท�องเท่ียวสูงอายุพํานักระยะยาว เลือกเดินทางมาพํานักระยะยาวเพราะอากาศดี  คุ(มค�าเงิน 
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อาหารอร�อย โดยมาในช�วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน มกราคม เพ่ือเข(าร�วมเทศกาลลอยกระทง ชอบการเข(า
ร�วมกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเท่ียวเชิงผจญภัย กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ ท่ีเลือกเข(าร�วม
มากที่สุด คือ การนวดไทย และการดูแล รักษาช�องปาก สุขภาพฟlน การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
ภายในและภายนอกที่พํานักระยะยาวควรคํานึงถึงความปลอดภัยเป0นอันดับแรก ความเหมาะสม
เตรียมสถานท่ีให(พร(อมรวมถึงต(องมีความร�มรื่น โปรแกรมนันทนาการให(บริการได(ตรงตามความจําเป0น 
ความต(องการ แรงจูงใจและความปรารถนาเพ่ือเดินทาง มาพํานักในประเทศไทย ของนักท�องเท่ียว
สูงอายุ พํานักระยะยาว ผู(นํานันทนาการมีความสามารถและทักษะในการให(บริการผู(สูงอายุ 2) รูปแบบ
การจัดการโปรแกรมนันทนาการเพื่อส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ สําหรับนักท�องเท่ียวสูงอายุ 
พํานักระยะยาว มี 3 ประกอบ ได(แก� องค6ประกอบที่ 1 ลักษณะรูปแบบการจัดการโปรแกรม
นันทนาการ เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ สําหรับนักท�องเที่ยวสูงอายุพํานักระยะยาว มี
ลักษณะสําคัญ 7 ประการ ประกอบด(วย 1) การจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามท่ีพํานักระยะยาว 2) หลักการ
จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับผู(สูงอายุพํานักระยะยาว ท่ีต(องคํานึง 3) หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
เพ่ือให(ได(รับประสบการณ6นันทนาการ 4) ประเภทกิจกรรม 5) แบบการให(บริการกิจกรรมนันทนาการ 
6) หลักการจัดการ POLC 7) การตัดสินใจดําเนินการโปรแกรมนันทนาการ องค6ประกอบท่ี 2 แนวทาง 
การนํารูปแบบ ฯ ไปใช( องค6ประกอบท่ี 3 เง่ือนไขและข(อจํากัดของการนํารูปแบบฯ ไปใช( ประกอบด(วย
ปlจจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จและสิ่งท่ีเป0นอุปสรรคต�อความสําเร็จ 

 นิจิรา คลังสมบัติ (2557) ได(ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมโดยการมีส�วนร�วมของชุมชนจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว�า ประชาชนในตําบลเมืองพาน 
ต(องการมีส�วนร�วมในการร�วมมือกันจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของตน ชุมชนมีทรัพยากร
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ท้ังในธรรมชาติและการทอผ(ามัดหม่ีในวิถีชีวิต ผลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทําให(เกิดกลุ�มแกนท่ีสามารถจะแบ�งหน(าท่ีรับผิดชอบเป0นกลุ�มย�อยได(ชัดเจนยิ่งข้ึน 
เช�น กลุ�มทอผ(าเพ่ือการเรียนรู( กลุ�มทําอาหาร กลุ�มมัคคุเทศก6นําเที่ยว  กลุ�มดูแลด(านท่ีพักในการ
ให(บริการนักท�องเท่ียว ผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการวิจัยพบว�า จังหวัดอุดรธานีสามารถพัฒนาเป0น
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีตําบลเมืองพานให(มีขีดความสามารถใน
การแข�งขัน โดยเฉพาะงานวิจัยครั้งนี้ ได(เกิดการคิดประดิษฐ6ลวดลายผ(าทอมัดหม่ีลาย “หอนางอุสา  ”
ซ่ึงเป0นโบราณวัตถุเพิงหินท่ีพักตามตํานาน “อุสา บารส” อันเลื่องชื่อมีความสวยงามเป0นท่ีประทับใจ
ในท(องถ่ินเกิดเอกลักษณ6และนวัตกรรมใหม�ท่ีส�งเสริมการสร(างขีดความสามารถเป0นเสน�ห6ดึงดูดใจของ
แหล�งท�องเท่ียวในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

 ลักษณา  เกยุราพันธ6 (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพื่อการเรียนรู(เชิงสร(างสรรค6 จังหวัดนครนายก 
ผลการศึกษาพบว�า สภาพการณ6จัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก 
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มีแนวโน(มการท�องเท่ียวท่ีดี เพราะมีสภาพแวดล(อมและทรัพยากรการท�องเท่ียวหลากหลาย  มีความ
พร(อม มีการส�งเสริมการเรียนรู( มีผู(นําชุมชนรับผิดชอบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน รูปแบบ
การจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัมนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือการเรียนรู(เชิงสร(างสรรค6 
ท่ีพัฒนาเรียกว�า “ ThCLPAC Model” ซึ่งประกอบด(วย 7 องค6ประกอบโดยที่ Th คือ ไทยพวน  
C หมายถึง Creation (การสร(างสรรค6) L คือ (Learning) การเรียนรู(  C คือ Conservation คือ 
การอนุรักษ6 A คือ Awareness การตระหนัก P คือ Participation of Community การมีส�วนร�วม
ของชุมชน และ C คือ Cultural Tourism Activity (กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) ผลการ
ทดลองรูปแบบพบว�า รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช(ได(อย�างเหมาะสม ในชุมชนไทยพวน ผลการ
ประเมินรูปแบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน เพื่อส�งเสริมการเรียนรู(เชิง
สร(างสรรค6 จังหวัดนครนายก พบว�า มีความเหมาะสมในทุกองค6ประกอบ สําหรับการพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู(เชิงสร(างสรรค6 
จังหวัดนครนายก ท่ีสําคัญได(แก� การพัฒนาและส�งเสริมบุคลากร ทุกระดับด(วยการอบรมให(มีความรู( 
การสร(างความตระหนัก ให(รู(คุณค�า การมีส�วนร�วมของชุมชน ในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวและการ
เรียนรู(ท่ีหลากหลาย การประชาสัมพันธ6อย�างต�อเนื่อง มีการจัดต้ังกลุ�มผู(รับผิดชอบ การจัดทําปDาย
แหล�งท�องเท่ียวและสนับสนุน งบประมาณจากภาครัฐ เพ่ือส�งเสริมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู(เชิงสร(างสรรค6 จังหวัดนครนายก ให(มีประสิทธิภาพ
และสามารถขับเคลื่อนการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได(อย�างยั่งยืน 
  จากการศึกษางานวิจัยในประเทศจะเห็นได(ว�าการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต�าง ๆ แก�ชุมชนได(นั้นควรเป0นการดําเนินการท่ีมีรูปแบบบูรณาการ มีความ
ยืดหยุ�นสามารถปรับให(เข(ากับสถานการณ6และชุมชนแต�ละชุมชน จุดสําคัญท่ีสุดได(แก� การเปxดโอกาส
ให(ชุมชนได(มีส�วนร�วมในการวางแผนและดําเนินการจัดการการท�องเท่ียว ซ่ึงผลท่ีตามมาคือการพัฒนา
ท่ียั่งยืน ผลประโยชน6ท่ีเกิดจากการท�องเที่ยวขึ้นอยู�กับชุมชนทําให(ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ6
ทรัพยากรท่ีเป0นจุดดึงดูดนักท�องเท่ียวและร�วมมือกันเพ่ือให(เกิดการพัฒนาดังกล�าวจากชุมชนจากรุ�น
หนึ่งสู�อีกรุ�นหนึ่งสืบเนื่องต�อไป  

 10.2 งานวิจัยต�างประเทศ 
  ผู(วิจัยได(ศึกษางานวิจัยท่ีท่ีมีการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน
มาเป0นเครื่องมือในการจัดการท�องเท่ียวโดยมุ�งเน(นในการมีส�วนร�วมของชุมชนตลอดจนองค6กรใน
ท(องถ่ินเพ่ือให(เกิดความตระหนักและความสําคัญของการมีส�วนร�วมอันจะนําไปสู�ประโยชน6สูงสุดของ
ชุมชน ซ่ึงผลงานวิจัยเหล�านี้ต�างก็ให(ความสําคัญในเรื่องกระบวนการจัดการ โดยให(ความสําคัญต้ังแต�
จุดเริ่มต(นคือ การวางแผนการจัดการกระท่ังสู�กระบวนการดําเนินกิจกรรม จนท(ายสุดเกิดผลของการ
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จัดการท�องเท่ียวท่ีสามารถนําสู�จดหมายปลายทางได( ท้ังนี้ผู(วิจัยได(ศึกษางานวิจัยการต�างประเทศและ
ในประเทศท่ีเก่ียวข(อง ดังนี้ 
  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการการท�องเท่ียว   

  McDamiel, Timothy and Trousdale (1999) ได(ศึกษา การวางแผนการจัดการการ
ท�องเท่ียวในเมือง กิมารัส ประเทศฟxลิปปxนส6  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค6เพ่ือช�วยเจ(าหน(าท่ีรัฐ และผู(มี
ส�วนได(ส�วนเสีย ปรับปรุงยุทธศาสตร6การท�องเท่ียวชนบท คณะผู(วิจัยได(ช�วยในเรื่องการทําแผนการ
ประเมินศักยภาพด(านการตลาด โดยการสัมภาษณ6 การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู(มีส�วนได(ส�วนเสีย ซ่ึง
เน(นหนักในบทบาทของค�านิยมเป0นพ้ืนฐานในการตัดสินใจทุกประเภท กระบวนการตัดสินใจสะท(อน
ถึงค�านิยมของผู(ท่ีเก่ียวข(องทุกฝzาย ในระยะต�อมา กลุ�มผู(มีส�วนได(ส�วนเสียได(ปรึกษาหารือในปlญหา
ความเท�าเทียมกันของการพัฒนาการท�องเท่ียวว�า ใครได(ประโยชน6หรือใครไม�ได(ประโยชน6อย�างไรใน
ท(ายท่ีสุดการนํากลุ�มองค6กรและบุคคลท่ีหลากหลายเหล�านี้เข(ามามีส�วนร�วมทําให(ลดทอนการขัดแย(ง 
และทําให(การพัฒนาทางการเกษตรเชื่อมโยงกับการท�องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู�แล(ว เจ(าหน(าท่ีของรัฐใน
หลายส�วนร�วมท้ังเจ(าหน(าท่ีเกษตรจังหวัดได(เข(ามาเก่ียวข(องและช�วยเหลือในการวิจัยนี้รวมถึง
นักท�องเท่ียวบางคนได(ให(ข(อเสนอแนะในเรื่องการตลาด 

  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบูรณาการในการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  Mitchell and Reid (2000) ได(ศึกษาเรื่อง การบูรณาการในการท�องเท่ียวเชิง

นิเวศ เกาะตากิล ประทศเปรู งานวิจัยนี้ศึกษาท่ีเกาะตากิล ประเทศเปรู โดยสํารวจปlจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจในบริบทในบูรณาการซ่ึงเห็นความจําเป0นว�าการวิเคราะห6 ด(านสิ่งแวดล(อม ท่ีมีประสิทธิภาพ
จะต(องใช(เวลาทรัพยากร ผลการศึกษาพบว�า เกาะตากิลได(มีการบรูณาการท�องเท่ียวกับวิถีชีวิตด้ังเดิม
การควบคุมดูแลของชุมชนและการจัดต้ังสหกรณ6องค6กรของสหกรณ6ทําให(มีการแบ�งปlนผลประโยชน6
ค�อนข(างเสมอภาค ในปZ 1997 ตัวเลขของสหกรณ6ทําให(เห็นว�ามีสมาชิกอยู� 270 คน ท่ีแต�ละคนก็เป0น
ตัวแทนของแต�ละครอบครัว ปlจจุบันการท�องเที่ยวได(กลายเป0นเครื่องมือยังชีพอันดับต(น ๆ ของชาว
เกาะตากิล เม่ือนักท�องเท่ียวเดินทางมาถึงเกาะตากิล ชุมชนจะเข(าร�วมในการประชุมเรื่องท่ีเก่ียวกับ
การท�องเท่ียวและชาวเกาะตากิลก็จะทราบถึงโครงการและความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการท�องเท่ียว 
การศึกษาผู(เข(าร�วมมิได(เรียกร(องในสิ่งต�าง ๆ มากนัก แนวโน(มแสดงให(เห็นว�าผู(ชายมีความเคลื่อนไหว
และแสดงอิทธิพลในการกําหนดแนวทางของท(องถ่ินมากกว�าผู(หญิง อิทธิพลจากภายนอกท่ีมีต�อชุมชน
ได(มีส�วนร�วมในการท�องเท่ียว และร(อยละ 90 ของผู(เข(าร�วมประชุมแสดงความเห็นว�าถ(าชุมชนได(มี
ส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเท่ียวมากข้ึน ก็จะทําให(รายได(เพ่ิมข้ึน 
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  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการวางแผนการอนุรักษ$การท�องเท่ียว 
  Ayala (2000) ได(ศึกษาเรื่อง แผนปฏิบัติการอนุรักษ6และการท�องเท่ียวในปานามา 
โดยผู(วิจัยได(ออกแบบแผนปฏิบัติการด(านเศรษฐกิจการท�องเท่ียวแบบเครือข�ายของ 23 แหล�งท�องเท่ียว
ทางประวัติศาสตร6 โดยให(ชุมชนรอบ ๆ บริเวณสถานท่ีท�องเท่ียวท้ังหมดมีส�วนร�วมกันอนุรักษ6และพัฒนา 
เพ่ือสิทธิประโยชน6ของชุมชนเอง ผู(วิจัยได(กล�าวถึงบทบาทแผนของปฏิบัติการทางการวิจัย ด(าน
การท�องเท่ียวและการอนุรักษ6สิ่งแวดล(อม การวางแผนการท�องเท่ียวท่ีดีจะช�วยให(เกิดการพัฒนาด(าน
เศรษฐกิจท่ียั่งยืน โดยความร�วมมือกันระหว�าง นักเศรษฐศาสตร6 นักวิทยาศาสตร6 สถาปนิกและผู(มี
ส�วนได(ส�วนเสียอ่ืน ๆ ในการร�วมมือกันทําแผนที่เส(นทางในการท�องเที่ยว เพื่อให(เกิดการเชื่อมโยง
เส(นทางท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร6ที่เป0นมรดกทั้ง 23 แห�ง ในการนี้ผู(วิจัยได(มีส�วนทําให(เกิดความ
ร�วมมือระหว�างผู(นําของรัฐปานามา และประชาคมธุรกิจ พร(อมกับแผนกงานสถาบันสมิธโซเนียน 
(Smithsonian) ผลการศึกษาพบว�า แผนปฏิบัติการอนุรักษ6และการท�องเท่ียวมีการเชื่อมโยงแหล�งการ
ท�องเท่ียวท้ัง 23 แห�ง มีการแข�งขันกันสูงท้ังด(านอุตสาหกรรม การโรงแรม และมีการระดมความรู( 
เพ่ือเป0นการสร(างพันธ6มิตรท่ีดี และการเติบโตทางด(านเศรษฐกิจอย�างยั่งยืน 

  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับนโยบายการท�องเท่ียว  
  Parker (2000) ได(ศึกษา การกําหนดนโยบายในการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของเกาะ

บอร6เนียว งานวิจัยนี้เป0นการนํา Gray’ Model of Collaboration มาประยุกต6ใช(ท่ีหมู�เกาะบอร6เนียว 
เพื่อเป0นการกระตุ(นให(ผู(มีส�วนได(ส�วนเสียในการท�องเที่ยว ร�วมกันแก(ไขปlญหาสิ่งแวดล(อม ใน
ขณะเดียวกันการอนุรักษ6สิ่งแวดล(อมจะช�วยดึงดูดนักท�องเท่ียวให(กลับมา ถือว�าเป0นการกระตุ(นในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน ระยะเริ่มของการพัฒนา มีการขัดแย(งในเรื่องขององค6กรในเรื่องผลประโยชน6ของ
การส�งเสริมการท�องเท่ียวด(านหนึ่งกับการส�งเสริมการอนุรักษ6ธรรมชาติอีกด(านหนึ่งการปะทะสังสรรค6
ในเชิงนี้ มีทางออก 3 ประการด(วยกันตาม “The Gray Model of Collaboration” คือ 1) การดํารง
อยู�ร�วมกัน (Coexistence) 2) ความขัดแย(ง (Conflict) 3) การเอ้ืออํานวยต�อกัน (Symbiosis) ในทาง
ระบบนิเวศวิทยา ซ่ึงในสภาพความเป0นจริง ในระยะแรกของการพัฒนาการท�องเท่ียวบอร6เนียวก็อยู�ใน
ลักษณะท่ี 1 คือ การอยู�ร�วมกันทางองค6กร ต�างก็ทําไปตามแนวทางของกลุ�มตนเองขอบเขตของปlญหา
ของการท�องเที่ยวที่จะแก(ไขได(ด(วยความร�วมมือและการรวมตัวเป0นหุ(นทางสังคม ซ่ึงจะดีกว�าการ
เผชิญหน(าและสั่งการจากบนสู�ล�าง (Top Down) พ้ืนท่ีการท�องเท่ียวทุกแห�งจะประสบความยากลําบาก
เม่ือมีการขยายตัวโดยการเพ่ิมจํานวนของนักท�องเท่ียวเกิดปlญหาด(านสิ่งแวดล(อมและสังคม ซ่ึงจะไม�มี
องค6กรใดองค6กรหนึ่งไม�ว�าจะเป0นเจ(าหน(าที่ของรัฐ นักวางแผนด(านทรัพยากร ผู(ประกอบวิสาหกิจ
สามารถแก(ไขปlญหาได(โดยลําพัง การแก(ปlญหาต(องเกิดจากความร�วมมือระหว�างองค6กร และผู(มีส�วน
ได(ส�วนเสียท้ังหมด ผลจากความร�วมมือของผู(มีส�วนได(ส�วนเสียทําให(ลดความขัดแย(ง หันหน(าเข(าหากัน
เพ่ือช�วยกันแก(ไขปlญหาท่ีเกิดจากผลการกระทบของการท�องเท่ียวได(ในระดับหนึ่ง 
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  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการการนํารูปแบบมาใช�หรือการพัฒนารูปแบบ 
  Bruce, Jackson and Cantallops (2001) ได(ศึกษาเก่ียวกับ การนํารูปแบบ 

PREP Are มาใช(ในเมืองท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร6 โดยรูปแบบ PREP Are เป0นรูปแบบเพ่ือช�วย
พัฒนานโยบายเพ่ือลดความไม�ยั่งยืนของเมือง ประวัติศาสตร6 ด(วยความตระหนักของสถานท่ีอาจจะ
นําไปสู�ความไม�ยั่งยืนของการท�องเที่ยว ผลของการวิจัย พบว�า ตัวชี้วัดที่มีจํานวนเชิงปริมาณท่ี
ประมาณการด(านความ  สามรถในการรับรอง (Carrying Capacity) โดยนิยามว�าเป0นระดับท่ีดีท่ีสุด
ของการพัฒนาการท�องเท่ียว (Optimum Level of tourism Development) และให(น้ําหนัก
ข้ันตอนการพัฒนาในแต�ละเรื่องมากน(อยตามแต�ผู(มีส�วนได(ส�วนเสียจะกําหนดข้ึนให(เหมาะสมกับ
ท(องถ่ินของตนโดยให(น้ําหนักในเรื่องการเตรียมโครงการเพ่ือปฏิบัติพร(อมด(วยวัตถุประสงค6และตัวชี้วัด
มากท่ีสุดและให(น้ําหนักในการเตรียมนโยบายเพ่ือความยั่งยืนมากเป0นลําดับ ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 บริบทการวิเคราะห6พร(อมด(วยข้ันตอนและองค6ประกอบของ :PREPARE 
  นํ้าหนัก% 
P (P)repare policies for Sustainability (Policy) –ตระเตรียมนโยบายเพื่อความ

ยั่งยืนทบทวนเบื้องต(นเก่ียวกันนโยบายการท�องเที่ยวของเมือง ชี้ถึงระบบการ
ท�องเที่ยวที่ยั่งยืน นโยบายการท�องเที่ยวที่ยั่งยืน 

25 

R P(R)epare responsibility and resources –เตรียมความรับผิดชอบและทรัพยากร
ความรับผิดชอบต�อการปกครองท(องถ่ินหรือองค6ในท(องถ่ินหรือองค6สาธารณชน
ทรัพยากรของตัวชี้วัดสาํคัญด(านสิ่งแวดล(อม เจ(าหน(าทีผู่(บริหารที่รับผิดชอบต�อการ
พัฒนา/นโยบาย 

15 

E Pr(E)pare responsibility and resources – เตรียมความรับผดิชอบและทรัพยากร
ความรับผิดชอบต�อการปกครองท(องถ่ินหรือองค6กรในท(องถ่ินหรือองค6กรสาธารณชน 
ทรัพยากรเพื่อการจัดตัวชี้วัดสาํคัญด(านสิง่แวดล(อม เจ(าหน(าที่ผู(บริหารต�อการพัฒนา/
นโยบาย 

25 

P (P)repare policies for Sustainability (Polity) –ตระเตรียมนโยบายเพื่อความ
ยั่งยืนทบทวนเบื้องต(นเก่ียวกับนโยบาย การท�องเที่ยวของเมือง ชี้ถึงระบบการ
ท�องเที่ยวที่ยั่งยืน 

15 

A Prep(A)re audit procedures and reporting – เตรียมกระบวนการตรวจสอบ
และรายงานกระบวนการตรวจสอบการท�องเที่ยวที่ยั่งยนื แผนการตรวจสอบการ
ท�องเที่ยวที่ยั่งยืน รายงานการตรวจสอบการท�องเที่ยวที่ยั่งยนื 

15 
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ตารางที่ 2 บริบทการวิเคราะห6พร(อมด(วยข้ันตอนและองค6ประกอบของ :PREPARE (ต�อ) 
  นํ้าหนัก% 
R P(R)epare programs of action with objectives and indicators- เตรียม

โครงการเพื่อการปฏิบัติพร(อมด(วยวัตถุประสงค6และตัวชี้วัด จัดเตรียมตัวชี้วัดด(าน
สิ่งแวดล(อม สาํหรับการท�องเที่ยว -โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล(อมเพื่อวัตถุประสงค6
และเปDาหมายด(านสิ่งแวดล(อมการท�องเที่ยว  -คู�มือการท�องเที่ยวอย�างยั่งยนืในระดบั
ท(องถ่ินเพื่อใช(กับระดับการท�องเที่ยวในระดับท(องถ่ิน 

30 

E Pr(E)pare eco-awareness / communication and training–เตรียมการกระจาย
ข�าวสารและจัดสาํนักเชิงนิเวศและจัดอบรมระเบียบวิธีการกระจายข�าวสารทั้งภายใน
และภายนอกองค6กรท(องถ่ิน จิตสํานึกด(านนิเวศและสิง่แวดล(อมภายในและภายนอก
องค6ท(องถ่ิน จัดระบบเอกสารที่เก่ียวข(องเพื่อปฏิบัติการการท�องเที่ยวและพัฒนา 

15 

 รวม        

  
  DeLacy and Boyd (2000) ได(ศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนารูปแบบการจัดการการ
ท�องเท่ียวของ The Cooperative Research Centre (CRC) เป0นการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
การพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน เป0นการวิจัยในประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงการพัฒนารูปแบบนี้ท่ีเรียกว�า
รูปแบบ CRC รูปแบบนี้จะช�วยกระตุ(นให(เกิดความร�วมมือระหว�างการท�องเท่ียวหน�วยงานของภาครัฐ
และมหาลัย เพ่ือช�วยกันพัฒนาการท�องเท่ียวในท(องถ่ินในท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา 
การท�องเท่ียวท่ีกระทบกระเทือนด(านสังคมและสิ่งแวดล(อม ยุทธศาสตร6ของการวิจัยภายใต(โครงการ 
CRC Tourism มี 3 ข้ันตอนคือ 1) การวิเคราะห6ข(อมูลท่ีมีอยู� และทัศนของผู(ท่ีมีส�วนได(ส�วนเสีย จึงจะ
นําไปสู�การกําหนดลําดับความสําคัญต�อการแก(ไขปlญหา และชี้แนะแนวทางเพื่อการวิจัยในอนาคต   
2) การวิจัยภาคสนามเพ่ือได(รับบทเรียนในการกําหนดทิศทางและการบริหารจัดการการท�องเที่ยว   
3) ผลท่ีได(จากการวิจัยครั้งนี้ก็จะนํามาสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการอย�างยั่งยืน และการพัฒนา
หุ�นส�วนการท�องเท่ียว การเป0นหุ(นส�วนทําให(เกิดการวิจัยเก่ียวข(องกันหลายสาขาวิชาการในการท่ีจะ
ช�วยแก(ไขปlญหาเรื่องการท�องเท่ียว ปlญหาระหว�างเมืองและชนบท ปlญหาระหว�างบริษัทใหญ� ๆ กับ
ผู(ประกอบการวิสาหกิจเล็ก ท่ีจําเป0นต(องแสวงหาทางออกท่ีเหมาะสม  
  Joppe (2003) ได(ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเพ่ือให(สามารถ
ประยุกต6เข(ากับพื้นที่การท�องเที่ยว ในประเทศแคนนาดา  โดยทําให(เกิดผลประโยชน6ท่ีคุ(มค�าสูงสุด 
การวิจัยนี้ได(นํารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวแบบ TOMM มาประยุกต6ใช(บางส�วนในสถานท่ีท�องเท่ียว
หลายแห�ง เช�น Niagara Falls Banff Yoho and Kootney National Park โดยปรับปรุงและพัฒนา
ให(เหมาะสมกับแต�ละพ้ืนท่ีสมาคมการท�องเท่ียวและเดินทางแคนาดา (The Travel and Tourism 
Research Association-Canada) ได(จัดให(มีการนําเสนอครั้งท่ี 27 ท่ีน้ําตกแอการา ประเทศแคนนาดา 
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ระหว�างวันท่ี 14 – 16 ตุลาคม 2001 ในหัวข(อเรื่อง การพัฒนาท่ีหมายการเดินทางอย�างให(ผลสูงสุด
(Optimizing Destination Development) โดยพิจารณาถึงเรื่องการทําให(ได(ผลสูงสุดด(านสิ่งแวดล(อมและ
ด(านมนุษย6 นวัตกรรมในการพัฒนาพื้นที่เปDาหมายและการตลาด การท(าทายและความสัมพันธ6 
ระหว�างอาหาร ไวน6การท�องเท่ียว ท้ังนี้โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการซ่ึงมีการพัฒนาในรูปแบบ TOMM
ผลการนําเสนอทําให(ได(ข(อสรุปปlญหานี้ คือ ท่ีผ�านมาการเติบโตทางการท�องเท่ียวมีผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล(อมและก�อให(เกิดความขัดแย(ง จึงมีข(อเสนอในการแก(ปlญหาท่ีว�านี้คือ การหาความสมดุลและ
ควบคุมการเติบโตของผลกระทบและความขัดแย(ง ท่ีจะต(องใช(บทบาทร�วมกันของผู(มีส�วนได(ส�วนเสีย  
รูปแบบของ TOMM จึงได(ถูกนําปฏิบัติโดยมีบทเรียนสําหรับองค6กรต�าง ๆ ที่จะพัฒนาการสร(าง
ความสมดุลท่ีใช(ในอดีตมาสู�การทําให(เกิดผลสูงสุด ยกตัวอย�าง เช�น กรณีน้ําตก ไนแอการา ได(นําเอา
บางส�วนของ TOMM มาประยุกต6ใช( ได(แก� การวิเคราะห6บริบท โครงการกํากับดูแล และระบบการ
ตอบสนองการบริหารจัดการซึ่งเกี่ยวข(องกับเศรษฐกิจการตลาด โอกาส ประสบการณ6 สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล(อม ท่ีแต�ละส�วนสามารถกําหนดภาวะให(ผลสูงสุด (An Optimal Condition) 
ซ่ึงอีกนัยหนึ่งคือความเป0นจริงในสภาวะท่ีพ่ึงปรารถนา (Realistic Statement of a Desired State)  
  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาแผนงานการท�องเท่ียว 
  Yeoman and Memahon-Beattie (2005) ได(ศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาแผนงาน
การท�องเท่ียวท่ีประเทศสก็อตแลนด6 เป0นการพัฒนากระบวนการวางแผนโดยการจําลองสถานการณ6
ของการท�องเท่ียวในสก็อตแลนด6เป0นรูปแบบท่ีมีกระบวนการท่ีสามารถใช(กับตัวแปรหลายตัว            
โดยมีการทํานายและคาดการณ6ความเป0นไปได(ของสถานการณ6การท�องเท่ียวในอนาคต เพ่ือสามารถ
วางแผนการรองรับการท�องเท่ียวได(อย�างมีประสิทธิภาพ การวางแผนโดยใช(ภาพจําลองเหตุการณ6 ซ่ึง
ผู(วิจัยได(นําเอากรณีของ Visit Scotland เป0นกรณีศึกษา Visit Scotland นี้เป0นองค6กรการท�องเท่ียว
แห�งชาติ สําหรับ Scotland ซ่ึงรับผิดชอบในการตลาดให( Scotland เป0นจุดหมายปลายทางของ
การท�องเท่ียวรับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหาร Scotland (The Scottish Executive) ซ่ึงเป0น
หน�วยงานของรัฐมีหน(าท่ีเป0นที่ปรึกษาในเรื่องนโยบายการท�องเที่ยว เป0นองค6การที่ดีที่สุดในโลก 
เพ่ือให(บรรลุเปDาหมายจึงจําเป0นต(องคิดเก่ียวกับอนาคต โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการใช(การวางแผนโดยใช(
ภาพจําลองเหตุการณ6 เพ่ือวางบริบทด(านความคิด การศึกษานี้ชี้ให(เห็นกระบวนการใน 3 กลุ�มความคิดคือ 
1) กลุ�มวางแผนโดยจําลองเหตุการณ6 (Scenario Planning) 2) กลุ�มตรวจสอบสภาพแวดล(อม 
(Environmental Scanning) และ 3) รูปแบบคาดหมายอนาคตในเชิงวิเคราะห6ทางเศรษฐกิจ (Forecasting 
Model Economic Analysis) คุณลักษณะของการวางแผนโดยใช(ภาพจําลองเหตุการณ6 (Scenario 
Planning-SP) เป0นกระบวนการใช(ทรัพยากรอนาคตท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป0นอนาคตท่ีเป0นทางเลือก มีตัว
แปรหลายตัว มีความสมเหตุสมผลของความเป0นไปได( และความไม�แน�นอน SP จะรวมเอาการ
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ตรวจสอบสภาพแวดล(อม การสร(างสถานการณ6จําลองและการคิดวิเคราะห6ทางเศรษฐกิจไว(ด(วยกัน 
องค6กรใด ๆ ก็อาจใช( SP พัฒนามาสู�ความคิดด(วยกระบวนการดังกล�าวและนําไปปฏิบัติได( 
  จากผลงานวิจัยท่ีกล�าวมาข(างต(นท้ัง 8 เรื่องสามารถสรุป รูปแบบการจัดการการ
ท�องเที่ยวที่เหมาะกับแต�ละท(องถิ่น ดังตารางที่ 3 ได(แก� (1) Value-Focused Thinking Model 
(2) Community Integration in Ecotourism (3) Panama’s TCR Action Plan (4) Gray’ 
Model of Collaboration (5) PREP Are Model (6) Tourism Opimisation Management 
Model (7) Scenario Planning Model และ (8) CRC Model  
 
ตารางท่ี 3  สรุปงานวิจัยการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวในชุมชนรูปแบบต�าง ๆ 

ประเทศ หัวข�อวิจัย ผลโดยสรุป 
ฟxลิปปxนส6 Value-Focused Thinking in a 

Different: Planning Tourism for 
Guimaras, Philippine 
(McDamiel, and Trousdale, 
1999) 

วัตถุประสงค6ของการพัฒนา Value-Focused 
Thinking ก็เพื่อเป0นต(นแบบการวางแผนการ
ท�องเที่ยวใน Guimaras รูปแบบนี้เป0นยุทธศาสตร6
เพื่อให(เกิดความร�วมมือระหว�างภาครัฐและผู(มีส�วน
ได(ส�วนเสียในการพฒันาในการท�องเที่ยวในท(องถ่ิน 

เปรู Community Integration in 
Ecotourism: A Comparative 
Case Study of Two 
Community in Peru (Mitchell 
and Reid, 2000) 

การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการท�องเที่ยวของ
สองชุมชน สรุปว�าปlจจัยที่มีผลต�อความสําเร็จใน
การพัฒนาและการจัดการการท�องเที่ยวได(แก�      
1) การที่ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการมี
ส�วนร�วม 2) ชุมชนมีความเป0นหนึ่งเดียว 3) รัฐให(
อํานาจแก�ชุมชน 

ปานามา Panama’s TCR Action Plan 
(Ayala, 2000) 

Panama’s Tourism-Conservation-Research(TCR) 
พัฒนาแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจการท�องเที่ยวแบบ
เครือข�ายของ 23 แหล�งท�องเทีย่วทางประวัติศาสตร6
โดยให(สถานที่ท�องเที่ยวทัง้ 23 แหล�งและที่พักมีส�วน
ร�วมกันอนุรักษ6และพัฒนาเพื่อประโยชน6ของชุมชน 

แคริเบียน Collaboration on Tourism 
Polity Making: Environmental 
and Commercial Sustainability 
on Bonaire, NA (Parker, 2000) 

งานวิจัยนี้เป0นการนํา Gray’ Model of Collaboration 
มาประยุกต6ใช(ในหมู�เกาะ Bonaire เพื่อเป0นการกระตุ(น
ให(ผู(มีส�วนได(ส�วนเสียในการท�องเที่ยว เช�น โรงแรม 
สายการบนิ ร�วมกันแก(ไขปlญหาสิ่งแวดล(อม เช�น 
น้ําเสีย ในขณะเดียวกันการอนุรักษ6สิ่งแวดล(อมจะ
ช�วยดึงนักท�องเที่ยวให(กลับมา ถือเป0นการกระตุ(น
การพัฒนาการท�องเที่ยวที่ยั่งยืน 
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ตารางท่ี 3  สรุปงานวิจัยการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวในชุมชนรูปแบบต�าง ๆ (ต�อ) 
ประเทศ หัวข�อวิจัย ผลโดยสรุป 

ยุโรป PREPARe: A Model to Aid the 
Development of Policies for 
Less Unsustainable Tourism in 
Historic Towns (Bruce, 
Jackson,  and Cantallops, 
2001) PREPARe 

PREPARe Model พัฒนาโดยใช(เมืองท�องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร6 4 แห�งในยุโรปเป0นสถานที่ศึกษา
และพัฒนา ทาํให(กระบวนการจัดการการท�องเที่ยว
มีนโยบายทีส่ามารถประเมิน และตรวจสอบได( โดย
ใช(ดัชนี 6-pointh policy  

แคนนาดา Optimizing Tourism 
Destination Development in 
Canada (Joppe, 2003) 

The Travel and Tourism Research 
Association ของประเทศแคนนาดา ได(นํารูปแบบ
การจัดการการท�องเที่ยวแบบ TOMM มา
ประยุกต6ใช(ในสถานทีท่�องเที่ยวหลายแห�ง เช�น 
Niagara Falls Banff Toho และ Kootney 
National Park F โดยปรับปรุงและพัฒนาให(
เหมาะกับแต�ละพืน้ที ่

ออสเตรเลีย An Australian Research 
Partnership Between Industry, 
University and Government: 
The Cooperative Research 
Center for Sustainable 
Tourism (De Lacy and Boyd, 
2000) 

The Cooperative Research Center (CRC) 
พัฒนารูปแบบ CRC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
พัฒนาการท�องเที่ยวที่ยั่งยืน รูปแบบนี้จะช�วย
กระตุ(นให(เกิดความร�วมมือระหว�างการท�องเที่ยว 
หน�วยงานภาครัฐและมหาลัย เพื่อช�วยพัฒนาการ
ท�องเที่ยวในท(องถ่ิน 

  
  จากการศึกษางานวิจัยต�างประเทศ พบว�ารูปแบบการพัฒนาการจัดการการ
ท�องเท่ียวโดยมีส�วนร�วมของผู(มีส�วนได(ส�วนเสียในท(องถ่ินมักให(ความสําคัญในเรื่องหลัก ๆ ท่ีสําคัญอัน
ประกอบไปด(วยการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล(อม การคํานึงถึงผลทางด(านเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในด(านความร�วมมือระหว�างหน�อยงานของรัฐในท(องถ่ินกับชุมชนตลอดจน
สถาบันการศึกษาวิจัยโดยได(นํารูปแบบต�าง ๆ มาประยุกต6ใช(ในการศึกษาซ่ึงเป0นการแสดงให(เห็นถึง
กระบวนการการจัดการท�องเท่ียวท่ีนํามาสู�จุดหมายปลายทางการท�องเท่ียวท่ีให(ผลสูงสุดต�อชุมชน
นอกจากนี้จะพบว�าการผลการวิจัยได(มุ�งเน(นในเรื่องของการสร(างตัวชี้วัดเพ่ือประเมินและติดตามใน
การนําผลมาวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาต�อไปอย�างต�อเนื่อง 
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11. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว

โดยชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร(างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผู(วิจัย
ได(นําแนวคิด การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community – Based Tourism) ซ่ึงมีจุดยืนการท�องเท่ียว
เป0นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ได(แก� ความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล(อม  ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล(อม วัฒนธรรมและการตอบสนองความต(องการของชุมชน ชุมชนเป0นผู(จัดการ ชาวบ(านเป0น  
ผู(มีส�วนร�วม ในการตัดสินใจกําหนดทิศทาง ชุมชนมีรายได(และผลตอบแทนท่ีเป0นธรรม มีการกระจาย
รายได(สู�สาธารณประโยชน6ของชุมชน (พจนา สวนศรี, 2546 และ พรเพ็ญ  วิจักษณ6ประเสริฐ, 2549) 
แนวคิดการพัฒนาชุมชน (Community Development) ท่ีว�าหากชุมชนมีการจัดการท�องเท่ียวท่ีดี
จะนําไปสู�การพัฒนาท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะก�อให(เกิดการพัฒนาด(านต�าง ๆ ได(แก� การพัฒนาคนให(มีความสุข 
การพัฒนาชุมชนให(เข(มแข็ง และเป0นชุมชนแห�งการเรียนรู(เป0นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได(อย�างยั่งยืน 
(Self Reliance) (โกวิทย6  พวงงาม, 2553) และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช(
เป0นแบบอย�างในการดํารงอยู�และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป0นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของ
สังคมไทย สามารถนํามาประยุกต6ใช(ได(ตลอดเวลา และเป0นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยู�ตลอดเวลา มุ�งเน(นการรอดพ(นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความ
พอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป0นท่ีจะต(องมีระบบภูมิคุ(มกันใน
ตัวท่ีดี และต(องประกอบไปด(วยสองเง่ือนไข คือ เง่ือนไขความรู(และเง่ือนไขคุณธรรม โดยนําแนวคิด
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action Research) มาเป0นกระบวนการใน
การสร(างความร�วมมือกับสังคม ด(วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีเปDาหมายเพ่ือการค(นหาความจริงท่ี
สามารถนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงโดยการวิจัยท่ีมีข้ันตอนท่ีผู(ร�วมวิจัยต(องทดสอบการปฏิบัติและค(นหา
ข(อเท็จจริง ซ่ึงมีการสะท(อนผลกลับเพื่อทําความเข(าใจข(อมูลร�วมกันและวางแผนในการปฏิบัติดัง
แผนภาพท่ี 8 
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แผนภาพท่ี  8  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ข�อมูลพ้ืนฐาน  
แหล�งท�องเท่ียว  

การวิเคราะห$ SWOT
สภาพการและแนว

ทางการจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (PAR) 
ของ Kemmis and McTaggart มี 4  ขั้น (PAOR) 

1.ข้ันวางแผน (Plan) 
2.ข้ันปฏิบัติ (Action) 
3.ข้ันสังเกต (Observation) 
4. ข้ันสะท�อนผล (Reflection) 

ต�นแบบของการ 
จัดกิจกรรมการ

ท�องเท่ียวโดยชุมชน 

บริบทของชุมชนตําบลไทยสามัคคี 
ด�านสังคมด�านการเมือง         
ด�านวัฒนธรรมประเพณี 
 ด�านส่ิงแวดล�อม ด�านการ
ปกครอง  ประวัติศาสตร$        
ด�านเศรษฐกิจ ด�านองค$กร        
ในชุมชน 

แนวทางการจัดกิจกรรมการ
ท�องเที่ยวโดยชุมชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงฯ 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
(CBT)/แนวคิดการพัฒนาชุมชน 
(CD)/แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
และแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปแบบ 

PIE3C4S Model 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในการการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มี
วัตถุประสงค. เพ่ือศึกษาสภาพการการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชน ของจังหวัดนครราชสีมา  
และเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยใช*ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
(Participatory Action Research) มีรายละเอียดดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
1. พ้ืนท่ีในการศึกษา 
       พ้ืนท่ีในการศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในการการจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด
นครราชสีมาผู*วิจัยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาคือ ชุมชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงประกอบด*วย 11 หมู�บ*านดังนี้  หมู� 1บ*านคลองกระทิง หมู� 2 บ*านสุขสมบูรณ. หมู� 3 
บ*านปฏิรูป หมู� 4 บ*านบุไทร หมู� 5 บ*านบุไผ� หมู� 6 บ*านห*วยใหญ�ใต* หมู� 7 บ*านไผ�งาม หมู� 8 บ*าน
พุทธชาติ หมู� 9 บ*านคลองไทร หมู� 10 บ*านคลองย�าโมและ หมู� 11 บ*านไทยสามัคคี จํานวน 3,347 
หลังคาเร ือน ประชากรทั ้งสิ ้น จํานวน 6,826 คน แยกเปRนชาย 3,391 คน หญิง 3,435 คน 
(กรมการปกครอง, 2559) 
 
2. ประชากร กลุ#มตัวอย#างและกลุ#มเป)าหมายในการวิจัย 
 ขอบเขตด,านประชากร กลุ#มตัวอย#าง และกลุ#มเป)าหมายในการวิจัย 
 งานวิจัยนี้กําหนดให*มีกลุ�มประชากร กลุ�มตัวอย�าง และกลุ�มเปSาหมายในการวิจัย  ดังนี้ 

2.1 ประชากร และกลุ�มตัวอย�าง  
  ประชากรในการศึกษาได*แก� ประชาชนที่อาศัยอยู�ในชุมชนตําบลไทยสามัคคี  
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 11 หมู�บ*าน รวม 6,826 คน (กรมการปกครอง, 2559) 
  กลุ�มตัวอย�าง ประชาชนที่อาศัยอยู�ในชุมชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 364 คน  
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       การกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างใช*การเปUดกลุ�มตัวอย�างของ เครจซีและมอร.แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970: 108) ที่ประชากรไม�เกิน 7,000 คน ระดับความเชื่อมั่นในการสุ�ม 
95% ได*ขนาดตัวอย�าง จํานวน 364 คน ใช*วิธีการสุ�มแบบแบ�งกลุ�ม (Cluster Random Sampling) 
โดยใช*หมู�บ*านเปRนกลุ�มในการสุ�ม 

2.2 กลุ�มผู*ร�วมวิจัย ได*แก� ผู*วิจัยและคณะกรรมการการบริหารงานตําบลไทยสามัคคี 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 11 หมู�บ*าน ๆ ละ 2 คน และผู*วิจัย รวม 23 คน 

2.3 กลุ�มผู*ให*ข*อมูลหลัก (Key Informants) ได*แก� ผู*ว�าราชการจังหวัด พัฒนาการชุมชน
จังหวัด ผู*อํานวยการสํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด เกษตรจังหวัด ตํารวจท�องเท่ียวจังหวัด 
เกษตรอําเภอ  ผู*อํานวยการโรงเรียน ผู*ใหญ�บ*าน เจ*าอาวาสวัด ปราชญ.ชาวบ*าน นายกองค.การบริหาร
ส�วนตําบลไทยสามัคคี ปลัดองค.การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคี  ผู*อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพประจําตําบล กํานัน และกลุ�มส�งเสริมอาชีพของชุมชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 24 คน 
 
3. วิธีการและข้ันตอนการวิจัย 
   ในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือให*บรรลุวัตถุประสงค.การวิจัย
ผู*วิจัยใช*ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action 
Research) ของ เคมมิสและแทกการ.ด (Kemmis and McTaggart, 1988) ได*เสนอข้ันตอนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ 4 ข้ัน (PAOR) ได*แก� 

3.1 ข้ันท่ี 1 ข้ันการวางแผน (Plan: P) เปRนข้ันตอนของการกําหนดแนวทางข*างหน*า
ว�าควรต*องดําเนินการวิจัยอย�างไร เพ่ือไม�ให*อยู�บนความเสี่ยงท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และสามารถลดความขัดแย*งท่ีจะเกิดข้ึนได* 

3.2 ข้ันท่ี 2 ข้ันการปฏิบัติ (Action: A) เปRนขั้นตอนการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด
เพ่ือให*สามารถแก*ปiญหาได* จึงต*องดําเนินการอย�างมีเหตุผลและมีการควบคุมความยืดหยุ�น และลด
ความเสี่ยงพร*อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

3.3 ข้ันท่ี 3 ข้ันการสังเกต (Observation: O) เปRนการเก็บรวบรวมข*อมูลที่ได*จากการ
ปฏิบัติงานซ่ึงต*องมีการวางแผนการไว*ล�วงหน*า และมีความยืดหยุ�นในการเก็บข*อมูลตามสถานท่ี
เกิดข้ึนจริง โดยไม�คาดคิดไว* ด*วยการจับประเด็นอย�างรวดเร็ว 

3.4 ข้ันท่ี 4 ข้ันการสะท*อนผล (Reflection: R) เปRนการประเมินผลการดําเนินการวิจัย
ว�าเปRนไปตามวัตถุประสงค.ของการวิจัยหรือไม� ผู*วิจัยต*องตัดสินใจให*ชัดเจน เพ่ือชี้ชัดว�า ควรปรับปรุง
หรือแนะนําการดําเนินการต�อไปอย�างไร 
             ผู*วิจัยได*นําเสนอตารางแสดงข้ันตอนการวิจัยแบบ PAOR ดังแผนภาพท่ี 9 
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แผนภาพท่ี 9  ข้ันตอนการวิจัยของเคมมิส แอนด. แม็กแทกการ.ด (Kemmis and McTaggart) 
 

 ส�วนรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมซ่ึงแบ�งเปRน 
3 ส�วนหลักได*แก� ส�วนท่ี 1 การเตรียมการก�อนการวิจัย ส�วนท่ี 2 การปฏิบัติการวิจัย และส�วนท่ี 3 
การสรุปผลการวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดแต�ละส�วนดังนี้ 

ข้ันตอน (Step) กระบวนการ (Process) ผลท่ีได, (Result) 

1.ขั้นการวางแผน (P) 
Plan 

1.ศึกษาเอกสาร นโยบาย ยุทธศาสตรAการท#องเที่ยว 
แผนการท#องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 
2. สํารวจข,อมลูของชุมชนเพ่ือศึกษาข,อมูลพ้ืนฐาน
ของชมุชน 
3.ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการท#องเที่ยวโดย
ชุมชนและข,อเสนอแนะต#อการจัดกิจกรรมการ
ท#องเที่ยวโดยชมุชนเพ่ือการพัฒนาชมุชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร,าง
เศรษฐกิจของชุมชน 

สภาพและบริบทของชุมชนไทย
สามัคคี ความต,องการของชุมชน  
การจัดกิจกรรมการท#องเท่ียวโดย
ชุมชน  ปHญหา อุปสรรค และ
ข,อเสนอแนะเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการท#องเท่ียวโดยชุมชน
เพ่ือกําหนดเปIนแผนปฏิบัติการ  

ข้ันตอนการวิจัย 4 ข้ันของ Kemmis and McTaggart,  (PAOR) 

4.ข้ันสะท,อนผล (R) 
Reflection 

จัดประชุม/สนทนากลุ#มเพ่ือนําผลจากการสังเกต
มาร#วมประเมนิผลการจัดกิจกรรม/ให,ข,อเสนอแนะ
เพ่ือนําไปปรับปรงุในวงจรที่ 2 ต#อไป 

ร#างแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ท#องเท่ียวโดยชุมชนฯ ท่ีผ#านการ
รับรองโดยชุมชนและจาก
ผู,ทรงคุณวุฒ ิ

2.ข้ันการปฏิบัติ (A) 
Action 

1.ปฏิบัติตามแผนการที่วางไว, 
2.ผู,วิจัยแสดงบทบาทเปIนผู,มีส#วนร#วม ผู,สนับสนุน 
อํานวยความสะดวก ให,กําลังใจ และกระตุ,นให,เกิด
การปฏิบัติอย#างจริงจังในทุกกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือให,บรรลุวัตถุประสงคAที่วางไว, 

ได,ผลการปฏิบัติจากการจัด
กิจกรรมการท#องเท่ียวโดยชุมชน  
การมีส#วนร#วมของชุมชน 

3.ข้ันการสังเกต (O) 
Observation 

1. ผู,วิจัยสังเกตและเข,าร#วมกิจกรรมในทุกขัน้ตอน
ของการวิจัยอย#างต#อเน่ือง 
2. ผู,วิจัยและผู,ร#วมวิจัยบันทึกผลข,อมูลที่ปรากฏขึ้น
จากการสังเกตทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนต,องมีการ
เตรียมการการวางแผนเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ (action plan) ไปเปIนระยะๆ 
3. ผู,วิจัย ได,รวบรวมข,อมูลโดย การสังเกต การ
สัมภาษณAเชิงลึก การสอบถาม และการสนทนากลุ#ม  

ได,ข,อมูลจากการจัดกิจกรรมการ
ท#องเท่ียวโดยชุมชนฯ  ได,ข,อ
ค,นพบปHญหาอุปสรรค ปรับปรุง
แก,ไข และการมีส#วนร#วม การ
ปฏิสัมพันธAของชุมชน 
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 ส#วนท่ี 1 การเตรียมการก#อนปฏิบัติการวิจัย 
1. การเตรียมข*อมูล โดยศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข*องกับเรื่องที่ทําการวิจัยเพื่อใช*เปRน

กรอบความรู*ในการวิจัยและนําไปสู�การออกแบบการวิจัย (Research Design) เพ่ือระบุคําถามวิจัย 
วัตถุประสงค.การวิจัย การสร*างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

2. การเตรียมชุมชน เปRนการประสานงาน ติดต�อประธานชุมชนไทยสามัคคี เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค.ในการเข*ามาทําวิจัย เพ่ือสร*างความเข*าใจและให*ชุมชนเห็นความสําคัญของการดําเนินการ
วิจัย อันนําไปสู�การสร*างความร�วมมือกันในการร�วมดําเนินการวิจัยร�วมกับการประสานงานกับเครือข�าย
หรือองค.กรท่ีมีส�วนเก่ียวข*องกับการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือสามารถระบุกลุ�มเปSาหมาย 
ท่ีมีส�วนเก่ียวข*องและมีความสําคัญต�อการเข*ามีส�วนร�วมการวิจัยการแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค.
และการขอความร�วมมือในการเข*าร�วมการวิจัยในครั้งนี้ 

3. การเตรียมคน หมายถึง การชี้แจงทําความเข*าใจกับผู*ร�วมวิจัย โดยได*จากการคัดเลือก
มาหมู�บ*านละ 2 คน จํานวน 11 หมู� ได*ผู*ร�วมวิจัยทั้งสิ้นจํานวน 22 คน ซึ่งเปRนคนในชุมชนให*
เข*ามามีส�วนร�วมในการเก็บข*อมูล เพ่ือให*การการดําเนินงานเปRนไปตามวัตถุประสงค.ของการวิจัย โดย
การทําความเข*าใจในข*อคําถามจากแบบสํารวจและแบบสอบถาม ตลอดจนเทคนิคการสัมภาษณ.การ
บันทึกข*อมูลก�อนลงพ้ืนท่ีจริง 
            ส#วนท่ี 2 การปฏิบัติการวิจัย ซ่ึงเปRนการกําหนดข้ันตอนการศึกษาในพ้ืนท่ีวิจัยโดย
แบ�งออกเปRนแบ�งออกเปRน 4 ข้ันตอนดังนี้ 
            ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan)  

  ระยะท่ี 1 สํารวจข*อมูลของชุมชน เพื่อศึกษาข*อมูลพื้นฐานของชุมชนสภาพการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน ความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนไทยสามัคคีต�อการการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวโดยชุมชน และข*อเสนอแนะต�อการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงมีข้ันตอนในการ
ดําเนินงาน 4 ข้ันตามลําดับ ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 ศึกษาบริบทและข*อมูลพ้ืนฐานของชุมชนไทยสามัคคี โดยผู*วิจัยลงสํารวจแหล�ง
ท�องเท่ียวในชุมชนร�วมกันกับผู*ร�วมวิจัยโดยการใช*แบบสํารวจและการสัมภาษณ. 

  ข้ันท่ี 2 ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนโดยการใช*แบบสอบถาม
สภาพการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน                           
จังหวัดนครราชสีมา ท้ัง 4 ด*าน คือ ด*านสภาพพ้ืนท่ี ด*านการจัดการ ด*านกิจกรรม ด*านการมีส�วนร�วม
ปiญหาอุปสรรค แนวทางแก*ปiญหาและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน จาก
กลุ�มตัวอย�างท่ีได*จากการสุ�มจํานวน 364 คน 
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 ข้ันท่ี 3 ศึกษาข*อเสนอแนะของสมาชิกชุมชนไทยสามัคคีต�อการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว
โดยชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจของชุมชน จากการสัมภาษณ. 
การประชุมกลุ�มย�อย การสนทนากลุ�มและจากการตอบแบบสอบถาม 
 ข้ันท่ี 4  สรุปผลการศึกษาท้ังหมด 
 ระยะท่ี 2 การกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการท�องเที่ยวโดยชุมชนตามหลัก
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มีขั้นตอน
ในการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ดังนี้  
 ข้ันท่ี 1 จัดประชุมเพ่ือนําเสนอข*อมูลจากการศึกษาในระยะท่ี 1 สู�ชุมชน โดยผู*วิจัยศึกษา
วิเคราะห.แผนยุทธศาสตร.การท�องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา และแผนยุทธศาสตร.การ
ท�องเท่ียวของตําบลไทยสามัคคี  
 ข้ันท่ี 2 จัดประชุมวิเคราะห.ศักยภาพของชุมชน (SWOT Analysis) โดยการระดมความ
คิดเห็นของชุมชนในการเสนอจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีมีต�อชุมชนในตําบลไทยสามัคคี 
เพ่ือให*ทราบถึงสภาพการท�องเท่ียวในปiจจุบัน 
 ข้ันท่ี 3 จัดประชุมเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนสู�การพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา 
 ข้ันท่ี 4 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยได*คัดเลือก
กิจกรรม 2 กิจกรรม ได*แก� กิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย�าง และกิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร 

 ข้ันท่ี 5 จัดประชุมการวางแผนการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวของชุมชน 
 ข้ันตอนท่ี 2  การปฏิบัติ (Action)  

            เปRนการปฏิบัติตามการวางแผนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนซ่ึงเปRนไปตาม
ความพร*อมและความต*องการของชุมชนโดยมีเปSาหมายให*การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน ให*
สามารถพัฒนาตนเองตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา 

 ข้ันตอนท่ี 3 การสังเกต (Observation)  
           ข้ันตอนนี้ผู*ร�วมวิจัยสังเกตขณะมีการปฏิบัติกิจกรรมของชุมชนเพ่ือบันทึกข*อมูลท่ีปรากฏ
ข้ึนตามการวางแผนหรือตามสถานการณ.ที่ปรากฏ โดยมีเปSาหมายเพื่อนําผลการบันทึกข*อมูลมา
ประมวลผลเพ่ือประเมินการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนโดยมีการสังเกตการณ.เข*าร�วม 
กิจกรรมของกลุ�มเปSาหมายเพ่ือประเมินพฤติกรรมการมีส�วนร�วมการปฏิสัมพันธ.กับผู*ร�วมวิจัย รวบรวม
ข*อมูลท่ีเปRนปiญหาอุปสรรคและการแก*ไขปรับปรุง โดยการสัมภาษณ.เชิงลึกกับกลุ�มเปSาหมายรวมถึง
ความรู*สึกในการเข*าร�วมกิจกรรมครั้งนี้ 
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          ข้ันตอนท่ี 4 การสะท,อนผล (Reflection)  
           ข้ันตอนนี้เปRนการนําผลจากการสังเกตในการปฏิบัติกิจกรรมของชุมชน ผู*ร�วมวิจัย  และ
ผลการสะท*อนความคิดเห็นของกลุ�มเปSาหมายท่ีเข*าร�วมกิจกรรมหรือนํามาสะท*อนผลต�อท่ีประชุม 
ผู*ร�วมวิจัยร�วมประเมินผลการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมของชุมชนประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
สรุปถึงความสําเร็จ ความล*มเหลว ข*อจํากัด และการให*ข*อแนะนําในการปฏิบัติต�อไปโดยให*ผู*ร�วมวิจัย
ได*มีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติ การดําเนินการปฏิบัติ การสังเกตและการสะท*อนผลไปสู�วงจรท่ี 2  
           ส#วนท่ี 3 การสรุปผลการวิจัย 

  ระยะท่ี 1 การศึกษาการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ในการดําเนินงานมี 4 ข้ัน 
ดังนี้ 

  ข้ันท่ี 1 รวบรวมผลการศึกษาท้ังหมด จัดทําร�างรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

  ข้ันท่ี 2 จัดประชุมผู*ร�วมวิจัยซ่ึงเปRนคณะกรรมการชุมชนไทยสามัคคี จํานวน 22 คน 
เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนและเพ่ือสนับสนุนความถูกต*องของ
รูปแบบท่ีผู*วิจัยพัฒนาข้ึน 

  ข้ันท่ี 3 จัดประชุมผู*ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ได*แก� ผู*เชี่ยวชาญด*านการจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน และผู*บริหารองค.การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคี เพ่ือร�วมพิจารณาและแสดง
ความคิดเห็นต�อรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ท่ีผ�านการรับรองจากชุมชน พัฒนา
ให*เกิดรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน  เพ่ือสร*างความเข*มแข็งให*ชุมชนและเกิด
การพัฒนาอย�างต�อเนื่องเพ่ือให*ชุมชนพึ่งพาตนเองได*อย�างยั่งยืน และเพ่ือเปRนประโยชน.แก�ชุมชน
อ่ืนเพ่ือจะได*นําไปเปRนแนวทางในการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนให*สามารถพัฒนาชุมชน
ได*อย�างต�อเนื่องและอย�างยั่งยืน 

  ข้ันท่ี 4 ปรับปรุงหรือแก*ไขรูปแบบให*มีความถูกต*องและสมบูรณ. 
  ระยะท่ี 2 การสรุปผลการวิจัยจากการปฏิบัติการวิจัยจนได*คําตอบตามวัตถุประสงค.         

ท่ีกําหนดและครบถ*วนตามกระบวนการวิจัยท่ีออกแบบไว* ผู*วิจัยนําผลการวิจัยมาเรียบเรียงวิเคราะห.
ข*อมูลและประมวลผลอย�างเปRนระบบ โดยยึดหลักการเขียนสรุปรายงานบนพ้ืนฐานข*อมูลท่ีเปRนจริง
และการอภิปรายผลตามหลักวิชาการเพ่ือให*เกิดแนวคิดท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีสนับสนุน ขัดแย*งกับผล
การศึกษา รวมถึงการเกิดความรู*ใหม�เพื่อประโยชน.แก�ผู*วิจัย ชุมชน และผู*ที่สนใจ ผู*วิจัยได*
สรุปแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการวิจัยได*ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 10  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ส#วนท่ี 1 
ก#อนปฏิบัติ      
การวิจัย 

- เตรียมข,อมูล 

- เตรียมคน 

- เตรียมชุมชน 

ส#วนท่ี 2 

ปฏิบัติการวิจยั 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส#วนร#วม PAR (Participatory Action Research) 

วงจรท่ี 

1 

ข้ันวางแผน(P) 
Plan 

 

- ศึกษา สํารวจข*อมูลพ้ืนฐาน  บริบทชุมชน 
- สภาพการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชน 
- แนวทางการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชน 

ข้ันปฏิบัติ (A) 
Action 

ปฏิบัติตามแผนการดําเนนิงาน 

หรือกจิกรรมของชุมชน 

ข้ันการสังเกต (O) 
Observation 

- ผู*ร�วมวิจัย 
- ผู*ร�วมกจิกรรม 

กิจกรรมการพัฒนาการ

ท�องเที่ยว  สัมภาษณ. 

บันทึกข*อมูล 

ข้ันสะท,อนผล (R) 
Reflection 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานใน

การจดักจิกรรม 

-สรุปผลการดําเนินงาน 

- ได*ข*อเสนอแนะ
ปรับปรุงสู�วงจร 
PAOR รอบที่ 2 วงจรท่ี 

2 P A O R 

ส#วนท่ี 3 

สรุปผลการวจิัย 

 

ร�างแนวทางการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ผู*ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะ 
ปรับปรุงรูปแบบ 

พัฒนารูปแบบตามที่
เสนอแนะ 

แนวทางการจัดกิจกรรม
การท#องเท่ียวโดยชุมชน 

ข้ันเตรียมการ 
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4. การเก็บรวบรวมข,อมูล 
4.1 การวิจัยเอกสาร ในข้ันตอนนี้ผู*วิจัยได*รวบรวมข*อมูลจากแหล�งทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ท่ีเก่ียวข*องเพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม โดย
ศึกษาเอกสารหน�วยงานของจังหวัดนครราชสีมา และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง 

4.2 การวิจัยภาคสนาม เปRนการออกเก็บข*อมูลภาคสนาม ด*วยวิธีการสัมภาษณ.แบบเชิงลึก 
(In-Depth Interview) การสนทนาแบบกลุ�ม (Focus Group Discussion) การสังเกตแบบมีส�วนร�วม 
(Participatory Observation) การสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม (Participatory Observation) และการ
ใช*แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการรวบรวมข*อมูล ซ่ึงเปRนการศึกษาท้ังข*อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 
5.  เครื่องมือท่ีใช,ในการเก็บรวบรวมข,อมูล 
 แบ�งประเภทของเครื่องมือท่ีใช*ในการวิจัยออกเปRน 6 ประเภทดังนี้ 

5.1 แบบสํารวจ (Survey Guideline) ใช*ศึกษาบริบทชุมชนไทยสามัคคี  ประวัติความเปRนมา 
ข*อมูลด*านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ องค.กรภายในชุมชน ข*อมูลพื้นฐานและอาจใช*
การสัมภาษณ.ร�วมด*วย  

5.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช*ทําการศึกษา การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนไทยสามัคคี ด*านต�าง ๆ โดยใช*แนวคิดของ ราล.ฟ บัคลีย. (Ralf Buckley, 1994) ซ่ึงกําหนด
ขอบเขตของการท�องเที่ยวครอบคลุมองค.ประกอบหลัก 4 ด*าน ได*แก� องค.ประกอบด*านพ้ืนท่ี  
องค.ประกอบด*านการจัดการ องค.ประกอบด*านกิจกรรมและกระบวนการ และองค.ประกอบด*านการ
มีส�วนร�วม ซ่ึงแบบสอบถามแบ�งเปRน 3 ตอน มีจํานวน 29 ข*อ 

5.3 แบบสัมภาษณ. (Interview Guideline)  ใช*ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว
โดยชุมชน การดําเนินการในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนปiญหา อุปสรรค ความต*องการ และ
แนวทางการแก*ปiญหาการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน กับกลุ�มผู*ให*ข*อมูลหลัก (key Informants) 
จํานวน 24 คน   

5.4 แบบบันทึกการสังเกต (Observation Form) ใช*ศึกษาการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว
โดยชุมชนไทยสามัคคี  เปRนการสังเกตแบบมีโครงสร*าง (Structured Observation) โดยการกําหนด
ประเด็นในการสังเกต เช�น บรรยากาศการประชุม การแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว 
การมีส�วนร�วมในกิจกรรม และใช*การสังเกตแบบมีส�วนร�วม (Participant Observation)  ซ่ึงเปRนการ
สังเกตแบบมีโครงสร*าง (Structured Observation) จากการจัดกิจกรรมของชุมชน 
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5.5 แนวทางการสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion Form) ใช*ศึกษาประเด็นท่ี
ใช*ในการสนทนากลุ�ม  เช�น สภาพรวมของการจัดกิจกรรมท�องเท่ียว  ด*านสภาพพ้ืนท่ีภูมิทัศน.ภูมิประเทศ 
สิ่งแวดล*อมและกิจกรรมความสนใจของนักท�องเที่ยว ความต*องการในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียว ปiญหาอุปสรรค และข*อเสนอแนะต�อการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว แนวทางในการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวการเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร*าง
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

5.6 เครื่องมือประกอบการรวบรวมข*อมูล เช�น เครื่องบันทึกเสียง บันทึกภาพ 
 
6.  การสร,างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
         การสร*างเครื่องมือ ได*แก� แบบสํารวจ แนวการสัมภาษณ.เชิงลึก แบบสังเกต แบบสอบถาม 
และแบบประเมินผลคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือให*ได*เครื่องมือวิจัยท่ีมีคุณภาพก�อนการนําไปใช*ในการ
รวบรวมข*อมูลมีข้ันตอนในการสร*างเครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 5 ข้ันดังนี้ 

6.1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข*องกับเรื่องท่ีทําการวิจัย เพ่ือใช*เปRนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยให*สามารถได*ผลการศึกษาตอบวัตถุประสงค.ของการวิจัยได*ครบถ*วน 

6.2 ศึกษาทบทวนหลักวิธีและเทคนิคการสร*างแบบสํารวจ แนวการสัมภาษณ.เชิงลึก 
แบบสอบถาม และแบบประเมินผลเพ่ือให*การสร*างเครื่องมือมีความถูกต*องตามหลักวิธีวิทยา 

6.3 จัดทําร�างแบบสํารวจ  แนวการสัมภาษณ.เชิงลึก แบบบันทึกการสังเกต แบบสอบถามให*
สอดคล*องกับกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือให*ได*ข*อคําถาม ตรงตามวัตถุประสงค.ของการวิจัย และมีความถูกต*องตาม
หลักวิธีวิทยา โดยการสร*างแบบวัดแบบมาตรฐานประมาณค�าตามแนวคิดของ ลิเกิร.ต (Likert Scale) โดยแบ�ง
คะแนน 5 ช�วงเท�า ๆ  กัน (สิน พันธุ.พินิจ, 2553: 152-155) ดังนี้ 

ระดับความเหมาะสมการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด 5 คะแนน 
ระดับความเหมาะสมการจัดกิจกรรมมาก  4        คะแนน 
ระดับความเหมาะสมการจัดกิจกรรมปานกลาง 3        คะแนน 
ระดับความเหมาะสมการจัดกิจกรรมน*อย  2 คะแนน 
ระดับความเหมาะสมการจัดกิจกรรมน*อยท่ีสุด        1        คะแนน 

6.4 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ใช*การตรวจสอบความถูกต*องหรือความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาความสอดคล*องระหว�างข*อคําถามกับสิ่งท่ีวัด โดย
คัดเลือกข*อคําถามท่ีมีค�า IOC ต้ังแต� 0.5 ข้ึนไปโดยแบบสอบถามท่ีสร*างข้ึนมีค�า IOC เท�ากับ 1.00 
จํานวน 15 ข*อ และมีค�า IOC เท�ากับ .67  จํานวน 10 ข*อ และหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดย
การหาค�าสัมประสิทธฺอัลฟาของ Cronbach มีค�าสัมประสิทธิอัลฟา เท�ากับ .94  สําหรับแนวการ
สัมภาษณ.เชิงลึก แบบสํารวจใช*การตรวจสอบความตรงตามวัตถุประสงค.ของการวิจัย 
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7.  การเตรียมข,อมูลและการวิเคราะหAข,อมูล 

 การประมวลผลและการวิเคราะห.ข*อมูล ดําเนินการดังนี้ 

7.1 ข*อมูลท่ีได*จากการสํารวจและการสัมภาษณ.นํามาแยกแยะเนื้อหาสาระเปRนกลุ�ม

ข*อมูล (Content Analysis) ตามโครงสร*างเนื้อหาท่ีได*กําหนดไว*และนํามาพรรณนาความ บรรยาย

สรุปอย�างเปRนระบบเรียงลําดับตามวัตถุประสงค.ที่กําหนด ผลจากการสัมภาษณ.เชิงลึกจะนํามา

แยกแยะข*อมูลจําแนกตามการให*ข*อมูลจากรายบุคคลแล*วนําข*อมูลแต�ละบุคคลมาเรียบเรียงและทํา

การสังเคราะห.ข*อมูล (Synthesis) เพ่ือให*เห็นภาพรวมของแต�ละประเด็นเพ่ือนําผลการประมวลผล

และวิเคราะห.ข*อมูลท้ังหมดนําเข*าสู�การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 

7.2 ข*อมูลท่ีได*จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความสมบูรณ.และความครบถ*วนของ

ข*อมูล จัดทําคู�มือ ลงรหัสตรวจ ให*คะแนน ทําการบันทึกข*อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร.ประมวลผล

ข*อมูลด*วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร.สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร.โดยมีรายละเอียดการ

ใช*สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห.ข*อมูลในการวิจัยดังนี้ 

7.2.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 วิเคราะห.ข*อมูลพ้ืนฐานส�วนบุคคลใช*ค�าความถ่ี 

(Frequency) และร*อยละ (Percentage)  

7.2.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 การจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยใช*การมี

ส�วนร�วมของประชาชนเพ่ือกําหนดขอบเขตของการท�องเท่ียวจากการนําแนวคิดของ ราล.ฟบัคลีย. (Ralf 

Buckly, 1994) มาเปRนกรอบในการสร*างแบบสอบถาม จากองค.ประกอบหลักท้ัง 4 ด*าน ได*แก� 

องค.ประกอบด*านพ้ืนท่ี องค.ประกอบด*านการจัดการ องค.ประกอบด*านกิจกรรมและกระบวนการ และ

องค.ประกอบด*านการมีส�วนร�วม ใช*ค�าความถ่ี (Frequency) ร*อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) และ

ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช*แบบวัดแบบมาตรฐานประมาณค�าตามแนวคิด

ของ ลิเกิร.ต (Likert Scale) โดยแบ�งคะแนน 5 ช�วงเท�า ๆ กัน (สิน พันธุ.พินิจ, 2553:152-155) ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นเห็นด*วยอย�างยิ่ง  5 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นเห็นด*วย  4 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นไม�แน�ใจ  3 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นไม�เห็นด*วย  2 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นไม�เหมาะสม  1 คะแนน 

  การแบ�งช�วงระดับการดําเนินงานและการแปลความหมายแบบสอบถามโดยใช*

เกณฑ.ของเบสท. (Best, 1988) มีดังนี้ 
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ช�วงคะแนน 4.51-5.00  แปลผลระดับความคิดเห็นเห็นด*วยอย�างยิ่ง 
ช�วงคะแนน 3.51-4.50  แปลผลระดับความคิดเห็นเห็นด*วย 
ช�วงคะแนน 2.51-3.50  แปลผลระดับความคิดเห็นไม�แน�ใจ 
ช�วงคะแนน 1.51-2.50  แปลผลระดับความคิดเห็นไม�เห็นด*วย 
ช�วงคะแนน 1.00-1.50  แปลผลระดับความคิดเห็นไม�เหมาะสม 
7.2.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ปiญหา ข*อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากิจกรรม

การท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร*างเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา ใช*การวิเคราะห.เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

7.3 ข*อมูลท่ีได*จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในรูปแบบการประชุม
กลุ�มการสัมภาษณ. การสังเกต และการสํารวจ นํามาแยกแยะเนื้อหาสาระเปRนกลุ�มข*อมูลและการ
วิเคราะห.เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สรุปและนําเสนอข*อมูลพร*อมภาพประกอบตามวัตถุประสงค.  
ท่ีได*กําหนดไว* 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 ในบทนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วมในการ
จัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค4 เพ่ือศึกษาสภาพการการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนของ
จังหวัดนครราชสีมา  และเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษา
รวมถึงแหล)งท)องเท่ียวของชุมชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใหเห็น
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังมี
รายละเอียดของผลการวิเคราะห4ขอมูลดังต)อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 ในส)วนนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลจากการลงสํารวจพ้ืนท่ีตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา และจากการศึกษาเอกสารในส)วนท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดย
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
ผูวิจัยไดสรุปขอคนพบเกี่ยวกับตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยได
แบ)งเป8นส)วนๆ ไดดังนี้ (องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี, 2559) 
 ส$วนท่ี 1 ข�อมูลตําบลไทยสามัคคี 
 จากการท่ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับบริบท
ชุมชนไทยสามัคคี (องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี, 2559) ผูวิจัยไดแบ)งผลการวิเคราะห4ขอมูล
ออกเป8นดาน ๆ และนําเสนอรายละเอียดดังนี้  
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1. ประวัติชุมชนตําบลไทยสามัคคี  
    ชุมชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา แต)เดิมเป8นหมู)บาน

ไทยสามัคคีในตําบลวังน้ําเขียว ซ่ึงประกาศจัดต้ังเป8นหมู)บานไทยสามัคคี ในป@ พ.ศ. 2520 ซ่ึงปCจจุบัน
ประกอบดวย 11 หมู)บานดังนี้  หมู) 1 บานคลองกระทิง หมู) 2 บานสุขสมบูรณ4 หมู) 3 บานปฏิรูป หมู) 4 
บานบุไทร หมู) 5 บานบุไผ) หมู) 6 บานหวยใหญ)ใต หมู) 7 บานไผ)งาม หมู) 8 บานพุทธชาติ หมู) 9 บาน
คลองไทร หมู) 10 บานคลองย)าโม  หมู) 11 บานไทยสามัคคี ซ่ึงมีประชากรรวมท้ังสิ้น 6,826 คน 
จํานวนหลัง 3,347 หลังคาเรือน (องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี, 2559)  
  ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
  ประชากรท้ังสิ้น จํานวน 6,826 คน แยกเป8นชาย  3,391 คน หญิง  3,435 คน ขอมูล 
ณ เดือน  กรกฎาคม 2559 (องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี, 2559) 
 
ตารางท่ี 4  จํานวนประชากรตําบลไทยสามัคคี พ.ศ. 2559 

 
ที่มา: องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี, “จํานวนประชากรตําบลไทยสามัคคี พ.ศ. 2559” 
(รายงานประจําป@ องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี, 2559). 
 

หมู$ท่ี หมู$บ�าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 ไทยสามัคคี 370 388 758 445 
2 สุขสมบูรณ4 406 394 800 438 
3 ปฏิรูปท่ีดิน 264 266 530 363 
4 บุไทร 514 479 993 379 
5 บุไผ) 249 261 510 281 
6 หวยใหญ)ใต 196 211 407 254 
7 ไผ)งาม 260 249 509 211 
8 พุทธชาด 394 445 839 359 
9 คลองไทร 260 218 478 232 
10 คลองย)าโม 166 192 358 188 
11 ไทยพัฒนา 312 332 644 196 
 รวม 3,391 3,435 6,826 3,346 
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  ท่ีตั้งขององค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ตั้งอยู)ที่ หมู)ที่ 1 ตําบลไทยสามัคคี 
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ห)างจากที่ว)าการอําเภอวังน้ําเขียว ประมาณ 15 กิโลเมตร 
ประกาศจัดต้ังเป8นองค4การบริหารส)วนตําบลเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ4 2540 (โดยแยกการปกครอง 
จากตําบลวังน้ําเขียว) องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี อยู)ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอ
วังน้ําเขียว หรือทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงอยู)ห)างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 
89 กิโลเมตร ตําบลไทยสามัคคี มีอาณาเขตติดต)อดังนี้ เหนือติดกับตําบลอุดมทรัพย4 อําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา ทิศใตติดกับอุทยานแห)งชาติทับลาน ตําบลบุพราหมณ4 อําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี ทิศตะวันออกติดกับตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตกติด
ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  

  

 
 
ภาพท่ี 26  ทางเขาหมู)บานไทยสามัคคีแยกจากถนน สาย 304 
 

  ดวยสภาพภูมิประเทศท่ีเป8นภูเขา เทือกเขา เนินเขาสูงท่ีสลับกันไปมา และปกคลุม
ดวยปOาธรรมชาติอันจะมีระบบนิเวศน4ท่ีหลากหลาย จึงเหมาะแก)การท)องเท่ียวเชิงอนุรักษ4เป8นอย)างมาก 
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ4ของผืนปOา และสภาพอากาศที่เหมาะสมแก)การเจริญของพรรณไมท่ี
หลากหลาย มีน้ําตกที่สวยงาม และจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นผืนปOาอุทยานแห)งชาติทับลานท่ี
กลับคืนสู)ความสมบูรณ4ของผืนปOาดงพญาไฟในอดีต อีกท้ังยังมีผลไมนานาชนิดใหเลือกชิม เช)น องุ)น 
กระทอน ลิ้นจี่ ลําไย และผลไมเมืองหนาวอีกมากมาย เช)น สตอเบอร4รี่  รวมทั้งยังมีสวนไมดอก - 
ไมประดับ ท่ีสวยงามตลอดจนการปลูกผักปลอดสารพิษ และการเพาะเห็ดหอม ซ่ึงเป8นจุดดึงดูดให
นักท)องเที่ยวมาเยี่ยมชมในพื้นที่อีกดวยจึงเหมาะสําหรับนักท)องเที่ยวท่ีตองการจะมาพักผ)อน 
เพ่ือสัมผัสธรรมชาติ หรือ ศึกษาหาความรู ดังภาพแสดงหมู)บานท้ัง 11 หมู) ในตําบลไทยสามัคคี 
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ภาพท่ี 27 หมู)บานในพ้ืนท่ีตําบลไทยสามัคคี 
 

2. ด�านสังคมและวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน   
       ชุมชนไทยสามัคคี อําเภอวังนํ้าเขียว ยังคงเอกลักษณ4ของสังคมไทยไวชั่วลูกหลาน เช)น 

มีการใหความเคารพผูอาวุโส คนในชุมชนมีความรักใคร)กลมเกลียวสามัคคีกัน มีการเสียสละและให
ความร)วมมือในงานบุญประเพณีในชุมชนซึ่งมีตามวันสําคัญและประเพณีสําคัญของสังคมไทย เช)น 
วันสงกรานต4 จะมีการรดน้ําดําหัวและขอพรจากคนแก) คนเฒ)า ของหมู)บาน ประเพณีแห)เทียน
เขาพรรษา ตักบาตรเทโวขาวสารอาหารแหงประจําป@ในวันออกพรรษา งานกฐินสามัคคี และงานลอยกระทง 
มีการทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงชุมชนไทยสามัคคีนี้มีวัดเพื่อใชประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอยู) 4 แห)ง คือวัดวัดไทยสามัคคี วัดบุไทร  วัดสุขสมบูรณ4 วัดบุไผ)  วัดบานบุไผ)
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ปCจจุบันมีการสรางรูปหล)อหลวงพ)อคูณ ใหญ)ท่ีสุดในโลก และเปRดใหประชาชนทั่วไปเขาไปสักการะ 
ทําบุญกราบไหวและเป8นแหล)งท)องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชุมชนดวย นอกจากนี้ยังมีที่พักสงฆ4 9 แห)ง 
ชุมชนไทยสามัคคียังไดมีการแข)งขันกีฬาระหว)างชุมชน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ4ระหว)างหมู)บานเป8น
ประจําทุกป@ และเป8นการรณรงค4ใหเยาวชนใชเวลาว)างใหเกิดประโยชน4ดวยการหันมาเล)นกีฬา ทําให
ไม)ไปเก่ียวของกับอบายมุข เช)น ยาเสพติด การพนัน การด่ืมสุรา เป8นตน  

 

  
        ประเพณีกวนขาวทิพย4                               การตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา 
 

ภาพท่ี  28  ประเพณีกวนขาวทิพย4 และ การตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา  
 

  นอกจากประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนาแลว ชุมชนไทยสามัคคียังได มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเป8นการสนับสนุนการท)องเท่ียวในช)วงแห)งฤดูการท)องเท่ียวอีกดวย เช)น การจัดงาน
วันดอกเบญจมาศบานในม)านหมอก ซ่ึงจะจัดใหมีทุกป@โดยจัดใหมี ระหว)างเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ4 
ของทุกป@ ณ บริเวณท่ีทําการองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี  

 
  

  
           งานเบญจมาศบานในม)านหมอก                                        ทุ)งดอกเบญจมาศ 

 
ภาพท่ี 29 งานเบญจมาศบานในม)านหมอก และ ทุ)งดอกเบญจมาศ 
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3. ด�านการศึกษา  
       ชุมชนตําบลไทยสามัคคี  มีโรงเรียน 2 แห)ง คือโรงเรียนบานไทยสามัคคี ก)อต้ังเม่ือ 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2520 ต้ังอยู)ท่ีบานไทยสามัคคี ตําบลไทยสามัคคี เป8นสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เปRดสอนต้ังแต)ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้น
มัธยมศึกษาป@ท่ี 6 โดยแยกเป8นฝOายประถม และฝOายมัธยม อยู)คนละท่ีกันห)างกันประมาณ 200 เมตร 
โดยเปRดสอนในรูปแบบทวิภาคี ร)วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โดยฝOายมัธยมนักเรียนท่ีเรียนจบในช)วงชั้น
ท่ี 4  คือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะไดรับวุฒิท้ังสายสามัญคือวุฒิ ม.6 และวุฒิสายอาชีพคือวุฒิ ปวช. 
อีกดวยซ่ึงในป@การศึกษา 2560 จะเปRดสายการท)องเที่ยวและการโรงแรมเพิ่มอีกสาขา ปCจจุบันมี
นักเรียนทั้งหมด  786 คน  ครู 42 คน เป8นโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนท่ีต้ังอยู)ไม)ไกลจากชุมชน 
และติดถนนซ่ึงทําใหสะดวกแก)ผูปกครองท่ีมารับส)งบุตรหลานเขาเรียน ในตอนเชาและตอนเย็นจะมี
เจาหนาที่จราจรมายืนรับส)งและใหความปลอดภัยแก)นักเรียนที่หนาโรงเรียน โรงเรียนอยู)ห)างจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป8นระยะทาง 80 กิโลเมตร และ
ห)างจากอําเภอวังน้ําเขียว 12 กิโลเมตร มีผูบริหารสถานศึกษา คือ จ)าสิบเอกณรงค4 รัตนกุล  ส)วนอีก
แห)งคือโรงเรียนบานบุไผ) ต้ังอยู)ท่ี บานบุไผ) ต้ังอยู)บนถนนสาย 304 ก)อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 เปRดสอน
ตั้งแต)ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป@ท่ี 3 มีนักเรียนจํานวน 331 คน และครู 17 คน 
หญิง 12 คน ชาย 5 คน ผูอํานวยการโรงเรียนคือ นายสมพร ญาติดอน มีพื้นที่ใหบริการจํานวน 5 
หมู)บาน คือ บานบุไผ) บานปฏิรูป บานหวยใหญ)ใต บานคลิงย)าโม  บานไผ)งามและ บานศิลางาม 
โรงเรียนอยู)ห)างจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป8นระยะทาง 85 
กิโลเมตร และห)างจากอําเภอวังน้ําเขียว 5 กิโลเมตร และมีศูนย4พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห)ง คือศูนย4
พัฒนาเด็กเล็กตําบลไทยสามัคคี และศูนย4พัฒนาเด็กเล็กบานบุไผ)   

 

  
               โรงเรียนบานบุไผ)                                         โรงเรียนบานไทยสามัคคี 
 
ภาพท่ี 30  โรงเรียนบานบุไผ) และ โรงเรียนบานไทยสามัคคี 
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4. ด�านเศรษฐกิจ 
        ชุมชนไทยสามัคคี เม่ือก)อนประกอบอาชีพเพียงอย)างเดียวคือประกอบอาชีพเกษตรกรรม

โดยจากขอมูลพ้ืนฐานพบว)า ประชากรในเขตอําเภอวังนํ้าเขียว โดยส)วนใหญ)ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป 
รองลงมาคือประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ไดแก) การทําไร) ทําสวน ทําการปศุสัตว4 และทํานา
ในบางพ้ืนท่ี ส)วนทําสวนนั้นเป8นการปลูกพืชผัก ดอกไม และ ผลไม เช)น มะม)วง ทุเรียน กระทอน 
ลิ้นจี่ ลําไย พุทรานมสด เป8นตน จากขอมูลพบว)ารายไดในพ้ืนท่ีอําเภอวังนํ้าเขียว มีรายไดเฉลี่ยของ
ประชากรจํานวน 56,071.33 บาทต)อคนต)อป@ ซ่ึงตําบลท่ีมีรายไดเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ตําบลไทยสามัคคี มี
รายไดเฉลี่ยจํานวน 68,542.21 บาทต)อคนต)อป@ รองลงมาคือ ตําบลวังหมี มีรายไดเฉลี่ยจํานวน 
61,265.68 บาทต)อคนต)อป@ ตําบลท่ีมีรายไดเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ตําบลอุดมทรัพย4 มีรายไดเฉลี่ยจํานวน 
46,961.77 บาทต)อคนต)อป@ (อําเภอวังนํ้าเขียว, 2554)   

 

  
                 ไมดอกพืชเศรษฐกิจ                                              ฟาร4มเมลล)อน 
 
ภาพท่ี  31  ไมดอกพืชเศรษฐกิจ และ ฟาร4มเมลล)อน 
 
  ต)อมาเริ่มมีการพัฒนาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนเพ่ิมมูลค)าดวย
การพัฒนาใหเป8นแหล)งท)องเท่ียวและเป8นแหล)งท)องเท่ียวในเชิงธรรมชาติมากข้ึน  กิจกรรมการท)องเท่ียว 
และแผนการตลาดการท)องเท่ียวทําใหตําบลไทยสามัคคีเป8นท่ีรูจักอย)างแพร)หลายของผูมาเยือนชุมชน
ตําบลไทยสามัคคีมากข้ึน ซ่ึงก)อนหนานั้นตําบลไทยสามัคคียังไม)เป8นท่ีรูจักในฐานะของแหล)งท)องเท่ียว 
เป8นเพียงทางผ)านไปยังแหล)งท)องเท่ียวอ่ืนๆ เท)านั้น  ต)อมามีนักท)องเท่ียวจํานวนมากเขามาในพ้ืนท่ี มี
การจับจ)ายใชสอยของนักท)องเท่ียว ก)อใหเกิดการเพ่ิมรายไดแก)คนในชุมชน ก)อใหเกิดการสรางอาชีพ 
ลดอัตราการว)างงานของคนในชุมชนเช)นเดียวกับการรับรูของคนในตําบลไทยสามัคคี ท่ีมีการรับรูว)า 
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  การท)องเท่ียวส)งผลดีต)อระบบเศรษฐกิจของชุมชน มีการขยายตัวของธุรกิจชุมชน 
มีอาชีพท่ีก)อใหเกิดรายไดมากข้ึน คนในชุมชนบางส)วนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมการท)องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน
ในตําบลไทยสามัคคี รวมถึงมีการพัฒนาสาธารณูปโภคต)างๆ เช)น ถนน ไฟฟWา ระบบโทรศัพท4 
อินเตอร4เน็ต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมกับผูคนท่ีมาเยือน (เสกสรร ภูมิสถาน, 2557) ใหตําบล
ไทยสามัคคี เป8นท่ีรูจักแก)คนท่ัวไปก)อใหเกิดอาชีพต)าง ๆ มากมาย เช)น มีการใหบริการท่ีพักแบบ  
โฮมสเตย4  มีรีสอร4ท จํานวน 187 แห)ง มีลานกางเตนท4 การต้ังรานคา รานขายของท่ีระลึก รานขายของชํา
เล็ก ๆ นอย ๆ รานอาหาร และรานคาริมทางที่ขายผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนเอง ซ่ึงเป8น
การส)งเสริมการสรางรายไดใหชุมชนอีกดวย   

 
 

   
                  สวนแกวมังกร                                        สวนพุทรานมสด 

ภาพท่ี  32 สวนแกวมังกร และ สวนพุทรานมสด 
 

5. ด�านส่ิงแวดล�อม      
  ชุมชนไทยสามัคคีเป8นตําบลท่ีต้ังอยู)ในทําเลท่ีประกอบดวยภูเขาและเนินสลับซับซอน
และยังอุดมสมบูรณ4ไปดวยปOาไมท่ีเป8นตนกําเนิดของลําน้ํามูลและลําน้ําบางปะกงทําใหเหมาะสําหรับ
การทําเกษตรกรรมและเป8นสถานท่ีท)องเท่ียวยอนไปเม่ือ พ.ศ. 2519-2523 พ้ืนท่ีนี้เป8นเขตแทรกซึม
ของพรรคคอมมิวนิสต4แห)งประเทศไทยทางรัฐบาลจึงไดรวบรวมชาวบานเพ่ือต้ังบานเรือนใหม)ใหอยู)ใน
ละแวกเดียวกันโดยแบ)งเขตท่ีดินใหม)และต้ังชื่อว)า“ชุมชนไทยสามัคคี”โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป8นหลัก ท้ังผัก ผลไม และไมดอกไมประดับ ฯลฯ ชุมชนมีการนอมนําหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเป8นการสรางรายได ลดรายจ)าย มีการรวมกลุ)มเพ่ือผลิตสินคาทางภูมิปCญญาชาวบาน 
เช)น การทําปุZยหมัก  และปุZยน้ํา ปุZยหมักชีวภาพ  การผลิตยาจากพืชสมุนไพร การแปรรูปสินคา
การเกษตร  และจัดต้ังเป8นศูนย4เรียนรูชุมชนข้ึนเพ่ือความสะดวกในการบริการจัดการและดําเนินกิจกรรม
ของกลุ)มต)าง ๆ รวมท้ังเปRดใหเป8นแหล)งศึกษาดูงานของคนท้ังในและนอกหมู)บานดวยชุมชนไทย
สามัคคี ยังสรางความเป8นระเบียบเรียบรอยในชุมชนเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมทางชุมชน เช)น มีการ
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รณรงค4ลดการเผาขยะ การแยกขยะเป@ยก ขยะแหงก)อนท้ิง และการปลูกดอกไม พืชผักสวนครัวริม
ขางทางอย)างเป8นระเบียบ และมีการปลูกตนไมเนื่องในวันสําคัญเพ่ือลดภาวะโลกรอนอีกดวย การต้ัง
บานเรือนมักจะอยู)ติดถนนสายหลัก ๆ ในหมู)บานและถนนหลวงหมายเลข 304 ท้ังหมด  5 หมู) ไดแก) 
หมู) 3, 5, 6, 7, 8 เสนทางคมนาคมในหมู)บานส)วนมากสภาพถนนในหมู)บานจะมีสภาพเป8นทางลูกรัง 
ยกเวนเสนทางสายหลักในหมู)บาน ไดแก)บานบุไผ) – ไทยสามัคคี ท่ีการคมนาคมสะดวกท่ีสุดนั่นคือ 
ถนนลาดยาง 

   แหล)งน้ําธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนท่ีตําบลไทยสามัคคี อยู)ติดกับอุทยานแห)งชาติทับลาน
ซ่ึงในปCจจุบันมีความสมบูรณ4ขึ้น ก)อใหเกิดแหล)งน้ําธรรมชาติที่เอื้อประโยชน4แก)ประชาชน ดังนี้ 
อ)างเก็บน้ําหวยกระบอกเก)า อ)างเก็บน้ําหวยกระบอกใหม) อ)างเก็บน้ําหวยขม้ิน อ)างเก็บน้ําคลองกระทิง 
คลองตาเขียน คลองเกษียร คลองตาดํา แหล)งน้ําท่ีสรางข้ึน ไดแก) ประปาทุกหมู)บาน ยกเวน หมู) และ
บ)อโยก/บ)อบาดาล ทุกหมู)บาน 

 

  
               ศูนย4ผลิตเห็ดหอม                                   ศูนย4เรียนรูเกษตรธรรมชาติ   
 
ภาพท่ี  33 ศูนย4ผลิตเห็ดหอม และ ศูนย4เรียนรูเกษตรธรรมชาติ   

  
              ศูนย4เรียนรูเกษตรพอเพียง                            ศูนย4เรียนรูการเพาะเห็ด 
 
ภาพท่ี  34 ศูนย4เรียนรูเกษตรพอเพียง และ ศูนย4เรียนรูการเพาะเห็ด  
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6. ด�านการเมืองการปกครอง 
       รูปแบบการปกครองในสมัยก)อนในระดับหมู)บาน ขาราชการการปกครองคือ กํานัน 

ผูใหญ)บาน  เป8นบุคคลท่ีมีบทบาทในการปกครองและบริหารหมู)บานเป8นอย)างมาก และจะไดรับความ
ไววางใจและเป8นท่ีศรัทธาของคนท้ังหมู)บานเพราะเป8นไปในลักษณะ พ)อปกครองลูก ต)อมาในช)วงป@ 
2540 รูปแบบการปกครองเปลี่ยนไปโดยเกิดมีองค4การบริหารส)วนตําบล (อบต.) เกิดข้ึน และเปRดโอกาสให
ลูกบานเขามามีส)วนร)วมในการบริหารวางแผนหมู)บาน หมู)บานละ 2 คน เรียกว)า สมาชิก อบต. ใน
ปCจจุบันนี้ชุมชนไทยสามัคคี มีหมู)บานท้ังหมด 11 หมู)บาน ไดแก) หมู) 1 บานคลองกระทิง หมู) 2 บาน
สุขสมบูรณ4 หมู) 3 บานปฏิรูป หมู) 4 บานบุไทร หมู) 5 บานบุไผ) หมู) 6 บานหวยใหญ)ใต หมู) 7 บานไผ)งาม 
หมู) 8 บานพุทธชาติ หมู) 9 บานคลองไทร หมู) 10 บานคลองย)าโม และ หมู) 11 บานไทยสามัคคี  และ
ยังมีสถานีตํารวจชุมชนประจําตําบลไทยสามัคคี เพ่ือช)วยดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและใหการช)วยเหลือ
ชุมชนกรณีเร)งด)วน อีกหนึ่งแห)งประธานสภา ซ่ึงมีการประชุมประจําเดือนๆ ละครั้งหรือหากมีงาน
เร)งด)วนอาจจัดประชุมชี้แจงใหใหทราบอีก  ซ่ึงกําหนดการประชุมจะกําหนดโดยนายกองค4การบริหาร
ส)วนตําบลไทยสามัคคี และทําการประชุมผ)านสมาชิกองค4การบริหารส)วนตําบลเดือนละ 1 ครั้ง หรือ
มากกว)าในกรณีมีเหตุจําเป8น 

 

  
          ท่ีทําการองค4การบริหารส)วนตําบล                      สถานีตํารวจชุมชนไทยสามัคคี 

 
ภาพท่ี 35  ท่ีทําการองค4การบริหารส)วนตําบล และ สถานีตํารวจชุมชนไทยสามัคคี 

 
  ตําบลไทยสามัคคีแบ)งการปกครองออกเป8น 11 หมู)บาน ดังมีรายชื่อผูใหญ)บาน กํานัน 
และสมาชิกองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี มีดังนี้ (องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี, 2559) 
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ตารางท่ี 5  รายชื่อผูใหญ)บานและสมาชิกองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ป@ 2559 

หมู$ท่ี รายช่ือผู�ใหญ$บ�าน รายช่ือสมาชิก อบต. หมู$ละ 2 คน  
1. นายมนูญ   สระเจริญ (กํานัน) นายประยูร  โทครบุรี นายสนิท    ชิมสําโรง 
2. นายสมพร    พรอันแสง นางสายฝน  โปยทอง นายรักชาติ    พูนณรงค4 
3. นายสุทัศน4  ชอนกระโทก นางอรัญญา  ศรีสา นายศิวกร  ดอนนอก 
4 นายศิริชัย    สอนตะคุ นายปRยะ  วิเศษวิสัย นายภูเมศวร4   เลขโนนสูง 
5 นายเล็ก  คอยก่ิง นายพลวัฒน4    ขอดทอง นายสนัด  หาญขุนทด 
6 นางกนกลักษณ4    คุมสง)า นายพิกุลทอง  สารตะขบ นายวีระ  ฉิมชนะ 
7 นายพงศธร   โพธิมาตร นายเอกชัย    ภมรพล นายธนวัต  เฉลานอก 
8 นายสมัย   เพชรประไพ นายสมพงษ4  ศิริวงษ4 ว)าง 
9 นายสมรักษ4  ทองมา นายดลรวี  สีสอน นายราชเดช  พลเดช 
10 นายจรูญ    ทรงศิล นายสมชาย    กลาจอหอ นายณรงค4    ทุมจังหรีด 
11 นายสนิท  ขอร)วมกลาง นายสยาม   นาดอน นายอรุณ    รักศิริ 

 
  องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี  มีปลัดองค4การบริหารส)วนตําบลเป8นผูบังคับบัญชา 
ไดแก) นางสาวดลยา ภู)ประดิษฐ ปลัดองค4การบริหารส)วนตําบล และมีรองปลัด นางสาววรรณดา  
กอยเมืองปCก เป8นผูช)วย  มีพนักงานส)วนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางรวมท้ังสิ้นถึงปCจจุบันมีจํานวน  
28 คน และมีส)วนราชการจํานวน 6 กอง ไดแก) สํานักงานปลัดองค4การบริหารส)วนตําบล กองคลัง  
กองช)าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองส)งเสริมการเกษตร  
และมีนายกองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคีคนปCจจุบันคือ นายสมบูรณ4 สิงก่ิง (องค4การบริหาร
ส)วนตําบลไทยสามัคคี, 2559) 

7. ด�านสาธารณสุข 
       ชุมชนไทยสามัคคี สามารถเขารับบริการทางดานสาธารณสุขได 2 แห)ง คือ ท่ี

โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลไทยสามัคคี และโรงพยาบาลประจําอําเภอวังน้ําเขียว โรงพยาบาล
ส)งเสริมสุขภาพประจําตําบลไทยสามัคคี มีเจาหนาท่ีท้ังหมด มี 4 คน แยกเป8นผูอํานวยการ รพ.สต.  
ตําแหน)งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุข และ แม)บาน ตลอดจนมี
อาสาสมัครประจําหมู)บาน (อสม.) จํานวน 135 คน และจิตอาสาของหมู)บาน เขามามีส)วนร)วม
ช)วยเหลือในกิจกรรมของโรงพยาบาลชุมชนและมีส)วนร)วมช)วยเหลือเป8นหูเป8นตาแทนเจาหนาท่ี
อนามัยในการสอดส)องดูแลดานสุขภาพและสาธารณสุขของหมู)บานแต)ละหมู) และมี 3 หมู)บานท่ี
ข้ึนทะเบียนเขารับบริการโดยตรงต)อโรงพยาบาลอําเภอวังน้ําเขียว เนื่องจากท้ัง 3 หมู)บานอยู)ติดกับ
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โรงพยาบาลประจําอําเภอวังน้ําเขียว และสะดวกในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลมากกว)า
ไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบลไทยสามัคคี 

 

  
    โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบล               อาคารโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพ 
 
ภาพท่ี 36  โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบล และ อาคารโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพ 
 
 ส$วนท่ี 2 แหล$งท$องเท่ียวในตําบลไทยสามัคคี  
 จากการลงสํารวจพ้ืนท่ีแหล)งท)องเท่ียวในเขตตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ประกอบกับขอมูลจากการศึกษาผูวิจัยไดแบ)งลักษณะของพ้ืนท่ีการท)องเท่ียวเป8นดานๆ 
ไดดังนี้ 

1. แหล$งท$องเท่ียวธรรมชาติ แหล)งท)องเท่ียวทางธรรมชาติที่เป8นที่นิยมและดึงดูดใจแก)
นักท)องเท่ียวท่ีนักท)องเท่ียวตองมาสัมผัสเม่ือมาตําบลไทยสามัคคี มีมากมายหลายแห)ง แต)จะนําเสนอ
ท่ีท่ีนักท)องเท่ียวรูจักดี ดังนี้ 

1.1 น้ําตกหวยใหญ)   
   น้ําตกหวยใหญ)ตั้งอยู)ในพื้นที่ หมู)ที่ 6 บานหวยใหญ)ใต ตําบลไทยสามัคคี เป8น
น้ําตกท่ีไหลลงจากคลองหวยใหญ) ลักษณะของน้ําตกมีท้ังหมด 5 ชั้น ซ่ึงเชื่อมต)อกับน้ําตกสวนหอม
ของตําบลวังน้ําเขียว น้ําตกหวยใหญ)อยู)ท)ามกลางปOาไมไผ) และตนไมใหญ) มีบานพักเจาหนาท่ีอุทยาน
ดูแลตลอดเวลา มีน้ํามากในช)วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน น้ําตกจะมีสีขุ)นสมออกน้ําตาลไหล
ไม)แรงนัก ดังนั้นนักท)องเท่ียวสามารถลงเล)นน้ําได แต)หลังจากเดือนกันยายนน้ําจะแหงมีน้ําไม)มากนัก 
เพราะพ้ืนท่ีมีสภาพเป8นลักษณะทางน้ําไหลผ)านและเป8นกอนหินใหญ) มีแอ)งน้ําต้ืน ๆ จึงจะสามารถขัง
น้ําไดไวไม)นานนัก ดังนั้นนักท)องเท่ียวจะเขาเท่ียวไดประมานช)วงหนาฝน การเดินทางเขาถึงจะสะดวก
เป8นบางช)วง เริ่มต้ังแต)ถนน สาย 304 เลี้ยวซายลงท่ีปากทางเขาบานหวยใหญ)ใตก)อนถึง ตลาด กม 79 
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ขับตามถนนคอนกรีตไปประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงท่ีทําการอุทยานและเลยเขาไปตามถนนลูกรังและ
ปWายบอกทางจนถึงตัวน้ําตก  

 

  
                   น้ําตกหวยใหญ)                                   ปWายบอกทางไปแหล)งท)องเท่ียว 

 
ภาพท่ี 37  น้ําตกหวยใหญ) และ ปWายบอกทางไปแหล)งท)องเท่ียว 

 
1.2 ผาชมตะวัน 

   ผาชมตะวัน ตั้งอยู)ที่ หมู) 6 ตําบลไทยสามัคคี เป8นจุดชมวิวทิวทัศน4สําหรับ
นักท)องเท่ียวท่ีชอบดูพระอาทิตย4ข้ึนและตก ท)ามกลางภูเขาและหนาผาท่ีสูงชัน ผาชมตะวัน มีลักษณะ
เป8นหนาผาท่ีไม)กวางมากนัก มีหินยื่นออกไปเป8นหนาผาสูงลักษณะคลายเหว จึงสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพไดโดยรอบ แต)จะไม)มีท่ีก้ัน ดังนั้นนักท)องเท่ียวจึงควรระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย ใน
ฤดูหนาวสามารถมองเห็นและสัมผัสกับหมอกได การเดินทางมาผาชมตะวันจากทางหลวงหมายเลข 304 
ก)อนถึงอําเภอวังน้ําเขียว (นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ)  เลี้ยวซายเขาซอยท่ีทําการองค4การบริหารส)วนตําบล
ไทยสามัคคี หรือถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3138  หรือซอยบานบุไผ) ตรงขามวัดหลวงพ)อคูณ 2 
มีตลาดขายสินคาและผลไมขับตรงไปก)อนถึง ท่ีทําการองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ประมาณ 
5 กิโลเมตร  เลี้ยวขวาเขาซอยไทยสามัคคี 2  ถึงสามแยกเลี้ยวซายตรงไปอีก 300 เมตร 
   ผาชมตะวันนับเป8นจุดชมพระอาทิตย4 ข้ึนและตกท่ีสวยงามมากแห)งหนึ่งท่ีมี
บรรยากาศท)ามกลางวิวปOาไมและหมอกลงทําใหไดสัมผัสหมอกไดดวยตัวเองดังขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณ4นักท)องเท่ียว 
 

  เหมาะกับการมาท)องเที่ยวในหนาหนาว เพราะอากาศเย็นสบาย มองเห็นวิวได
กวางและสวย มองเห็นเขาเป8นลูก ๆ เลยถามีรานขายของกินน)าจะดีเพราะบรรยากาศดีอยู)แลว 
แต)หนาฝนกลัวจะลื่นเพราะหนาผามันชันกลัวเกิดอันตรายนักท)องเที่ยวถาจะถ)ายรูปไม)ควรจะ
เขาไปใกลมากและควรระวังจุดนี้ (เอกรินทร4  ศรีประเสริฐ, 2559) 
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ภาพท่ี 38  ปWายบอกทางไปผาชมตะวัน 

1.3 ผาเก็บตะวัน  
                      ผาเก็บตะวัน ต้ังอยู)ท่ีท่ีทําการอุทยานแห)งชาติทับลาน ตําบลไทยสามัคคี  อําเภอ  
วังน้ําเขียว เป8นท่ีต้ังของหลักแบ)งเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา นับเป8นแหล)งท)องเท่ียว
ทางธรรมชาติ ท่ีเป8นไฮไลท4ของตําบลไทยสามัคคี เพราะเป8นสถานท่ีท)องเท่ียวท่ีมีลักษณะเป8นหนาผาท่ี
มีพ้ืนท่ีราบและลานกางเตนท4ท่ีกวาง ในช)วงหนาหนาวหรือเทศกาลนับถอยหลังตอนรับป@ใหม) (Count 
Down) จะมีนักท)องเท่ียวข้ึนมากางเตนท4เต็มพ้ืนท่ี มีหองน้ําสะอาด ลานจอดรถกว)า 200 – 300 คัน 
มีเจาหนาท่ีใหบริการในเรื่องอาหาร มีรานคาชุมชน ซ่ึงผาเก็บตะวันจะไม)มีบานพักไวบริการนอกจาก
ลานกางเตนท4เท)านั้น ซึ่งนักท)องเที่ยวจะตองนําเตนท4ไปกันเอง มีไฟฟWาส)องว)างเฉพาะท่ีเป8นหองน้ํา 
เพ่ือไม)ใหเป8นการรบกวนสัตว4ปOา นอกจากนี้ท่ีสําคัญของผาเก็บตะวันคือ “กิจกรรมปลูกปOา” ดวยการ
ยิงเมล็ดพันธุ4พืชดวยหนังสต๊ิกและการตีดวยไมกอล4ฟ  โดยการใชเมล็ดพันธุ4พืช ซ่ึงมีท้ังเมล็ดมะค)าโมง 
และเมล็ดลาน หรือ ลูกลาน ขายราคาถุงละ 10 บาท ส)วนหนังสติ๊กและไมตีกอล4ฟมีใหบริการฟรี 
วิธีการปลูกโดยการใชเมล็ดพันธุ4พืชเป8นลูกกระสุนโดยไปยิงบริเวณหนาผาท่ีจัดไวให เม่ือยิงหรือตีเมล็ด
พันธุ4พืชเขาไปตกในปOาแลวมันก็จะงอกงามเติบโตข้ึนมาในช)วงหนาฝน วิธีปลูกปOาแบบนี้ไดผลประมาณ
รอยละ 80 ผาเก็บตะวันเปRดใหเขาชมทุกวัน โดยไม)เก็บค)าธรรมเนียม แต)ถาหากมีการพักคางคืนจะ
เก็บเฉาะค)ารถ คันละ 30 บาท การเดินทางมาสะดวกสบาย จากทางหลวงหมายเลข 304 ก)อนถึง
อําเภอวังน้ําเขียว (นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ) เลี้ยวซายเขาถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3138 ขับ
มาจนสุดถนนผาเก็บตะวันจะอยู)ปลายทางสุดทายเพราะไปต)อไม)ไดแลว 
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    ผาเก็บตะวันนับเป8นจุดขายของตําบลไทยสามัคคี ท่ีมีบรรยากาศเหมาะกับการพักผ)อน 
อยู)กับธรรมชาติและหนาผาท่ีสงบร)มเย็นและสวยงามเหมาะกับการต้ังแคมปeหรือกางเตนท4นอนเพราะ
จะไดสัมผัสกับกลิ่นไอของอากาศท่ีบริสุทธิ์ ดังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4เจาหนาท่ีอุทยาน 

 
  นักท)องเที่ยวส)วนมากจะเขามามากในช)วงวันหยุด เสาร4 อาทิตย4 หรือวันหยุด

นักขัตฤกษ4 วันธรรมดาก็มี มีตลอด ซ่ึงส)วนใหญ)แลวจะมาชมพระอาทิตย4ตกที่นี่ มีทั้งนักท)องเที่ยว
และนักถ)ายภาพจํานวนมากมาตั้งกลองรอตั้งแต)ก)อนพระอาทิตย4ตกกันเลย ส)วนในช)วงหนาหนาว
มีนักท)องเที่ยวมากางเตนท4ตลอดทุกวัน ยิ่งถาเป8นเทศกาลป@ใหม)นะ แทบจะไม)มีที่กางเตนท4กันเลย 
ที่จอดรถก็แทบจะหาที่จอดไม)ได ตองจอดกันริมถนนกันเลย อาหารการกินนักท)องเที่ยวก็หามา
เองเพราะที่นี่มีไม)พอจําหน)าย แต)อุทยานที่นี่หามการก)อไฟ และส)งเสียงดังเพราะกลัวสัตว4ปOาตื่น
... นักท)องเที่ยวถาเป8นนักเรียนหรือนักศึกษาจะชอบการยิงหนังสติ๊กปลูกปOากันมาก ลงจากรถนี่
วิ่งกรูกันมาเลย..  แต)ถาเป8นผูใหญ)หน)อยบางคนที่ตีกอล4ฟเป8นก็จะใชไมกอล4ฟตี (ศิริพร มูลพิมาย, 
2559) 

 

  
                จุดชมวิวผาเก็บตะวัน                             กิจกรรมกางเตนท4ท่ีผาเก็บตะวัน 
 
ภาพท่ี 39 จุดชมวิวผาเก็บตะวัน และ กิจกรรมกางเตนท4ท่ีผาเก็บตะวัน 
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            กิจกรรมการปลุกดวยไมกอล4ฟ                            กิจกรรมปลุกปOาดวยหนังสต๊ิก 
 
ภาพท่ี 40 กิจกรรมการปลุกดวยไมกอล4ฟ และ กิจกรรมปลุกปOาดวยหนังสต๊ิก 

 
2. แหล$งท$องเท่ียวเชิงเกษตร ดวยสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น 

ตลอดท้ังป@และพ้ืนท่ีเหมาะกับการทําการเกษตร จึงทําใหชุมชนตําบลไทยสามัคคี มีการปลูกพืช ผัก ผลไม 
ท่ีสามารถข้ึนไดในท่ีมีอากาศหนาว จึงมีการปลูกพืชเมืองหนาวที่สามารถปลูกไดที่ตําบลไทยสามัคคี 
และมีการรวมกลุ)มเพ่ือผลิตสินคาเกษตร เช)น ผักเมืองหนาว  การปลูกเห็ดหอม การปลูกไมดอกเมืองหนาว 
และมีการจัดการท)องเท่ียวเพ่ือใหนักท)องเท่ียวสามารถเขาเยี่ยมชมไดถึงแปลงผักหรือโรงเรือน และ
เยี่ยมชมการผลิต การสาธิต ครบทุกกระบวนการ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการลงพ้ืนท่ีไดดังนี้ 

2.1 สวนลุงอินทร4 ผลไมกางมุงและสวนเกษตรไรสารพิษ 
   สวนลุงอินทร4 ต้ังอยู)ท่ีบานบุไทร ซอยไทยสามัคคีซอย 3  ตําบลไทยสามัคคี เป8น
สวนเกษตรท่ีมีท้ังการปลูกพืช ผัก การเลี้ยงปลา ปลูกดอกไม และสวนผลไม นักท)องเท่ียวสามารถเขาชม
และเลือกซ้ือผลผลิตจากสวนแบบสด ๆ เจาของสวนคือ นายอินทร4 มูลพิมาย ผูริเริ่มการปลูกพืช ผัก 
เกษตรแบบผสมผสาน โดยเม่ือก)อนนั้นลุงอินทร4ทําสวนผลไม คือการปลูกกระทอน แต)พอตนกระทอน
เริ่มมีอายุมากขึ้นจึงไดเปลี่ยนมาเป8นการปลูกไมผลอ่ืน ๆ แทนการปลูกกระทอน เช)น การปลูกฝรั่ง 
การเพาะปลูกไมตัดดอก ปลูกหน)อไมไผ)  และพุทรานมสดแบบกางมุง เป8นการปWองกันแมลงวันผลไม
หรือเพลี้ย มากัดกินทําความเสียหายแก)ผลไม และการใชปุZยจากการใชรกหมูมาหมักทําเป8นปุZยหมัก
เร)งดอก เร)งราก และปWองกันแมลงมารบกวน โดยไม)ใชสารเคมี หรือการใชไข)ไก)หมักเพ่ือเร)งการออกดอก 
ซ่ึงลวนแต)เป8นการหมักแบบทําเองโดยไม)ไดใชสารเคมี ลด ละ เลิก การใชสารเคมีท้ังสิ้นซ่ึงเป8นการทํา
เกษตรแบบพอเพียงโดยการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิต สวนลุงอินทร4
ยังมีบริการเสริมดวยการทําโฮมสเตย4 ซ่ึงเคยไดรับรางวัลโฮมสเตย4ตนแบบมีการบริการอาหารเย็น 
การใหนักท)องเท่ียวเรียนรูพิธีการบายศรีสู)ขวัญ และการรําอวยพร ซึ่งแลวแต)นักท)องเที่ยวจะสน
ในกิจกรรมใด นอกจากนี้ยังเป8นศูนย4การเรียนรูโดยชุมชนเพ่ือการเผยแพร) ใหความรูแก)นักท)องเท่ียว
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หรือผูมาศึกษาดูงาน มีการแบ)งเป8นฐานเพ่ือรองรับนักท)องเท่ียวหรือกลุ)มผูมาศึกษาดูงานและเรียนรู
เพ่ือนําไปประกอบอาชีพและมีการเวียนฐานซ่ึงมีหลายฐาน เช)น ฐานการแปรรูปเห็ดหอมคุณวิภา สวน
การปลูกเห็ดหอม ฯลฯ และมีการเวียนฐานกิจกรรมโดยการใชรถอีแต็กหรือรถอีแตgนไว บริการเสริม
ซ่ึงเป8นการสรางบรรยากาศในการไดชมและสัมผัสกับวิถีชาวไทยสามัคคีอีกดวย การเดินทางจากทาง
หลวงหมายเลข 304 ก)อนถึงอําเภอวังน้ําเขียว (นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ)  เลี้ยวซายเขาซอยท่ีทําการ
องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี หรือถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3138  ท่ีห)างจากถนน 304 
ประมาณ 3. 6 กิโลเมตร เลี้ยวซายเขา ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะมีทางแยกซายเขาบานบุไทร และ
ลงถนนลูกรังเขาอีกประมาณ 300 เมตร จะถึงสวนลุงอินทร4 และบุไทรโฮมสเตย4 ท่ีเดียวกัน  

   สวนลุงอินทร4ยังไดจัดทําเป8นศูนย4สาธิตการปลุกพืชผักแบบผสมผสานและยังเป8น
แหล)งเรียนรู ท่ีอบรม สัมมนาศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทํา
สวนพุทรานมสด กางมุงท่ีมีชื่อเสียงของตําบลไทยสามัคคี ดังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4นักท)องเท่ียว 
และเจาของกิจการ 
 

   มาที่นี่เก็บผลไมกินไดเลยแค)ลางน้ําจากกระปZอง ก็กินได  มันไม)มีสารเคมีอะไร
เลยเจาของสวนเก็บจากตนกินใหดูเลยม่ันใจ ยิ่งดูจากการกางมุงใหตนพุทรานมสด... มุงที่ใชกาง
กวางครอบคลุม 3 ไร)เลย ตาข)ายเล็กมากอย)าว)าแต)แมลงเลย ตัวเพลี้ยก็เขาแทบไม)ไดและใชปุZย
ชีวภาพที่สวนทําเองใส)ตนพุทรา  มาที่นี่มีทุกอย)างผักก็มี ผลไมก็มี ที่พักก็มี อาหารก็มี คุมมาก
อยากมาอีก  .ประทับใจ แถมไดความรูกลับไปดวย ลูกสาวเขาบริการดี เก)ง  เป8นกันเองตองมา
อีกแน)นอน (ณัฐนันท4  เจhกสกุล, 2559) 

นอกจากนั้น เจาของสวนลุงอินทร4ไดกล)าวถึงการดูแลสวน ดังว)า 
   สวนเราไม)ใชสารเคมีเลยแมแต)นิดเดียว เราผลิตปุZย ผลิตยาเร)งดอกจากการใช
รกหมู และเปลือกไข) มาหมักตามสูตรของเราเองและใชรดโดยฉีดละอองฝอยใส)ดอกเพื่อไม)ให
ดอกร)วง ส)วนรกหมูใชหมักเพื่อรดลําตนเป8นปุZยหมักชีวภาพ ลําตนแข็งแรงใบสีเขียวเขม ผลออก
เต็มที่ทําใหไดผลผลิตเยอะ ส)วนอ่ืน ๆ เราปลูกทั้งตนไผ) ตนกระทอน ตนฝร่ัง แปลงผัก และขุด
บ)อเลี้ยงปลา เพื่อเอาน้ํามาใชรดตนไมในสวนและเรามีบริการที่พักโฮมสเตย4 และฐานการเรียนรู 
ราคาไม)แพงแลวแต)ตกลงกันว)าจะเอากิจกรรมอะไรบาง...ราคาที่พัก 350 บาท ต)อหัวรวมอาหาร
สองม้ือ เย็นกับเชา (สุวรรณา มูลพิมาย, 2559) 
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                     สวนลุงอินทร4                                           สวนพุทรานมสดกางมุง 
 
ภาพท่ี 41 สวนลุงอินทร4 และ สวนพุทรานมสดกางมุง  

 
2.2 กลุ)มปลูกเบญจมาศตําบลไทยสามัคคี 

   สวนเบญจมาศตําบลไทยสามัคคี ตั้งอยู) ที่บริเวณ องค4การบริหารส)วนตําบล 
ไทยสามัคคี  เนื่องจากดอกเบญจมาศเป8นพืชเศรษฐกิจของชุมชนไทยสามัคคี ชุมชนตําบลไทยสามัคคี จึง
มีการรวมกลุ)มปลูกดอกเบญจมาศท่ีมีหลากหลายสีสันและหลากหลายพันธุ4ท่ีสรางรายไดใหกับชุมชน
มากกว)า 28,605,600 บาทต)อป@ และเพ่ือเป8นการประชาสัมพันธ4องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี
จึงไดจัดงานเพ่ือตอนรับนักท)องเท่ียวใหมาท)องเท่ียวท่ีตําบลไทยสามัคคีในช)วงเบญจมาศออกดอกคือ 
งาน “วันดอกเบญจมาศบานในม)านหมอก” ซ่ึงนักท)องเท่ียวจะพบกับความตระการตาของดอกเบญจมาศ
หลากสีสันท่ีเบ)งบานบานในช)วงนี้ ซ่ึงนักท)องเท่ียวจะสามารถเท่ียวชมไดฟรี และซ้ือกลับบานโดยเลือก
จากแปลงและตัดดอกเองไดตามใจ มีการรวมกลุ)มจํานวน 4 หมู) และมีแปลงปลูกกว)า 1,247 โรงเรือน   

 

   
        โรงเรือนของกลุ)มผูปลูกดอกเบญจมาศ                 แปลงเบญจมาศหลากหลายพันธุ4 
 

ภาพท่ี 42  โรงเรือนของกลุ)มผูปลูกดอกเบญจมาศ และ แปลงเบญจมาศหลากหลายพันธุ4 
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   โดยการจัดงานเบญจมาศบานในม)านหมอก สามารถส)งเสริม สรางงาน สราง
รายไดใหกับคนในทองถ่ิน อีกท้ังเป8นการส)งเสริมการท)องเท่ียวของอําเภอวังน้ําเขียว ซ่ึงมีกิจกรรมท่ี
น)าสนใจ เช)น การประกวดและจําหน)ายดอกเบญจมาศ แปลงเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ4กว)า 120 แปลง 
มีการแสดงหลากหลายการแสดงและจําหน)ายสินคาผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ การจัดสวนหย)อม 
ตกแต)งภูมิทัศน4 การออกรานแสดงผลิตภัณฑ4ตําบล การแสดงของนักเรียน กลุ)มองค4กรต)าง ๆ การประกวด
ธิดาเบญจมาศ การประกวดรถขบวนแห)บุพชาติ การจดทะเบียนสมรสกลางสวนเบญจมาศ การแข)งขัน
จักรยาน การแสดงของวงดนตรี เป8นตน โดยมีการจัดงานเป8นประจําทุกป@ประมาณตนเดือน ธันวาคม 
ถึงเดือนกุมภาพันธ4 ซึ่งเป8นงานที่มีในช)วงเทศกาลวันแห)งความรักดวย การเดินทางจากทางหลวง
หมายเลข 304 ก)อนถึงอําเภอวังน้ําเขียว (นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ) เลี้ยวซายเขาซอยท่ีทําการ อบต. 
ไทยสามัคคี หรือถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3138  ท่ีห)างจากถนน 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร   

2.3 ศูนย4แปรรูปเห็ดหอมสวนวิภา 
            ศูนย4แปรรูปเห็ดหอมสวนวิภา ตั้งอยู)ที่หมู)บานบุไทร ตําบลไทยสามัคคี บริเวณ
ดานหนามีรานจําหน)ายผลิตผลทางการเกษตรต)าง ๆ เช)น ผลไมตามฤดูกาล ผลไมแปรรูป น้ําผลไม 
กาแฟ และมีจําหน)ายผลิตภัณฑ4หัตถกรรมในชุมชน เช)น กระเปZาผา กระเปZาสตางค4 กล)องทิชชู หนา
รานยังเป8นท่ีอ)านหนังสือดวย เม่ือก)อนสวนคุณวิภาเคยเป8นสวนการสาธิตการปลูกดอกเบญจมาศต้ังแต)
เริ่มตนการปลูก การเตรียมดิน สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม การดูแล ปCญหารบกวนต)าง ๆ ระยะเวลา
การเก็บเก่ียวดอกเบญจมาศ แต)เนื่องจากแพสารเคมีการปลูกดอกเบญจมาศจึงไดยุติลง 

    ปCจจุบันคุณวิภาหันมาทําการแปรรูปผลผลิตจากเห็ดหอม เช)น การทําขาวเกรียบ
เห็ดหอม การทําน้ําพริกเห็ดหอม เช)น น้ําพริกเผาเห็ดหอม น้ําพริกเห็ดหอมหมูสับ และน้ําพริกปลารา
เห็ดหอม จากเสน ท่ีทําการองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ท่ีห)างจากถนน 304 ประมาณ 3. 6 
กิโลเมตร จะมีทางแยกซายเขาบานบุไทร อีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร สวนวิภาจะอยู)ทางขวามือ ก)อน
เขาหมู)บานบุไทรโฮมสเตย4 ทางเขาสะดวกมีท่ีจอดรถ ดังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4คุณวิภา เจาของ
กิจการศูนย4แปรรูปเห็ดหอมสวนวิภาและจากนักท)องเท่ียวท่ีเขาเยี่ยมชม 

 
  เม่ือก)อนทําสวนเบญจมาศ ปลูกดอกเบญจมาศ แต)แพสารเคมี ผื่นข้ึนตามแขน 

ขา ตองไปหาหมอบ)อย ๆ หมอบอกใหเลิกปลูก เลยหันมาทําแปรรูปเห็ดหอม ทําขาวเกรียบ
เห็ดหอม และน้ําพริกเผาเห็ดหอมแทน กิจการดีข้ึน มีทั้งส)งในตลาดตามออเดอร4และขายหนา
ราน ใหกับนักท)องเที่ยวที่เขามาซ้ือเอง มีทั้งมาเป8นกลุ)มเล็ก ๆ 2- 7 คน และกลุ)มใหญ)ที่มาเป8น
รถบัส ก็มี เราเลยจัดขายกาแฟ ขายน้ําผลไม ขนม และจัดที่อ)านหนังสือใหนั่งพักผ)อนเสริม
ไปดวยเลย  (วิภา จันทร4คุม, 2559) 
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   ที่นี่เขาทําใหเราดูทุกกระบวนการขั้นตอนของการแปรรูปเห็ดหอมเลย ตั้งแต)
ทอด ตาก ใส)บรรจุภัณฑ4 เขาทําสะอาด เป8นกิจการในครอบครัวที่สามารถทําไดภายในสมาชิก
ของครอบครัวเอง เห็นข้ันตอนอยากไปทําเองแต)ตองมาเรียนรูจากเจาของเขาก)อนซัก สี่หาวัน 
ถาจะทําจริง ๆ ขาวเกรียบเขาหอมอร)อย รสชาติพอดีไม)เค็ม ไม)จืด และเขามีใหชิมพรอมกับจิ้ม
น้ําพริกเผาเห็ดหอม อร)อยมากตองซ้ือติดมือไปเป8นของฝาก แถมมีที่อ)านหนังสือบรรยากาศดีมาก 
(ณัฐพล  เจhกสกุล, 2559) 

 

   
            ศูนย4แปรรูปเห็ดหอมสวนวิภา                          ท่ีจําหน)ายผลิตภัณฑ4สวนวภิา 
 
ภาพท่ี 43  ศูนย4แปรรูปเห็ดหอมสวนวิภา และ ท่ีจําหน)ายผลิตภัณฑ4สวนวิภา 
 

2.4 สวนคุณเจี๊ยบ 
   “สวนคุณเจี๊ยบ” ตั้งอยู)ที่ตําบลไทยสามัคคี เป8นสวนไมดอกและไมประดับท้ัง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ)หลากหลายทรง ท้ังทรงพุ)มทรงเต้ีย ทรงแขวนเป8นตน มีเนื้อท่ีขนาดประมาณ 
4 ไร) สวนคุณเจี๊ยบเป8นชื่อคุณผูชายเจาของสวน  ส)วนภรรยาชื่อ ไข) ทํารานกาแฟเสริมไปดวยนอกจาก
การขายตนไม สวนคุณเจี๊ยบปลูกไมดอกไมประดับเพ่ือขายมานานหลายป@เม่ือก)อนในสมัยท่ีวังน้ําเขียว
เป8นท่ีรูจักใหม) ๆ คุณเจี๊ยบทําสวนดอกไมอีกสวนคือ วังดอกไม ต้ังอยู)ท่ีบานสุขสมบูรณ4 แต)ปCจจุบันมา
ขายท่ีเดียวคือ สวนคุณเจี๊ยบ เพียงแห)งเดียว สวนนี้มีไมดอกไมประดับใหชมกันหลายชนิด หมุนเวียน
สลับผลัดเปลี่ยนกันบานไปตามฤดูกาลของดอกไม  ในสวนยังแบ)งพ้ืนท่ีเป8นลานกวางเพ่ือกางเตนท4คางแรม
ไวดวยแต)ปCจจุบันไดจัดไวกางเตนท4ตอนรับเฉพาะลูกคาสําคัญๆ เท)านั้น   
   นอกจากนี้หนาสวนมีบริการกาแฟสดซ่ึงบริหารงานโดยคุณไข)  กิจการเปRดบริการ
แบบครบวงจรท้ัง ผูสนใจดอกไม และผูท่ีมาทานกาแฟ และนักท)องเท่ียวท่ี นักถ)ายภาพท่ีชอบการ
ถ)ายภาพสามารถเขาชมไดโดยไม)เสียค)าบริการใด มีหองน้ํา ลานจอดรถ ไวบริการอย)างท่ัวถึงการ
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เดินทางจาก จากเสนท่ีทําการองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ท่ีห)างจากถนน 304 ประมาณ 2 
กิโลเมตร สวนคุณเจี๊ยบจะติดถนนอยู)ขวามือ ดังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4 นักท)องเท่ียว 

 
   เม่ือก)อนมาเที่ยวที่สวนดอกไมชื่อ “วังดอกไม” ที่บานสุขสมบูรณ4 ดวยทั้งสองแห)ง 
แต)ตอนหลังเขาปRดเลยมาเที่ยวที่สวนคุณเจี๊ยบแห)งเดียว สังเกตว)ามีนักท)องเที่ยวเขามาถ)ายรูป 
มาเลือกซ้ือตนไม ดอกไม และทานกาแฟดวยพรอมเลย แรก ๆ มีการเปRดบริการใหเป8นสถานที่
กางเตนท4ดวย เห็นมีนักท)องเที่ยวทั้งมาพักคาง มาทานกาแฟ มาถ)ายรูป เขาเคยทําหลายอย)าง
หลายกิจกรรม ต)อมาการกางเตนท4จึงจัดใหเฉพาะแขกสําคัญของราน เครือญาติ เพื่อนสนิท
เท)านั้นไม)ไดเปRดใหบริการลูกคาทั่วไป เคยมีละครช)อง 3 มาถ)ายทํามาขอใชสถานที่เนื่องจากชอบ
บรรยากาศการจัดสวนและวิวสวยเหมาะกับโลเกชั่นของละคร (หทัยหร่ัง หทัยธรรม, 2559) 

 

   ชอบบรรยากาศรานกาแฟ มากับพ)อมาซ้ือตนไมไปปลูกเตรียมไวหนาหนาว พอ
ถึงหนาหนาวจริง ๆ กลัวมันจะแพง เลือกตนไมเสร็จพ)อก็จะกินกาแฟ ผมกินชาเขียวนมสด และ
นั่งชมสวนเขาไปดวยเลยเขาจัดสวนสวยเอาไปเลียนแบบจัดที่บานบาง  (ไกรวรรณ  เกษมชาญ, 
2559)  

 

  
            ศูนย4จําหน)ายไมดอกไมประดับ                              ลานกางเตนท4 

 
ภาพท่ี 44 ศูนย4จําหน)ายไมดอกไมประดับ และ ลานกางเตนท4 
  

2.5 สวนลุงไกร เกษตรศิลปRน  
          สวนลุงไกร ต้ังอยู)ท่ีบานสุขสมบูรณ4 หมู)ท่ี 2 ตําบลไทยสามัคคี เป8นสวนผักสลัด

และผักปลอดสารพิษนานาชนิด บนเนื้อท่ีกว)า 15 ไร) เฉพาะผักสลัดมีมากถึง 6 สายพันธุ4 อาทิ สลัดแกว 
สลัดคอร4ส กรีนโอhค เรดโอhค เรดลีฟ บัตเอตร4เฮด นอกจากผักสลัดยังมี มะเขือเทศราชินี มะเขือเทศเนื้อ 
กะหล่ําปลีสีม)วง พริกหวาน ถ่ัวฝCกยาว คะนา ผักบุงจีน ผักกวางตุง ผักเมืองหนาวและผักปลอดสารพิษ
ของสวนลุงไกร ไดรับขนานนามว)า เกษตรศิลปRนจุดเด)นของสวนลุงไกรนั้น นอกจากนักท)องเท่ียวจะได
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เลือกซ้ือผักปลอดสารพิษแลวยังมีสินคาเกษตรแปรรูปอีกมากมาย เช)น น้ําสลัดองุ)น น้ําสลัดเสาวรส 
น้ําสลัดพริกไทยดํา องุ)นกวน สตอเบอร4รี่กวน เห็ดแปรรูปเช)น หมูยอเห็ดหอม  แหนมเห็ดหอม 
น้ําพริกเห็ดหอม ท่ีชื่อว)า เกษตรศิลปRน เพราะลุงไกรจะโชว4เพลงสดเล)นพรอมดีดกีตาร4 สไตล4แนวคันทรี่ 
(country) เช)น เพลง Country Road  

     สวนลุงไกรยังมีรีสอร4ทสไตล4ท่ีตกแต)งดวยธรรมชาติและภูมิปCญญาทองถ่ินอย)าง
สวยงามไวคอยบริการอีกดวย สวนลุงไกรมีผักใหซื้อกันตลอดทั้งป@ในราคาที่ไม)แพงจากชาวสวนโดยตรง
ดวย การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 304 ก)อนถึงอําเภอวังน้ําเขียว (นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ)  
เลี้ยวซายเขาซอยท่ีทําการองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี หรือถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 
3138 ท่ีห)างจากถนน 304 ประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซายลงถนนลูกรังเขาไปอีกประมาณ 300 เมตร  
ดังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4นักท)องเท่ียว 

 

   เราเห็นแปลงผักสดๆ อยู)ขาง ๆ รานจําหน)ายเลย เคยมาที่นี่หลายคร้ัง และบ)อย
มาก มาทีไรตองแวะทุกคร้ัง ชอบที่มีผักสดใหเลือกมากมาย ซ้ือไปใหคุมเลยไปเก็บไวกินหลาย ๆ 
วันได ผักที่ซ้ือบ)อย ๆ เช)น คะนา  ผักสลัด น้ําสลัด ถ่ัวลันเตา ผักกวางตุง พริกสด พอดีทั้งบาน
ชอบทานผักกันเหมาะเลย... ส)วนดนตรีที่ลุงไกรเล)น ก็ชอบแกรองเพลงสากลเพราะดี แต)รสนิยม
ส)วนตัวชอบแนวลูกทุ)ง ๆ มากกว)า จุดประสงค4หลักมาที่นี่คือ ซ้ือผักสด ๆ และซ้ือเอาไปฝากญาติ ๆ 
ดวย  (วราวุฒิ  ลอยสนั่น, 2559) 

  

  
             สวนลุงไกร                                                เวทีรองเพลงของเกษตรศิลปRน 
 

ภาพท่ี 45 สวนลุงไกร และ เวทีรองเพลงของเกษตรศิลปRน 
 

2.6 ไร) ป.ปราการ 
   ไร) ป.ปราการ ต้ังอยู)ท่ี ซอยไทยสามัคคี 7 ตําบลไทยสามัคคี อยู)เลยจากสวนลุงไกร
มาอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เป8นแปลงปลูกผักไรสารพิษ เจาของสวนคือ ลุงเป@ย เป8นคนจังหวัด
สมุทรปราการ จึงเป8นท่ีมาของ ชื่อ “ไร) ป.ปราการ” หรือสวนลุงเป@ย เป8นไร)เกษตรอินทรีย4รุ)นบุกเบิก
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ของอําเภอวังน้ําเขียว และเป8นแหล)งผลิตพืชผักออแกนนิคส4 ซ่ึงปCจจุบันลุงเป@ยทําผักปลอดสารส)งขาย
ตามหางใหญ)ๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และต)างจังหวัด  
   ปCจจุบันลุงเป@ยผันตัวเองจากการทํางานรายเดือนมาเป8นเกษตรกร ปลูกพืชผักออแกน
นิคส4ไรสารพิษใหเป8นตัวอย)างแก)ชาววังน้ําเขียว และคนไทยไดรับประทานกันท่ัวประเทศ แมปCจจุบันลุง
เป@ยจะไม)ไดเปRดสวนเป8นสถานท่ีท)องเท่ียวเชิงเกษตร แต)นักท)องเท่ียวก็สามารถเขาไปเยี่ยมชมและซ้ือ
หาผักเมืองหนาว อาทิ สลัดคอร4ส สลัดกรีนโอhค สลัดเรดโอhค บัตเตอร4เฮดฯลฯ กันไดจากไร)แปลงผักสด ๆ 
ท่ีตั้งอยู)ท)ามกลางเนินเขา ซ่ึง ไร) ป.ปราการ นี้เคยไดมีโอกาสตอนรับนักท)องเท่ียวท่ีสําคัญ เช)น ราชนิกุล  
การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 304 ก)อนถึงอําเภอวังน้ําเขียว (นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ) เลี้ยว
ซายเขาซอยท่ีทําการองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี หรือถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3138  
ห)างจากถนน 304 ประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซายลงถนนลูกรังเขาไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรห)าง
จากสวนลุงไกร 700 เมตร  ดังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4เจาของกิจการ 
 

    ไร) ป ปราการ เราทําเป8นลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่นี่ทําแบบ
ครบวงจรคือ ตั้งแต)ไถแปลง พรวนดิน รดน้ํา ใส)ปุZยเราทําเพื่อการส)งขายตามออร4เดอร4ที่สั่งมา 
ผักที่เราปลูกทั้งหมดเราจะส)งไปที่กรุงเทพมหานคร คือทางตลาดที่กรุงเทพสั่งมาว)าตองการผัก
อะไร เราก็จะปลูกและส)งขายใหเขาโดยตรง เราไม)ไดทําเพื่อจําหน)ายที่หนาราน แต)ถามี
นักท)องเที่ยวเขามาชมกระบวนการปลูกเราก็แบ)งขายใหไดครับ แต)บางทีนักท)องเที่ยวถาไม)รูจัก
กันจริง ๆ ก็จะไม)เขามามากนักเพราะถนนบางส)วนยังเป8นดินโคลนบางเรามีระบบการจัดการที่ดี 
มีระบบใหน้ําผักที่ทันสมัยดี มีรถไถ รถตีแปลงดิน (เป@ย ปราการ, 2559) 

 

  
               แปลงผักปลอดสารพิษ                                      ไร) ป.ปราการ 
 
ภาพท่ี 46  แปลงผักปลอดสารพิษ  และ ไร) ป.ปราการ 
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2.7 ฟาร4มเห็ดหอมวังน้ําเขียวฟาร4ม (Mr. Mushroom)  
   วังน้ําเขียวฟาร4ม (Mr. Mushroom) เป8นโรงงานเพาะเห็ด Organics ปลอดสารพิษ 
จําหน)ายเห็ดสดและเห็ดแปรรูป รวมท้ังผลิตภัณฑ4ทางการเกษตรอ่ืนๆ อย)างเช)น ผักสด และแปรรูป 
แต)ท่ีน)าสนใจท่ีสุดอยู)ท่ี “เห็ด” เพราะนอกจากเห็ดสดๆ ท่ีเพาะกันเองในรูปแบบอุตสาหกรรม ยังเอา
มาแปรรูปจนไม)น)าเชื่อออกมาเป8นอีกหลายต)อหลายผลิตภัณฑ4 เช)น เห็ดราหรือเห็ดปลารา ขนมจีน
แกงเห็ด ท่ีเอาเห็ดมาทําน้ํายา แทนเนื้อปลา เฟรนซ4ฟรายด4เห็ด และอีกหลายอย)าง 
   นอกจากนี้วังน้ําเขียวฟาร4ม ยังเปRดใหนักท)องเท่ียวและผูสนใจในธุรกิจของเห็ดได
เขาชมทุกกระบวนการ ต้ังแต)เปRดดอกเห็ด จนเพาะออกมาเป8นเห็ดท่ีสดสะอาดปราศจากสารเคมี เห็ด
ท่ีเพาะไดแก) เห็ดโคน เห็ดโคนญ่ีปุOน เห็ดออรินจิ เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ  เป8นตน ซ่ึงวังน้ําเขียวฟาร4ม
จึงไม)ใช)เพียงโรงงานเพาะเห็ดและแปรรูปเท)านั้น แต)เป8นสถานท่ีสําหรับเรียนรูการเพาะเลี้ยงเห็ดอย)าง
ครบวงจร เปRดใหชมทุกวันมีลานจอดรถกวางและหองน้ําสะอาดมีหองน้ําและรถเข็นสําหรับผูพิการอีก
ดวยการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 304 ก)อนถึงอําเภอวังน้ําเขียว (นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ) 
เลยโรงเรียนบานบุไผ) มาประมาณ 100 เมตร เลี้ยวซายเขาซอยประมาณ 1 กิโลเมตรมีปWายบอกทาง
ชัดเจน ดังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4นักท)องเท่ียว 
 

   มากับครอบครัว (7 คน) มาแวะโดยเฉพาะมาดูโรงเห็ด เขาทําใหเราเห็นกันหมด
ทุกข้ันตอน  ตั้งแต)การผสมดิน การใส)เชื้อเห็ด จนกระทั่งการเก็บเห็ด เห็ดบางชนิดเราไม)เคยรูว)า
มันแพงนี่ก็เพิ่งเจอคร้ังแรกเขาเรียกว)าเห็ดถังเช)าสีทอง และน้ําชาก็ทํามาจากจากเห็ดหลินจือ 
เพิ่งรูว)าเห็ดเกือบทุกอย)างแกเซลล4มะเร็งดวย ไดมาซ้ือของฝากจากรานคาของวังน้ําเขียวฟาร4ม มี
ทุกย)างเลย ซ้ือเห็ดสดเห็ดออรินจิเอาไปย)างแลวมายํา เห็ดโคนญี่ปุOนเอาไปผัดน้ํามันหอย เห็ดเข็ม
ทองลวกแลวมายําตะไคร เห็ดสดแบบนี้ทํากับขาวไดหลายอย)าง ซ้ือไปเป8นของฝากดวย แต)พวก
เด็กๆ นี่ชอบขาวเกรียบเห็ด (พิเชษฐ4  เจhกสกุล, 2559)    

 

  

                  วังน้ําเขียวฟาร4ม                                 ศูนย4เพาะเห็ดเมืองหนาวครบวงจร 

ภาพท่ี 47 วังน้ําเขียวฟาร4ม  และ ศูนย4เพาะเห็ดเมืองหนาวครบวงจร 
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2.8 วิลเลจน4 แอนด4 ไวน4เนอรี่ ฟาร4ม 
   วิลเลจน4 แอนด4 ไวน4เนอรี่ ฟาร4ม ตั้งอยู)ที่บานไผ)งาม ตําบลไทยสามัคคี อําเภอ
วังน้ําเขียว เป8นไร)องุ)นและโรงผลิตไวน4สไตล4ฝรั่งเศส แหล)งจําหน)ายไวน4และน้ําองุ)นปลอดสารพิษ ทําให
วิลเลจน4 แอนด4 ไวเนอรี่ฟาร4ม เป8นท่ีรูจักและมีชื่อเสียงมีจุดชมวิวท่ีอยู)ท)ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
และรานอาหาร รานขายของฝาก ของท่ีระลึกท่ีรานคาของฟาร4ม นักท)องเท่ียวสามารถเขาเท่ียวชม
สวนไดในช)วง เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ4ของทุกป@ ซ่ึงเป8นช)วงท่ีองุ)นจะมีผลออกพรอม ชิม และ
รับประทานสด ๆ ไดจากตนใหเราไดชิมและชม  

   นอกจากนี้วิลเลจน4 แอนด4 ไวน4เนอรี่ ฟาร4ม ยังใหบริการท่ีพักโดยไดรับมาตรฐาน 
ซ่ึงมีลักษณะเป8นโรงนาฝรั่งและบานพักริมผาแบบฟาร4มสเตย4 หองทุกหองสรางมาใหเขากับบรรยากาศ
แบบในฟาร4มและเขากับธรรมชาติ มีรานอาหารไวคอยบริการท้ังอาหารไทย อาหารฝรั่ง ท้ังเชาและ
เย็นและยังมีไวน4ชั้นดีไวคอยบริการอีกดวยสวนองุ)นอลังการมากกว)า 200 ไร)ท)ามกลางม)านหมอกและ
โรงงานผลิตไวน4 พรอมเลือกซ้ือผลิตภัณฑ4แปรรูปจากองุ)นท้ังน้ําองุ)น ท็อฟฟ@wและไวน4  วิลเลจน4 แอนด4 
ไวน4เนอรี่ ฟาร4ม บริเวณเนินเขาท่ีมีอากาศท่ีเหมาะกับการปลูกองุ)น ห)างจากถนนสาย 304 เขาไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร ดังขอมูลจากการสัมภาษณ4นักท)องเท่ียว 

 
  มาเลือกซ้ือไวน4องุ)นและน้ําองุ)นเอาไปเป8นของฝาก ที่นี่เขาหมักกันใหเห็นข้ันตอน

การหมักไวน4เลย มีโรงบ)มไวน4เดินไปดูไดเลยอยู)ดานขางๆ บรรยากาศที่นี่ดีมาก ๆ ตั้งอยู)บนเนิน
เขามีไร)องุ)นลอมรอบมีลานจัดกิจกรรม มีที่พักแบบโรงนา ไม)เคยมาพักเพราะบานอยู)ที่นี่ แต)มา
ซ้ือไวน4และน้ําองุ)นไปฝากเพื่อน ๆ เขาใหชิมก)อนซ้ือรสชาติอร)อยองุ)นก็ตัดสด ๆ จากสวนชิมไดเลย
(พรพิรุณ  ประจงค4, 2559) 

 

  
                ท่ีจําหน)ายผลิตภัณฑ4                           ไร)องุ)นวิลเลจน4 แอนด4 ไวน4เนอรี่ ฟาร4ม 
 

ภาพท่ี 48  ท่ีจําหน)ายผลิตภัณฑ4 และ ไร)องุ)นวิลเลจน4 แอนด4 ไวน4เนอรี่ ฟาร4ม 
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2.9  “รักจังฟาร4มเมลล)อน @วังน้าํเขียว” 
   รักจังฟาร4มเมลล)อนต้ังอยู)ท่ีบานไทยสามัคคี ตําบลไทยสามัคคี ใกล กับโรงเรียน
บานไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว คุณฐิวรรณี  กันหามาลา หรือคุณหน)อย เจาของฟาร4ม  เคยเป8นครู
โรงเรียนเอกชนใน กรุงเทพมหานคร แต)ปCจจุบันเปลี่ยนอาชีพเป8นเกษตรกรซ่ึง เม่ือก)อนปลูกแกวมังกร 
แต)เนื่องจากครอบครัวชอบทานเมลล)อน จึงหันมาปลูกเมลล)อน  เพราะเมลล)อนสามารถปลูกไดตลอด
ท้ังป@ และใชน้ํานอย  ปลูกโดยไม)ใชสารเคมีเป8นเมลล)อนท่ีปลอดสารพิษ เพราะทําโรงเรือนระบบปRด มี
การควบคุม ปุZยชีวภาพและการใหน้ําใหเหมาะสม  ปCจจุบันมีท้ังหมด 18 โรงเรือน โรงเรือนละ 300 ตน  
เมลล)อนท่ีปลูก มี 2 สายพันธุ4 คือ พันธุ4มิชิโอะ จะมีเนื้อสีสม รสชาติหวานกรอบ และพันธุ4ทาเคชิ มี
เนื้อสีเขียว รสชาติหวานนุ)มมีกลิ่นหอมอ)อน ๆ  นักท)องเท่ียวสามารถชิมไดก)อนตัดสินใจเลือกซ้ือ  
   ฟาร4มเมลล)อนยังเปRดขายไอศครีมเมลล)อนอีกดวย รักจังฟาร4มเมลล)อนเปRดให
นักท)องเท่ียวเขาชมและถ)ายภาพและไดเห็นกระบวนการปลูก ต้ังแต) การเตรียมโรงเรือน การคัดเลือก
เมล็ดพันธุ4 การผสมเกสร  การผูกเชือก จนกระท้ังติดผล  โดยเมลล)อนหนึ่งตนจะคัดเลือกไวเพียง 1 ผล
เท)านั้น เพ่ือไม)ใหเกิดการแย)งอาหารกันและจะไดเมลล)อนลูกท่ีสมบูรณ4ท่ีสุด พอผลเริ่มใหญ)ตองตัดแต)งก่ิงใบ 
ผูกเชือกช)วยพยุงผล ใชเวลาในการปลูกประมาณ  80 วัน  ฟาร4มเปRดเขาชมไดต้ังแต)เวลา 8.00-18.00 น.  
การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 304 อําเภอวังน้ําเขียว (นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ)  เลี้ยวซายเขา
ซอยท่ีทําการ อบต. ไทยสามัคคี หรือถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3138 ห)างจากถนน 304 
ประมาณ 10 กิโลเมตร ฟาร4มอยู)ติดถนนใกลกับโรงเรียนบานไทยสามัคคี ตําบลไทยสามัคคี  ดังขอมูล
ท่ีไดจากการสัมภาษณ4นักท)องเท่ียวและเจาของฟาร4มเมลล)อน 
 

   เพิ่งปลูกเมลล)อนไดไม)กี่ป@ เมื่อก)อนปลูกแกวมังกร เราทําเป8นระบบฟาร4มปRด
ควบคุมอาหาร และอุณหภูมิ เปRดขายตลอดทั้งป@ เราเปRดใหนักท)องเที่ยวเขามาถ)ายรูปใน
โรงเรือน เป8นกิจกรรมที่ขายดีที่นี่  นักท)องเที่ยวชอบและเราจัดสวนหนารานไวถ)ายรูปดวย เรา
ใหเขาชิมทั้งสองสี คือทั้งสีสมและสีเขียวก)อนเขาจะเลือกซ้ือ บางทีขายหมดก)อน ก็จะมีไอศกรีม
เมลล)อนเสริมดวย  (ฐิวรรณี  กันหามาลา, 2559) 
 

   นอกจากนั้น นักท)องเท่ียวรูสึกประทับใจในการมาครั้งนี้ ดังว)า 
 

   ชอบตรงที่ใหนักท)องเที่ยวเขาไปถ)ายรูป ไปจับลูกเมลล)อนสด ๆ จากตน เพิ่งรูว)า 
1 ตน มีเพียง 1 ลูก และไดเห็นกระบวนการปลูกครบทุกข้ันตอน มีผลเมลล)อนใหทานมีไอศกรีม      
เมลล)อนดวยและเลือกซ้ือผลเมลล)อนไดตลอดทั้งป@ ชอบเนื้อสีสมหวานกรอบมาก บรรยากาศดี
สวนสวย (เทอดศักดิ์ เกษมชาญ, 2559) 
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                   ฟาร4มเมลล)อน                               ท่ีจําหน)ายผลิตภัณฑ4จากฟาร4มเมลล)อน 
 
ภาพท่ี 49  ฟาร4มเมลล)อน และ ท่ีจําหน)ายผลิตภัณฑ4จากฟาร4มเมลล)อน 

 
2.10 มอนทาน)า ฟาร4ม 

    มอนทาน)าฟาร4ม (Montana farm) เป8นแหล)งท)องเที่ยวที่เจาของฟาร4มได
จัดสรางข้ึนเพ่ือการท)องเท่ียวเป8นแหล)งท)องเท่ียวบรรยากาศดีท)ามกลางวิวภูเขาบรรยากาศภายในร)ม
รื่นพ้ืนท่ีภายในฟาร4ม ค)อนขางกวางขวาง  มีการจัดปรับสภาพพื้นที่ใหมีมุมต)าง ๆ ท่ีสวยงามและ
เหมาะกับการถ)ายรูปหลายจุด รวมถึงใหบริการรานอาหาร ที่พัก และมุมพักผ)อนๆ ท่ัวท้ังฟาร4ม  
โดยเนรมิตพ้ืนท่ีภายในฟาร4มโดยแบ)งเป8นจุดต)างๆ ดังนี้ 1) โซน Steak House เป8นโซนรานอาหาร
สไตล4ยุโรป มีเนื้อสเต็กนําเขาพรอมผักสดจากไร)บรรยากาศฟาร4มคาวบอยตะวันตก 2) โซน Coffee 
Shop เป8นโซนรานกาแฟในบรรยากาศธรรมชาติอยู)ท)ามกลางตนไมใหญ)ท่ีใหร)มเงา ท้ังคนท่ีชอบบรรยากาศ
แนวธรรมชาติ และนั่งในหองแอร4 จําหน)าย กาแฟ เคกและไอศครีม 3) โซน Sheep Home  เป8นโซน
ท่ีเลี้ยงฟาร4มแกะสไตล4ชาวไร)อังกฤษ นักท)องเท่ียว แวะเยี่ยมชมถ)ายรูปและใหอาหารแกะอย)างเป8นกันเอง  
4) Alpaca Land เป8นโซนเลี้ยงตัวอัลปาคา ท่ีนําเขามาจากออสเตรเลีย นักท)องเท่ียวสามารถปWอน
อาหาร โอบกอด และ ถ)ายรูปเก็บเป8นท่ีระลึก ซ่ึงขนของตัวอัลปากาไดชื่อว)าเป8นขนสัตว4ท่ีนุ)มท่ีสุดในโลก
จนไดรับการขนามนามว)า "เสนใยจากพระเจา" ขนของอัลปากาเมื่อตัดแลวจะมีราคาขายสูงถึง
กิโลกรัมละ 30,000 บาท  5) โซน Organic farm เป8นฟาร4มผักไฮโดรโปนิกส4 ใหนักท)องเท่ียวไดศึกษา
และเยี่ยมชมแปลงผักทองถ่ินท่ีสด สะอาด ปราศจากการใชสารเคมี นักท)องเท่ียวยังสามารถชิมรสชาติ
ผักสดๆจากแปลง นอกจากนี้ยังมีโซนจําหน)ายของท่ีระลึก ซ่ึงนักท)องเท่ียวสามารถซ้ือของท่ีระลึกหรือ
ของฝากได การเดินทางจากนครราชสีมา- กบินทร4บุรี สาย 304  ผ)านโรงพยาบาลวังน้ําเขียว ผ)าน
ตลาดศาลเจาพ)อ (หรือตลาด 79) เลยปC�มน้ํามัน ปตท. เจอแยกชุมชนบุไผ) หวยใหญ)พัฒนา เลี้ยวซาย
เขาไปประมาณ 700 เมตร จะถึงเนินเขา Montana farm 
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        มอนทาน)าฟาร4ม (Montana Farm)                 บรรยากาศภายในมอนทาน)าฟาร4ม 
 
ภาพท่ี 50  มอนทาน)าฟาร4ม (Montana Farm) และ บรรยากาศภายในมอนทาน)าฟาร4ม 
 

3. แหล$งท$องเท่ียวทางศาสนา ตําบลไทยสามัคคี มีแหล)งท)องเท่ียวทางศาสนาท่ีสําคัญ
ไดแก) วัด สํานักสงฆ4 และศูนย4ปฎิบัติธรรมหลายแห)ง แต)ท่ีเป8นท่ีรูจักและนักท)องเท่ียวนิยมไปกราบไหว 
บูชา ขอพรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ปฎิบัติธรรม และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ4ของท่ีระลึก ไดแก) 

3.1 รูปหล)อหลวงพ)อคูณองค4ใหญ)ท่ีสุดในโลก (วัดบุไผ)) 
   รูปหล)อหลวงพ)อคูณปRดดวยทองคําแทองค4ใหญ)ท่ีสุดในโลก ณ วัดบุไผ) หรือวัดบานไร) 
2  ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป8นความต้ังใจของหลวงพ)อคูณ ปริสุทโธ 
ดําเนินการก)อสรางขึ้นมา เพื่อเป8นแหล)งท)องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชงบประมาณ
ก)อสรางกว)า 100 ลานบาท ขนาดหนาตักกวาง 9 เมตร สูง 18 เมตร ต้ังอยู)บนฐาน 12 เมตร รวมแลว
มีความสูงประมาณตึก 10 ชั้น ประวัติโดยย)อของวัดบุไผ) มีพระครูสุวัฒน4ชยาทร (เงียบ) เป8นเจาอาวาส 
ต)อมาพระเทพวิทยาคม หลวงพ)อคูณ ปริสุทโธ ไดเห็นความลําบากของพ)อแม)พ่ีนองชาวอําเภอวังน้ําเขียว
ท่ีไม)มีอุโบสถท่ีจะประกอบศาสนกิจตองลงไปบวชลูกหลานท่ีอําเภอปCกธงชัย และอําเภอนาดี ดังนั้น
หลวงพ)อคูณ ปริสุทโธ จึงมีเมตตาใหดําเนินการก)อสรางอุโบสถวัดบุไผ)ข้ึน แลวเสร็จในป@ 2550 ความพิเศษ
ของรูปหล)อนี้ มีอยู) 4 ประการ ไดแก) 1) มีการปRดทองคําแทท้ังองค4 มีความแวววาวเปล)งประกายกว)า
การทาสีทองท่ัวไป 2) มีทางลาดสําหรับผูพิการยาวกว)า 70 เมตร ใหสามารถนั่งรถเข็นข้ึนไปกราบสักการะได
และมีรถสําหรับผูพิการไวใหบริการ 3) หนาองค4รูปหล)อหลวงพ)อคูณ มีการวัดระดับองศาใหสอดรับ
กับแสงพระอาทิตย4 เพ่ือใหเหมือนกําลังมองมาท่ีผูมากราบสักการะในทุกองศา และ 4) รูปหล)อมีการ
ทําพิธีเปRดอย)างเป8นทางการในวันท่ีหลวงพ)อคูณละสังขาร คือวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 พอดี ท้ังนี้
วัดบานไร) 2 ต้ังอยู)ริมถนนสาย 304 ผูท่ีสัญจรผ)านไปมาจะสามารถมองเห็นองค4หลวงพ)อคูณต้ังตระหง)าน
อย)างชัดเจน  
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   นอกจากนี้วัดบุไผ)ยังจัดใหมีการจําหน)ายของท่ีระลึกท่ีจัดทําข้ึนโดยชุมชนบุไผ) เช)น 
รูปหล)อหลวงพ)อคูณ เครื่องรางของขลัง เสื้อหลวงพ)อคูณ กําไล หินเสริมมงคล และดานขางมีการ
จําหน)ายผลิตภัณฑ4การเกษตรเช)น ผักสด ผลไมต)าง ๆ และการแปรูปผลผลิตทางการเกษตร อ่ืน ๆ มี
หองน้ําท่ีสะอาด ท่ีจอดรถกวาง การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 304 ก)อนถึงอําเภอวังน้ําเขียว 
(นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ) เลี้ยวซายเขาซอยที่ทําการองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี หรือ
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3138  ห)างจากถนน 304 ประมาณ  100 เมตร วัดอยู)ทางซายมือ ดัง
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4นักท)องเท่ียว 
 

  เพิ่งมาคร้ังแรกวัดนี้มองเห็นรูปหล)อหลวงพ)อคูณแต)ไกลเลย เพราะตั้งอยู)บนเนินเขา
และสรางไดสูงเด)นสีทองมองเห็นแต)ไกลเพราะไม)ไกลจากถนนใหญ) เหมือนกับตั้งในทําเลที่เหมาะ
กับการเดินทางดวยรถยนต4สามารถยกมือไหวขอพรขณะขับรถผ)านไดเลย มีที่ขายของที่ระลึก
ของหลวงพ)อคูณ หองน้ําที่นี่สะอาดมากมีรองเทาใหเปลี่ยนก)อนเขาใช มีรถเข็นไวสําหรับคนพิการ
ดวย แต)ยังมีการก)อสรางสถานที่ดานขาง ๆ ไปเร่ือย ๆ (พรสวัสดิ์  ศรีแกวเกตุ, 2559) 

 

 
 
ภาพท่ี 51 รูปหล)อหลวงพ)อคูณองค4ใหญ)ท่ีสุดในโลก(วัดบุไผ)) หรือวัดบานไร) 2 

 
3.2 สํานักสงฆ4วัดปOาเวฬุวัน 

   สํานักสงฆ4เวฬุวันต้ังอยู)ท่ี หมู)ท่ี 1 บานไทยสามัคคี คุมคลองกระทิง ตําบลไทย
สามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมาเป8นสํานักสงฆ4ท่ีครูบากฤษณะ ไดรับถวายท่ีดินบริเวณ
บานคลองกระทิงจากผูมีจิตศรัทธาเลื่อมใส ประมาณ 5 ไร) จากนั้นพัฒนาก)อสรางข้ึนเป8น สํานักสงฆ4
เวฬุวัน พรอมท้ังซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม จนปCจจุบันมีพ้ืนท่ีประมาณ 15 ไร) แลวยกใหเป8นศูนย4ปฏิบัติธรรม
ของ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม สภาพโดยท่ัวไปวัดนี้ร)มรื่น ต้ังอยู)ท)ามกลางธรรมชาติ ปOาไม 
ตนไมท่ีร)มรื่น และปOาไผ)ท่ีบริเวณใตตนไผ)สะอาดเป8นลานกวางแสงแดดส)องลงไดนอย จึงสงบร)มเย็น



164 
 

เหมาะกับการปฏิบัติธรรมนอกธรรมสถาน  ส)วนบริเวณปฏิบัติธรรมท่ีเป8นธรรมสถานดูโอ)อ)าสวยงาม
สะอาด ออกแบบดวยสถาปCตยกรรมท่ีโดดเด)น กวางสะดุดตา และน)าเลื่อมใส การเดินทางจากทาง
หลวงหมายเลข 304 ก)อนถึงอําเภอวังน้ําเขียว (นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ)  เลี้ยวซายเขาซอยท่ีทําการ 
องค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี หรือถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3138  ท่ีห)างจากถนน 304  
ประมาณ 5 กิโลเมตร เลี้ยวซายเขา ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวา และลงถนนลูกรังเขา
อีกประมาณ 500 เมตร  
 

  
                   สํานักสงฆ4เวฬุวัน                                      ปWายบอกทางสํานักสงฆ4 

 
ภาพท่ี 52  สํานักสงฆ4เวฬุวัน และ ปWายบอกทางสํานักสงฆ4 

 

3.3 วัดบุไทร  
   วัดบุไทรต้ังอยู)ท่ี หมู)ท่ี 4 บานบุไทร ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว วัดบุไทร
เป8นวัดท่ีประชาชนชาวบานบุไทรนิยมมาประกอบศาสนพิธีต)าง ๆ การเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 
304 ก)อนถึงอําเภอวังน้ําเขียว (นครราชสีมา ไปกรุงเทพฯ)  เลี้ยวซายเขาซอยท่ีทําการ องค4การบริหาร
ส)วนตําบลไทยสามัคคี หรือถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3138  ท่ีห)างจากถนน 304 ประมาณ 3. 6 
กิโลเมตร เลี้ยวซายเขา ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะมีทางแยกซายเขาบานบุไทร และลงถนนลูกรังเขา
อีกประมาณ 300 เมตร จะผ)านสวนลุงอินทร4 และบุไทรโฮมเสตย4 แยกเขาวัดตรงขามกับสวนวิภา 

   ภายในบริเวณวัดมีความเป8นธรรมชาติบรรยากาศร)มรื่น สงบ ร)มเย็น มีตนไมใหญ)
ข้ึนปกคลุมใหร)มเงา เหมาะกับการนั่งภาวนาทําจิตใจใหสงบ บริเวณรอบ ๆ วัดสะอาด สวยงามจัดเป8น
ระเบียบ และเป8นสัดส)วน ลงตัว สถาปCตยกรรมท่ีโดดเด)น ซ่ึงเป8นสถาปCตยกรรมเทวาลัยแบบผสมผสานเป8น
ท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป รวมถึงเทว  รูปของเทพหลายองค4 ผูมาเยือนสามารถมาทําบุญไหวพระ 
ขอพรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ได ดังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4นักท)องเท่ียว  
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   วัดนี้ร)มร่ืนเป8นวัดสายปฏิบัติธรรม ฉันท4อาหารมื้อเดียว มีสิ่งที่ดึงดูดใจใหเขาวัด
คือประติมากรรมปูนปC�นที่สรางไดสวยประณีต งดงาม ทําเหมือนประติมากรรมจากหินทรายแดง
แกะสลักคลายโบราณสถาน สมัยเก)าแก) ไดเขามาแลวรูสึกว)าตองสํารวมกายมาก เหมือนอยู)
ท)ามกลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานเทศกาลหรือวันสําคัญทางศาสนาที่วัดจะจัดเขาปริวาสกรรม จัดสวดมนต4
หรือทําวัตรเย็นทุกวัน  (สมร  ใจจังหรีด, 2559) 
 

    
                     วัดบุไทร                                          สถาปCตยกรรมภายในวัดบุไทร 
 
ภาพท่ี 53  วัดบุไทร และ  สถาปCตยกรรมภายในวัดบุไทร 
 

   โดยสรุปแลวพ้ืนท่ีชุมชนตําบลไทยสามัคคี มีแหล)งท)องเท่ียวท้ังท่ีเป8นทางธรรมชาติ 
เช)น น้ําตก หนาผา จุดชมวิวทิวทัศน4 แหล)งท)องเท่ียวทางเกษตร เช)น แปลงปลูกผัก ฟาร4มปลูกครบวงจร 
สวนปลูกผลไม แปลงปลูกดอกไม และแปลงปลูกเกษตรแบบผสมสาน แหล)งท)องเท่ียวท่ีเป8นศาสนสถาน 
เช)น วัด สํานักสงฆ4 หรือศูนย4ปฎิบัติธรรม ผลิตภัณฑ4ของชุมชนท่ีมีชื่อเสียง เช)น ผลิตภัณฑ4ทางการเกษตร 
ไดแก) เห็ดเมืองหนาว เช)น เห็ดหอมสด เห็ดโคนญ่ีปุOน เห็ดออรินจิ ผักปลอดสารพิษ เช)น ผัดสลัด อาทิ 
สลัดแกว สลัดคอร4ส  กรีนโอhค เรดโอhค เรดลีฟ บัตเอตร4เฮด นอกจากผักสลัดยังมี มะเขือเทศราชินี 
มะเขือเทศเนื้อ กะหล่ําปลีสีม)วง พริกหวาน ถ่ัวฝCกยาว คะนา ผักบุงจีน ผักกวางตุง ผักเมืองหนาวและ
ผักปลอดสาร ส)วนผลไมท่ีข้ึนชื่อไดแก) องุ)น กระทอน ลิ้นจี่ ลําไย พุทรานมสด สตอเบอร4รี่ เมลล)อน 
ฝรั่ง แกวมังกร ส)วนผลิตภัณฑ4ท่ีเป8นการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร เช)น ไวน4 น้ําองุ)นสด น้ํา
สลัดองุ)น น้ําสลัดเสาวรส น้ําสลัดพริกไทยดํา องุ)นกวน สตอเบอร4รี่กวน เห็ดแปรรูปเช)น หมูยอ
เห็ดหอม ลูกชิ้นเห็ดหอม แหนมเห็ดหอม น้ําพริกเห็ดหอม น้ําพริกปลาราเห็ดหอม ขาวเกรียบ
เห็ดหอม ผลไมกวน ผลไมแช)อ่ิม การจําหน)ายมีท้ังการขายท่ีหนาฟาร4ม และการจัดส)งตามตลาด เช)น 
ดอกเบญจมาศ ขายส)งท่ีตลาดปราจีนบุรี นครราชสีมา และตลาดไท ผักมีท้ังขายหนาแปลง และส)ง
ตามหางใหญ) ๆ ในกรุงเทพ ผลไมมีท้ังขายส)งในตลาดและขายท่ีหนาสวน 
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    จะเห็นไดว)า ชุมชนตําบลไทยสามัคคี เป8นพื้นที่ที่นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเขามาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยยึดทางสายกลางตามแนวพระราชดําริ คือ ความ
พอเพียง การพอดี และความพอประมาณ มีการผลิตในระดับครอบครัว เป8นการผลิตเพ่ือตนเองเพ่ือ
ครอบครัวเป8นอันดับแรก ใหครอบครัวอิ่มปากอิ่มทองก)อน ดังคําที่ว)า “กินทุกอย)างท่ีปลูก ปลูก
ทุกอย)างท่ีกิน” ส)วนผลผลิตเหลือจึงจะนําออกขายเพ่ือสรางรายไดใหกับครอบครัวเป8นการลดรายจ)าย
สรางรายได ชุมชนไม)มีหนี้สิน เม่ือมีผลผลิตออกมาขายชุมชนจึงมีการรวมกลุ)มกันเป8นวิสาหกิจชุมชน 
ร)วมกันผลิต ก)อต้ังกลุ)มต)าง ๆ ข้ึน มีการรวบรวมขอมูลดานการตลาด การแปรรูปวัตถุดิบชุมชนให
เป8นสินคาและบริการเพ่ือหารายไดเพิ่ม มีการรวมกลุ)มเพื่อสรางความเขมแข็ง มีการสรางเครือข)าย
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค)าของผลิตภัณฑ4ท่ีเกิดจากภูมิปCญญาชาวบาน เช)น กลุ)มผลิตเห็ดหอม กลุ)ม
ปลูกดอกเบญจมาศ เป8นตน เม่ือมีการรวมกลุ)มกันทําใหชุมชนไทยสามัคคีมีอํานาจในการต)อรอง และ
สามารถกําหนดราคาสินคาไดเอง ทําใหเกิดผลพลอยไดจากการเขามาท)องเที่ยวในชุมชนมากข้ึนและ
เกิดกลุ)มต)าง ๆ ข้ึนมาเพ่ือเป8นการสนับสนุนการท)องเท่ียวโดยชุมชน เช)น กลุ)มผูใหบริการที่พัก
แบบโฮมสเตย4 มีสองท่ีคือ โฮมสเตย4บานบุไทรและโฮมสเตย4บานสุขสมบูรณ4 มีการบริการใหความรู
เป8นฐานชุมชน มีการรวมกลุ)มรถอีแตgนเพื่อเป8นการสนับสนุนการเดินทางไปตามจุดต)าง ๆ ทําให
ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมการท)องเที่ยวในชุมชนเอง เมื่อชุมชนอิ่มปาก อิ่มทอง 
อยู)ดีกินดี ก็จะทําใหชุมชนม่ังมีศรีสุข ในท่ีสุดและเป8นความมั่งมี บนความสุขที่ยั่งยืนดวย เพราะใช
หลักการพึ่งตนเอง และการช)วยเหลือเก้ือกูลกัน บนพ้ืนฐานของความสามัคคีสมกับชื่อ “ชุมชนไทย
สามัคคี” 
 ส$วนท่ี 3 วิเคราะห�ศักยภาพการจัดกิจกรรมการท$องเที่ยวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (SWOT) 
 จากการท่ีผูวิจัยลงพื้นที่ ศึกษาเอกสาร และจากการท่ีไดเขาร)วมประชุมเพ่ือวิเคราะห4
ศักยภาพการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสราง
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ของชุมชนตําบลไทยสามัคคี  โดยใชวิธีการ SWOT Analysis 
คือการวิเคราะห4สภาพแวดลอมภายใน เพื่อการศึกษา จุดแข็ง (Strength) จุดอ)อน (Weak) และ
วิเคราะห4สภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือศึกษาโอกาส (Opportunity) และขอจํากัด อุปสรรค ภัยคุกคาม 
(Treat) โดยใชการวิเคราะห4จากองค4ประกอบท้ัง 4 ดาน ซ่ึงไดแก)  

1. องค4ประกอบดานพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีตําบลไทยสามัคคีเป8นการท)องเที่ยวในแหล)งท)องเที่ยว
เป8นหลักท่ีมีอัตลักษณ4เฉพาะถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการท)องเท่ียว รวมถึงแหล)งท)องเท่ียวเชิงเกษตร
ท่ีหลากหลายมีแหล)งท)องเท่ียวทางธรรมชาติ เช)น หนาผา น้ําตก และทางศาสนา สภาพภูมิอากาศท่ี
เย็นสบายตลอดท้ังป@ เพราะอยู)ท)ามกลางภูเขาจึงทําใหระบบนิเวศในพ้ืนท่ีของตําบลไทยสามัคคีมีความ
เหมาะสมต)อการท)องเท่ียวอย)างยิ่ง 
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2. องค4ประกอบดานการจัดการ เป8นการท)องเที่ยวที่มีการจัดการอย)างเป8นระบบและ
อย)างยั่งยืน เพ่ือใหเกิดการท)องเท่ียวอย)างมีความรับผิดชอบ ไม)มีผลกระทบต)อสิ่งแวดลอมและสังคม 
มีการดูแลรักษาความสะอาดมีการจัดการท่ียั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรักษ4ทรัพยากร การจัดการ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาการท)องเท่ียวมีการใหขอมูลการท)องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกอย)าง
พอเพียง 

3. องค4ประกอบดานกิจกรรม เป8นการท)องเท่ียวท่ีเอ้ือต)อกระบวนการเรียนรูเปRดโอกาส
ใหนักท)องเท่ียวไดเขามามีส)วนร)วมในกิจกรรมท่ีส)งเสริมการท)องเท่ียว โดยมีการใหนักท)องเท่ียวได
ศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอมของชุมชน และการบริหารจัดการเก่ียวกับระบบนิเวศของแหล)งท)องเท่ียว
ในชุมชน ซ่ึงเป8นการเพ่ิมพูนความรู ประสบการณ4 ความประทับใจ เพ่ือสรางความตระหนักและปลูก
จิตสํานึกท่ีถูกตองท้ังต)อนักท)องเท่ียวและคนในทองถ่ินและผูประกอบการท่ีมีส)วนเก่ียวของเพ่ือเป8น
การประชาสัมพันธ4กิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนไทยสามัคคีอีกดวย  

4. องค4ประกอบดานการมีส)วนร)วม เป8นการท)องเท่ียวท่ีเปRดโอกาสใหชุมชนไดเขามามี
ส)วนร)วมในทุกกระบวนการต้ังแต)การวางแผน การดําเนินกิจกรรม การแกปCญหาจนถึงการแบ)งปCน
ผลประโยชน4โดยคํานึงถึงการมีส)วนร)วมของชุมชนและคนในทองถ่ินท่ีมีส)วนร)วมตลอดกระบวนการ 
เพ่ือก)อใหเกิดประโยชน4แก)ทองถ่ิน ซ่ึงหมายความรวมถึง การมีส)วนร)วมจากหน)วยงานท้ังจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีใหการสนับสนุนท้ังดานงบประมาณและกิจกรรมการท)องเท่ียวเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหชุมชนมีรายไดจากการท่ีชุมชนไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต4ใชเพ่ือเป8นการส)งเสริมกิจกรรมการท)องเท่ียว และจากการมีรายไดของชุมชนสามารถ
นํามาเพ่ือบํารุงรักษาและจัดแหล)งท)องเท่ียวดวย  

 ผลจากการประชุมสนทนากลุ)มเพ่ือทบทวนศักยภาพของชุมชนไทยสามัคคีต)อการจัด
กิจกรรมการท)องเท่ียวทําใหทราบจุดเด)น หรือจุดแข็ง จุดอ)อนหรือจุดดอย โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงผล
การวิเคราะห4 สรุปไดดังนี้ 

1. จุดแข็ง  (Strength) 
  การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ในปCจจุบันพบว)ามีจุดแข็งดังนี้ 

1.1 ชุมชนไทยสามัคคี ตั้งอยู)ในบริเวณที่มีทําเลที่ตั้งที่เหมาะแก)การท)องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ  และชุมชนต้ังอยู)บริเวณแหล)งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เช)น วนอุทยานแห)งชาติทับลาน 
มีแหล)งน้ํา ลําธารใชไดตลอดท้ังป@ โอบลอมดวยภูเขาทําใหมีบรรยากาศปลอดโปร)งอากาศเย็นสบาย
ตลอดท้ังป@ และบางส)วนติดกับอุทยานแห)งชาติเขาใหญ) จึงทําใหสภาพภูมิทัศน4สวยงาม ร)มรื่นและอยู)
ในทําเลท่ีเหมาะสมต)อการท)องเท่ียวเพราะมีท่ีต้ังเป8นจุดแข็ง และมีความหลากหลายของทรัพยากรซ่ึง
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สามารถตอบสนองความตองการของนักท)องเท่ียวทุกประเภทและมีศักยภาพใกลเคียงกับแหล)ง
ท)องเท่ียวในระดับโลกจนไดรับฉายาว)า “สวิสเซอร4แลนด4แดนอีสาน” 

1.2 ดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนไทยสามัคคี ยังมีการคงความเป8นเอกลักษณ4
ด้ังเดิม เช)น ภาษาพูด ซ่ึงนิยมใช “ภาษาโคราช” ในการสื่อสารซ่ึงเป8นเอกลักษณ4เฉพาะของคนในพ้ืนท่ี  
การแต)งกาย อาหารพื้นบาน และมีชีวิตความเป8นอยู)ที่เรียบง)าย ตลอดจนยังอนุรักษ4ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนใหสืบทอดต)อ ๆ กันมาจากรุ)นสู)รุ)น และมีการปรับสภาพภูมิทัศน4ใหน)าอยู)เหมาะ
แก)การตอนรับนักท)องเท่ียวท่ีจะเขามาเท่ียวในชุมชนและประชาชนในชุมชนมีอัธยาศัยไมตรีและมี
ความเป8นกัลยาณมิตร รวมท้ังชุมชนไทยสามัคคีไดนําทรัพยากรท่ีมีอยู)ในทองถิ่นมาพัฒนาเป8นสินคา
โดยใชภูมิปCญญาทองถ่ินเช)น การผลิตสินคาแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร แหนมเห็ดหอม การใช
ปุZยหมักชีวะภาพแทนการใชปุZยเคมีในการปลูกพุทรานมสด 

1.3 ดานการจัดการ ชุมชนตําบลไทยสามัคคีมีเปWาหมายในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
ท่ีชัดเจน โดยกิจกรรมการท)องเท่ียวจะมุ)งเนนเพ่ือการอนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติและเป8นกิจกรรมท่ี
เนนการสรางรายไดเสริมแก)ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวในชุมชนไม)ไดมุ)งแสวงหาแต)กําไรเป8นหลักแต)ยังใหความสําคัญต)อการอนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู)ในทองถ่ินคงสภาพอยู)ต)อชั่วลูกชั่วหลานต)อไป 

1.4 ดานกิจกรรมการท)องเท่ียวไม)ไดสรางปCญหาใหกับชุมชนแต)ยังเป8นการส)งเสริม 
สนับสนุนใหนักท)องเท่ียวร)วมกันตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ4ของทรัพยากรธรรมชาติ เช)น การใช
วิธีการปลูกปOาดวยการใชหนังสต๊ิก และใชไมตีกอล4ฟ ตีเมล็ดพืชลงหนาผา ซ่ึงนอกจากเป8นการสราง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินแลวยังแฝงดวยการปลูกปOาอย)างสรางสรรค4อีกดวย ซ่ึงถือว)าเป8นจุดไฮไลท4
ของชุมชนไทยสามัคคีถาใครมาแลวไม)ไดปลูกปOาเหมือนกับการมาไม)ถึงวังน้ําเขียวจริง ๆ 
  1.5 ดานการมีส)วนร)วม ชุมชนไดรับความร)วมมือจากหน)วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ท้ังใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ดานการส)งเสริมการท)องเท่ียวเพ่ือเป8นการ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลท่ีเนนการส)งเสริมการท)องเท่ียว 

2. จุดอ)อน (Weakness) 
  การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ในปCจจุบันพบว)ามีจุดอ)อนดังนี้ 

2.1 นอกฤดูกาลท)องเท่ียวของชุมชนไทยสามัคคี กิจกรรมท่ีส)งเสริมการท)องเท่ียวไม)ค)อยมี
นักท)องเท่ียวเขามามากนัก ทําใหกิจกรรมบางกิจกรรมไม)ไดรับความสนใจและสิ้นสุดลง พ้ืนท่ีและ
สภาพแวดลอมต)าง ๆ เกิดความเสื่อมโทรมและไม)ไดรับการดูแลและการฟ��นฟูกลายเป8นท่ีรกรางหรือ
การปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทน เช)น การปลูกมันสําปะหลัง ปลูกขาวโพด จากเม่ือก)อนในฤดูท)องเท่ียวจะ
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เป8นการปลูกสตอร4เบอร4รี่ ส)งผลต)อรายไดของชุมชนและสภาวะการตกงานและการยายแรงงานไป
ท่ีแห)งใหม) 

2.2 กิจกรรมบางกิจกรรมควรมีการพัฒนาหรือต)อยอดใหเป8นกิจกรรมท่ีแปลกใหม)และ
สรางสรรค4ข้ึน ซ่ึงกิจกรรมบางอันอาจจะเกิดความจําเจและซํ้าซากและความคุนเคยสําหรับนักท)องเท่ียว
ท่ีมาบ)อย เช)น กิจกรรมการยิงหนังสต๊ิก อาจจะมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส)งเสริมหรือเพ่ิมเติมคลาย ๆ กัน เช)น 
อาจจะใชป�นลมท่ีใชยิงตุhกตาตามเทศกาลงานวัดมาใชยิงเมล็ดพืชแทนบาง อาจจะแปลกใหม)สําหรับ
นักท)องเท่ียวท่ีมาใชบริการบ)อย ๆ หรืออาจจะใชเมล็ดพืชอ่ืน เช)น ลูกตาลท่ีแก)แลวนํามาเป8นการขวาง
แทน หรือกิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะมีผลเสีย เช)น กิจกรรมบางกิจกรรมอาจมีการใชสารเคมีเช)น ใน
การปลูกดอกเบญจมาศอาจจะมีการใชสารเคมีเพ่ือกําจัดแมลง และปราบศัตรูพืช หรือกิจกรรมบาง
กิจกรรมหาวัตถุดิบในทองถ่ินไม)ไดเนื่องจากประสบภัยฝนแลง เช)น กิจกรรมการทําไมกวาดจากดอกปง   

2.3 ประชาชนในชุมชนขาดความรู ความเขาใจในการจัดการและดูแลทรัพยากรการ
ท)องเท่ียว และบางครั้งไม)ไดมีส)วนร)วมในการวางแผนและส)งเสริมการท)องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่ีตนมีส)วนได
ส)วนเสียอยู) บางครั้งมีการเคลื่อนยายแรงงานภาคเกษตรท่ีมีประสบการณ4มาจากท่ีอ่ืนทําใหคนในชุมชน
ไดรับค)าจางท่ีถูกและไม)มีการจางงาน  

2.4 ชุมชนยังขาดการประชาสัมพันธ4 และขอมูลข)าวสารดานแหล)งท)องเท่ียวและปWาย
บอกทาง ปWายชี้ทาง ปWายบอกระยะทาง ปWายสื่อความหมายยังขาดความสมบูรณ4 

2.5 แหล)งท)องเท่ียวบางแห)งยังมีปCญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เช)น ถนน ไฟฟWา ประปา 
การกําจัดขยะของเสีย ปCญหาการเก็บขยะ ปCญหาเรื่องหองน้ําและหองสุขาสาธารณะท่ีรองรับนักท)องเท่ียว
ไม)เพียงพอและไม)ไดมาตรฐาน 

3. โอกาส (Opportunity) 
  การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ในปCจจุบันพบว)ามีโอกาสดังนี้ 

3.1 หน)วยงานจากภาครัฐและเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ใหการสนับสนุนโดยการส)ง
ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวะศึกษา มาใหความรูเก่ียวกับการสราง
รายไดจากการประกอบอาชีพจากการใชพืชท่ีมีอยู) หรือวัสดุท่ีมีอยู)ในทองถ่ินมาแปรรูปหรือมาทําใหเกิด
มูลค)าเพ่ิม เช)น การใหความรูเรื่องการเพาะเห็ดหอม การปลูกพืช ผัก เมืองหนาว ผลไม การแปรูป
สินคาเกษตร การถนอมอาหาร การทําสินคาชุมชนเพ่ือจําหน)ายเป8นท่ีระลึก 

3.2 หน)วยงานจากภาครัฐและเอกชนใหรางวัลแก)ชุมชนทําใหมีชื่อเสียงระดับประเทศ 
เช)น ไดรับตราสัญลักษณ4มาตรฐานโฮมสเตย4ไทย ป@ 2548-2549 และยังไดรับการยกย)องใหเป8น 1 ใน 
5 โฮมสเตย4ตนแบบอีกดวย และนอกจากนี้ยังไดรับรางวัลหมู)บานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ หมู)บาน
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อยู)เย็นเป8นสุขตนแบบ และศูนย4การเรียนรูชุมชนตนแบบ ทําใหชุมชนไทยสามัคคีเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจและรักษามาตรฐานท่ีดีไวอย)างสมํ่าเสมอ  

3.3 กระแสของการท)องเท่ียวชุมชนเริ่มเป8นท่ีสนใจของนักท)องเท่ียวมากข้ึน และการ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชุมชนมากขึ้น ทําใหชุมชนไทยสามัคคี มีการรวมตัว 
รวมกลุ)มผลิตสินคาเพ่ือจําหน)ายใหแก)นักท)องเท่ียว ส)งผลใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนโดยสินคาส)วนใหญ)
จะเป8นสินคาเฉพาะถ่ินท่ีสามารถผลิตเองได เช)น เห็ดหอม เห็ดโคนญ่ีปุOน เห็ดหลินจือ ซ่ึงจะสามารถ
ปลูกไดเฉพาะท่ีมีอากาศหนาวเย็นเท)านั้น 

3.4 องค4กรภาครัฐท่ีมีส)วนเก่ียวของกับการบริหารจัดการการท)องเท่ียว การประสานงาน
ต)าง ๆ การประชาสัมพันธ4 วางนโยบาย ออกกฎหมายและขอบังคับ ท่ีมีผลต)อการพัฒนาการท)องเท่ียว
ในตําบลไทยสามัคคี เช)น การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานการท)องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา พัฒนากรอําเภอวังน้ําเขียว อุทยานแห)งชาติทับลาน ประชาสัมพันธ4จังหวัด
นครราชสีมา และตํารวจท)องเท่ียวจังหวัดนครราชสีมา 

4. อุปสรรค (Treat) 
  การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ในปCจจุบันพบว)ามีขอจํากัด อุปสรรค ดังนี้ 

4.1 ในฤดูฝนซ่ึงเป8นฤดูท่ีนักท)องเท่ียวไม)นิยมเขามาท)องเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนไทยสามัคคี
มากนัก ทําใหชุมชนขาดโอกาสในการสรางงาน สรางรายได สรางอาชีพ กิจกรรมการท)องเท่ียวไม)ค)อยมี 
ทําใหกิจกรรมบางกิจกรรมไม)ไดรับความสนใจและสิ้นสุดลง พ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมต)าง ๆ เกิดความ
เสื่อมโทรมและไม)ไดรับการดูแล ฟ��นฟู ส)งผลต)อรายไดของชุมชนและสภาวะการตกงานและการยาย
แรงงานไปท่ีแห)งใหม) และไม)มีหน)วยงานภายนอกมาแนะนําการสรางอาชีพนอกฤดูการท)องเท่ียว 

4.2 ปCญหาเรื่องท่ีดินทํากินเนื่องจากตําบลไทยสามัคคีส)วนใหญ)มีส)วนทับซอนกับ
อุทยานแห)งชาติทับลานถึงรอยละ 80 ทําใหเกิดปCญหาในดานการทับซอนกับท่ีดินทํากินของประชาชน 

4.3 ชุมชนไทยสามัคคีส)วนใหญ)ประสบปCญหาความยากจนและท่ีดินทํากินไม)มีเอกสารสิทธิ์ 
ขาดแคลนท่ีดินทํากิน เป8นผลมาจากการขยายตัวของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีขนาดเพ่ิมมากข้ึน
จึงเกิดปCญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีจากคนในพ้ืนท่ีและจากนายทุน 

4.4 ในช)วงฤดูกาลท)องเท่ียวมีนักท)องเท่ียวหลั่งไหลเขามาท)องเท่ียวท่ีชุมชนไทยสามัคคี
เป8นจํานวนมากจนก)อใหเกิดปCญหาจากการท)องเท่ียวในพ้ืนท่ีต)อ ผูมีส)วนไดส)วนเสีย ต)อชุมชนและ
สิ่งแวดลอม เช)น รถติด ควันพิษ เสียงดัง ขยะ น้ําเสีย สาธารณูปโภค ต)าง ๆ ของชุมชนไม)เพียงพอ 
โดยเฉพาะไฟฟWา น้ําประปา จึงอาจก)อใหเกิดปCญหาความขัดแยงระหว)างคนในทองถ่ินและนักท)องเท่ียว 
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4.5 อุปสรรคเก่ียวกับการเดินทางท)องเท่ียว เช)น การไม)มีปWายแสดงเสนทางการเขาถึง
แหล)งท)องเท่ียวตําบลไทยสามัคคี ขาดปWายประชาสัมพันธ4แหล)งท)องเท่ียวเพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงไปยัง
แหล)งท)องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีใกลเคียง 

 

  
           การประชุมกลุ)มย)อย                                   การนําเสนอผลการประชุม SWOT 

   
ภาพท่ี 54  การประชุมกลุ)มย)อย และ การนําเสนอผลการประชุม SWOT 

 
 ส$วนท่ี 4 ความคิดเห็นของประชาชนต$อการจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชน 
ปFญหา ข�อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามกับประชาชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 364 คน ไดรับแบบสอบถามฉบับท่ี
สมบูรณ4กลับคืนครบทุกฉบับ และไดนําเสนอการวิเคราะห4ขอมูลเชิงปริมาณ ดังนี้  

การนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณ แบ)งการนําเสนอเป8น 3 ตอน ไดแก) 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห4ขอมูลท่ัวไป 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห4ขอมูลเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห4ขอมูลเก่ียวกับปCญหา ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการ

ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา  
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 การนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดต)อเดือน ทําการวิเคราะห4ขอมูลดวยการคํานวณความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (Percentage) ดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลท่ัวไป 

(n=364) 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

- ชาย 165 45.33 

- หญิง 199 54.67 

อายุ   

- 20 – 30 ป@ 49 13.46 

- 31 – 40 ป@  94 25.82 

- 41 – 50 ป@ 115 31.59 

- 51 – 60 ป@ 71 19.51 

- มากกว)า 60 ป@ข้ึนไป 35 9.62 
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ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลท่ัวไป (ต)อ) 
(n=364) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

สถานภาพสมรส   

- โสด 75 20.60 

- สมรส 253 69.51 

- หมาย/หย)าราง 36 9.89 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

- ตํ่ากว)าระดับประถมศึกษา/ไม)ไดศึกษา 28 7.69 

- ประถมศึกษา 141 38.74 

- มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเท)า 92 25.27 

- มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท)า 86 23.63 

- ปริญญาตรี  16 4.40 

- อ่ืนๆ ระบุ..................... 1 0.27 

อาชีพ   

- เกษตรกร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว4 ประมง) 126 34.62 

- รับจางท่ัวไป 135 37.09 

- คาขาย 44 12.09 

- ลูกจาง (บริษัท/โรงงาน)  36 9.89 

- รับราชการ/พนักงานของรัฐ 12 3.30 

- อ่ืนๆระบุ....................... 11 3.02 
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ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลท่ัวไป (ต)อ) 
(n=364) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

รายไดต)อเดือน   

- นอยกว)า 5,000 บาท 62 17.03 

- 5,000 – 10,000 บาท 155 42.58 

- 10,001 – 15,000 บาท 112 30.77 

- 15,001 – 20,000 บาท 29 7.97 

- มากกว)า 20,000 บาท 6 1.65 

 
 
 จากตารางท่ี 6 พบว)า กลุ)มตัวอย)างส)วนใหญ)เป8นเพศหญิง (คิดเป8นรอยละ 54.67) เพศชาย 
(คิดเป8นรอยละ 45.33) มีอายุระหว)าง 41 – 50 ป@ สถานภาพสมรส (คิดเป8นรอยละ 69.51) มี
การศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (คิดเป8นรอยละ 38.74) ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป (คิดเป8นรอยละ 
37.09)  มีรายไดเฉลี่ยต)อเดือน 5,000 – 10,000 บาท (คิดเป8นรอยละ 42.58) 
 ตอนท่ี 2 การจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา แบ)งออกเป8น 4 องค4ประกอบ คือ ดานพ้ืนท่ี  
ดานการจัดการ ดานกิจกรรม และดานการมีส)วนร)วม ผูวิจัยไดวิเคราะห4ขอมูลดวยการคํานวณ
ค)าเฉลี่ย (X̅) และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงไดผลจากการวิเคราะห4ดังรายละเอียดในตารางท่ี 
7-10 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 ค)าเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ)มตัวอย)างจําแนกตามการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม 

  (n=364) 

การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ลําดับท่ี  

ดานพ้ืนท่ี 4.07 .73 มาก 1 

ดานการจัดการ 3.56 .78 มาก 3 

ดานกิจกรรม 3.80 .90 มาก 2 

ดานการมีส)วนร)วม 3.54 .78 มาก 4 

รวม 3.72 .70 มาก  

 
 จากตารางท่ี 7 พบว)า กลุ)มตัวอย)างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมการจัดกิจกรรม
การท)องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมอยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 3.72) เม่ือพิจารณาเป8นรายดาน พบว)า ทุกดานอยู)
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ ดานพ้ืนท่ี (มีค)าเฉลี่ยสูงสุด 4.07) รองลงมาเป8นดานกิจกรรม (มีค)าเฉลี่ย 
3.80) ดานการจัดการ (มีค)าเฉลี่ย 3.56) และดานการมีส)วนร)วม (มีค)าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 3.54)  
 
ตารางท่ี 8 ค)าเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ)มตัวอย)างจําแนกตามการจัดกิจกรรมการ

ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานพ้ืนท่ี  

 (n=364) 

การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ลําดับท่ี  

1. แหล)งท)องเท่ียวต้ังอยู)บริเวณแหล)งทรัพยากร 
ธรรมชาติสําคัญ เช)น วนอุทยาน แหล)งน้ํา     
ลําธาร ภูเขา 

4.16 .82 มาก 2 
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ตารางท่ี 8 ค)าเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ)มตัวอย)างจําแนกตามการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานพ้ืนท่ี (ต)อ)  

 (n=364) 

การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ลําดับท่ี  

2. แหล)งท)องเท่ียวต้ังอยู)บริเวณท่ีมีบรรยากาศ
ปลอดโปร)งภูมิทัศน4สวยงาม ร)มรื่น 

4.20 .81 มาก 1 

3. ชุมชนต้ังอยู)ในทําเลท่ีเหมาะสมต)อการท)องเท่ียว 
สามารถเดินทางเขาถึงไดสะดวก 

4.04 .85 มาก 3 

4. มีปWายบอกทางชัดเจน สามารถเขาถึงชุมชน    
ไดง)าย 

3.96 .97 มาก 5 

5. ชุมชนยังคงความเป8นเอกลักษณ4ด้ังเดิม เช)น 
ภาษาพูด การแต)งกาย อาหารพ้ืนบาน และมีวิถี
ชีวิตท่ีเรียบง)าย 

4.00 .91 มาก 4 

รวม 4.07 .73 มาก  

 
 จากตารางท่ี 8 พบว)า กลุ)มตัวอย)างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมการจัดกิจกรรม
การท)องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา ดานพ้ืนท่ีอยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.07) เม่ือพิจารณารายขอ พบว)า อยู)ใน
ระดับมากทุกๆ ขอ โดยแหล)งท)องเท่ียวต้ังอยู)บริเวณท่ีมีบรรยากาศปลอดโปร)งภูมิทัศน4สวยงาม ร)มรื่น 
(มีค)าเฉลี่ยสูงสุด 4.20) รองลงมาไดแก) แหล)งท)องเท่ียวต้ังอยู)บริเวณแหล)งทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ เช)น 
วนอุทยาน แหล)งน้ํา ลําธาร ภูเขา (มีค)าเฉลี่ย 4.16) ชุมชนต้ังอยู)ในทําเลท่ีเหมาะสมต)อการท)องเท่ียว 
สามารถเดินทางเขาถึงไดสะดวก (มีค)าเฉลี่ย 4.04) ชุมชนยังคงความเป8นเอกลักษณ4ด้ังเดิม เช)น 
ภาษาพูด การแต)งกาย อาหารพ้ืนบาน และมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง)าย (ค)าเฉลี่ย 3.96) ตามลําดับ  ดาน
สภาพพ้ืนท่ีของตําบลไทยสามัคคี มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะกับการท)องเที่ยวเพราะอยู)ในทําเลท่ีต้ังท่ี
เหมาะสมและมีการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ดังขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณ4ของผูใหขอมูลหลัก 
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 ที่นี่มีความโดดเด)นในเร่ืองของสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีแหล)งทรัพยากร
การท)องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมประเพณี ความเป8นอยู)ของชุมชน และมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกสามารถเขาถึงได รวมทั้งที่นี่เรามีเอกลักษณ4ที่โดดเด)นในเรื่องของหมู)บาน
เศรษฐกิจพอเพียง เราตองเอาที่โดดเด)นของที่นี่มาผูกสรางใหเป8นเร่ืองราวใหเป8นเสนทางการ
ท)องเที่ยวเพื่อใหนักท)องเที่ยวไดเที่ยวอย)างต)อเนื่อง และมีการพัฒนากิจกรรมการท)องเที่ยวและ
ต)อยอดใหมีการพัฒนาไปเร่ือยๆ เป8นฐานของความยั่งยืนการที่จะพัฒนาการท)องเที่ยวของไทย
สามัคคีใหเป8นการท)องเที่ยวอย)างยั่งยืนไดนั้นจะตองไดรับความร)วมมือจากทุกฝOายช)วยกันดูแล 
เพราะเรามีเอกลักษณ4ที่โดดเด)นในเร่ืองของสภาพพื้นที่ที่เหมาะกับการท)องเที่ยวอยู)แลว (สมจิตร 
ธีระบุญชัยกุล, 2559) 
 

 นอกจากนั้น เกษตรอําเภอวังน้ําเขียว ยังกล)าวเสริมถึงจุดเด)นดานพ้ืนท่ีของชุมชนตําบล
ไทยสามัคคีในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนอีก ดังว)า 
 

 การท)องเที่ยวที่ไทยสามัคคีนี้มีขอไดเปรียบตรงที่มีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะกับการ
ท)องเที่ยวอย)างมากเพราะเป8นพื้นที่ๆ มีสภาพเป8นสภาพภูเขา เนินเขา อยู)ท)ามกลางธรรมชาติมี
แหล)งน้ํากิน น้ําใชอย)างพอเพียง  มีแหล)งท)องเที่ยวที่ค)อนขางหลากหลาย ทั้งที่กิน ที่พัก  มีทั้ง
วัฒนธรรมประเพณีที่เป8นเอกลักษณ4 การปลูกพืช ผัก เป8นการเกษตรที่เนนตามแนวทางของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดว)าที่นี่มีศักยภาพค)อนขางสูงในเร่ืองเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
การท)องเที่ยวทางชุมชน โดยชุมชนที่สามารถเป8นแบบอย)างที่ดีไดแก) ชุมชนบานบุไทร ซ่ึงชุมชน
นี้มีศูนย4เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย4ต)าง ๆ เนนการลดตนทุนการผลิต โดยการใชปุZย
ชีวภาพที่ชุมชนผลิตเอง เช)น สวนคุณวิภา สวนลุงไกร สวนลุงอินทร4 ที่อ่ืน ๆ นั้น จะเนนพืช
เฉพาะอย)างเช)น พุทรา องุ)น  แต)ที่ไทยสามัคคีนี่มีหลากหลายชนิดทั้งพืช ผัก และผลไม มี
คมนาคมเขาถึงไดสะดวก บรรยากาศที่นี่เหมาะทั้งทําการเกษตรมากชาวบานจึงใชโอกาสนี้ทํา
การเกษตรใหเป8นแหล)งท)องเที่ยวไดอีกทางหนึ่ง (คณากร ทองสุขนอก, 2559) 
 

ตารางท่ี 9  ค)าเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ)มตัวอย)างจําแนกตามการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานการจัดการ 

 (n=364) 

การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ลําดับท่ี  

6. มีผูนําชุมชน ปราชญ4ชาวบาน อาสา สมัครท่ีร)วม
จัดกิจกรรมการท)องเท่ียวของชุมชน 

3.62 .84 มาก 3 

7. มีผูรับผิดชอบกิจกรรมการท)องเท่ียวอยู)ในชุมชน 3.55 .94 มาก 4 
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ตารางท่ี 9  ค)าเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ)มตัวอย)างจําแนกตามการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานการจัดการ (ต)อ) 

 (n=364) 

การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ลําดับท่ี  

8. มีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน4ต)อการพัฒนากิจกรรม
การท)องเท่ียวในชุมชน 

3.41 .96 ปานกลาง 6 

9. มีอุปกรณ4และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ท)องเท่ียวอย)างเพียงพอ 

3.52 .97 มาก 5 

10. มีการดูแลรักษาความสะอาด การจัดขยะ และ
สิ่งปฏิกูล 

3.55 .98 มาก 4 

11. มีการใหขอมูลดานการท)องเท่ียว เช)น ความรู 
คําแนะนําแก)นักท)องเท่ียว 

3.66 .96 มาก 1 

12. มีการจัดการการท)องเท่ียวอย)างเป8นระบบและ
ยั่งยืน 

3.63 1.04 มาก 2 

รวม 3.56 .78 มาก  

 

 จากตารางท่ี 9  พบว)า กลุ)มตัวอย)างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมการจัดกิจกรรม
การท)องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา ดานการจัดการอยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 3.56) เม่ือพิจารณารายขอ พบว)า ขอ
ท่ีมีความเหมาะสมอยู)ในระดับมาก ไดแก) การใหขอมูลดานการท)องเท่ียว เช)น ความรู คําแนะนําแก)
นักท)องเท่ียว อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 3.66) รองลงมาไดแก) มีการจัดการการท)องเท่ียวอย)างเป8น
ระบบและยั่งยืน (มีค)าเฉลี่ย 3.63) มีผูนําชุมชน ปราชญ4ชาวบาน อาสาสมัครท่ีร)วมจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวของชุมชน (มีค)าเฉลี่ย 3.62) มีผูรับผิดชอบกิจกรรมการท)องเท่ียวอยู)ในชุมชน และมีการดูแล
รักษาความสะอาด การจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล (มีค)าเฉลี่ย 3.55) เท)ากัน และมีอุปกรณ4และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการท)องเท่ียวอย)างเพียงพอ (มีค)าเฉลี่ย 3.52) ขณะท่ีการมีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน4ต)อ
การพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชน อยู)ในระดับปานกลาง (มีค)าเฉลี่ย 3.41) โดยขอมูลจากการ
สัมภาษณ4พบว)า ชุมชนตําบลไทยสามัคคีมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการท)องเท่ียว เช)น การจัด
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการท)องเท่ียว หรือการรวมกลุ)มอาสามสมัครเพ่ือพัฒนาแหล)งท)องเท่ียว ดัง
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4ของผูใหขอมูลหลัก 
 

 การท)องเที่ยวโดยชุมชนตองยอมรับว)าที่ผ)านมา ส)วนใหญ)เราจะไปเร่ิมจากชุมชนที่เขายัง
ไม)มีความพรอม แต)เรามองเห็นศักยภาพ เพราะฉะนั้นการลงไปตองลงไปตั้งแต)เรื่องแรกคือ 
ตั้งแต)เร่ืองของการสราง ปรับปรุงเรื่องของโครงสรางพื้นฐานในชุมชนรวมถึงการสรางแหล)ง
ท)องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการสรางกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่อํานวยความสะดวกสําหรับการไปท)องเที่ยว 
เช)น จุดท)องเที่ยว หองน้ําหองท)าต)าง ๆ หรือทํายังไงใหมันดูดี ซ่ึงมันจําเป8นตองใชงบประมาณ ที่
ผ)านมาเราก็ยังทําไดแค)ตรงนี้แต)ก็ยังถือว)าไม)ดีมาก แต)ที่สําคัญมากกว)านั้นสิ่งที่ผมคิดว)ามันตอง
ใชเวลาในการดําเนินการคือ เรืองการเตรียมคนในชุมชนสําหรับการเป8น Host ที่ดี ซ่ึงที่ผ)านมาก็
ยังถือว)ายังไม)เรียบรอยดีแต)ก็คิดว)าพอจังหวัดเขาไปสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณคราวนี้ ป@นี้ผม
คิดว)าการท)องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา จะดีข้ึนเพราะว)าเราใหความสําคัญและให
งบประมาณไปสําหรับดําเนินงานแต)ผมจะเรียนว)าคือ การท)องเที่ยวโดยชุมชนและโดยหลักการนี่
ผมคิดว)าน)าจะใหชุมชนเป8นผูดําเนินการซ่ึงมันจะใชเวลาชามันจะค)อย ๆ เป8นค)อย ๆ ไป แต)ที่
ผ)านมาพอเป8นนโยบายรัฐบาลเราก็เขาไปคัดเลือกชุมชนแลวก็ตั้งเปWาว)าในการจะเป8นการท)องเที่ยว
โดยชุมชน พอเป8นการดําเนินการโดยภาครัฐก็จําเป8นที่จะตองออกแรงกันมากหน)อยแต)สิ่งที่เรา
จะตองคิดว)าความยั่งยืนมันตองใชเวลาสักระยะหนึ่งคือมันจะตองเตรียมชุมชนใหมีความพรอม 
คือผมคิดว)าประเด็นสําคัญคือ การเตรียมชุมชนใหมีความพรอม หลังจากนั้นชุมชนก็จะสามารถ
รับนักท)องเที่ยวเอง ซ่ึงทุกวันนี้สถานการณ4ยังตองเขาไปช)วยเหลืออยู)เป8นจํานวนมาก (วิเชียร 
จันทรโณทัย, 2559) 
 

 ในขณะท่ี กํานันตําบลไทยสามัคคี ไดกล)าวถึงการพัฒนาแหล)งท)องเท่ียวของชุมชนตําบล
ไทยสามัคคี ดังว)า 

   

 เรามีการรวมกลุ)มกันเพื่อพัฒนาแหล)งท)องเที่ยวหรือสถานที่ท)องเที่ยวในตําบลไทย
สามัคคี ใหนักท)องเที่ยวสามารถเขาถึงจุดท)องเที่ยวไดสะดวก เช)น เม่ือไม)ก่ีวันนี่ชาวบานหมู)ที่ 8 
ร)วมมือกันไปทําความสะอาดทางข้ึนเขาที่จุดชมวิว เขาสลักได เราไปเก็บกวาดขยะ ตัดแต)งตนไม
ขางทางที่ข้ึนรกรุงรังบดบังทิวทัศน4 ซึ่งเป8นจุดชมวิวทิวทัศน4ที่สามารถมองเห็นหมู)บานทั้ง 11 
หมู)บานของตําบลไทยสามัคคี เพื่อใหนักท)องเที่ยวมองเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของตําบล
ไทยสามัคคี และสถานที่ท)องเที่ยวบางแห)งที่คิดว)าอันตราย เช)น น้ําตกวังจระเข ซ่ึงยังไม)มีทางเขาที่
สะดวกสบายเรากําลังจะพัฒนาใหนักท)องเที่ยวสามารถเขาถึงได เพราะน้ําตกมันอยู)ในปOาลึก
เขาถึงลําบาก ผมเพิ่งไปสํารวจมาและอยู)ในช)วงที่ศึกษาสํารวจเสนทาง เพื่อจะพัฒนาใหเป8นจุด
ท)องเที่ยวอีกแห)งของตําบลไทยสามัคคี (มนูญ  สระเจริญ, 2559) 
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ตารางท่ี 10 ค)าเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ)มตัวอย)างจําแนกตามการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานกิจกรรม 

 (n=364) 

การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ลําดับท่ี  

13. กิจกรรมการท)องเท่ียวส)งเสริมวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณีท่ีดีงามของคนในชุมชน 

3.87 1.00 มาก 1 

14. กิจกรรมท)องเท่ียวส)งเสริมการอนุรักษ4
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน 

3.87 .94 มาก 1 

15. ชุมชนมีส)วนร)วมในการส)งเสริมการเรียนรูและให
ความรูแก)นักท)องเท่ียว 

3.77 .99 มาก 3 

16. ชุมชนมีส)วนร)วมในการจัดกิจกรรมเช)น การ
สาธิต การนําชน ร)วมทํากิจกรรมการแปรรูป 
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว4 ฯลฯ 

3.77 1.06 มาก 3 

17. ชุมชนมีผลิตภัณฑ4หรือของท่ีระลึกจําหน)ายแก)
นักท)องเท่ียว 

3.79 1.03 มาก 2 

18. มีการประชาสัมพันธ4ใหชุมชนเป8นท่ีรูจักแก)
นักท)องเท่ียว 

3.74 1.02 มาก 4 

รวม 3.80 .90 มาก  

 

จากตารางท่ี 10  พบว)ากลุ)มตัวอย)างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมการจัดกิจกรรม
การท)องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา ดานกิจกรรมในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 3.80) เม่ือพิจารณารายขอ พบว)า มีความ
เหมาะสมอยู)ในระดับมากในทุกๆ ขอ โดยกิจกรรมการท)องเท่ียวส)งเสริมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามของคนในชุมชน และกิจกรรมท)องเท่ียวส)งเสริมการอนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน (มีค)าเฉลี่ยสูงสุด 3.87) เท)ากัน ชุมชนมีผลิตภัณฑ4หรือของท่ีระลึกจําหน)ายแก)
นักท)องเท่ียว (มีค)าเฉลี่ย 3.79) ชุมชนมีส)วนร)วมในการส)งเสริมการเรียนรูและใหความรูแก)
นักท)องเท่ียว และชุมชนมีส)วนร)วมในการส)งเสริมการเรียนรูและใหความรูแก)นักท)องเท่ียว และชุมชนมี
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ส)วนร)วมในการจัดกิจกรรม เช)น การสาธิต การนําชน ร)วมทํากิจกรรมการแปรรูป เพาะปลูก เลี้ยงสัตว4 
ฯลฯ (มีค)าเฉลี่ย 3.77) เท)ากัน และมีการประชาสัมพันธ4ใหชุมชนเป8นท่ีรูจักแก)นักท)องเท่ียว (มีค)าเฉลี่ย 3.74) 
ขอมูลจากการสัมภาษณ4พบว)า ชุมชนตําบลไทยสามัคคีมีการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวท่ีหลากหลาย
กิจกรรมและเป8นกิจกรรมท่ีใหความรูแก)นักท)องเที่ยวดวยตลอดจนมีการจําหน)ายสินคาชุมชน ซึ่ง
เป8นการประชาสัมพันธ4และสรางรายไดสู)ชุมชน ดังขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ4ของผูใหขอมูลหลัก 

 

 เรามีกิจกรรมที่ส)งเสริมการท)องเที่ยวโดยชุมชนมีมากมายหลายกิจกรรม และมีกิจกรรม
ตลอดทั้งป@ที่จัดข้ึนในตัวจังหวัดและต)างจังหวัด เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป8นจังหวัดที่ใหญ)
เป8นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร เรามี 32 อําเภอ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการท)องเที่ยว
แต)ละคร้ังจึงมีความหลากหลายกิจกรรม เราพยายามใหสมาชิกสภาจังหวัด (สส.) เป8นคนดูแต)ละ
อําเภอว)ามีกิจกรรมอะไรที่โดดเด)นของแต)ละอําเภอ เราก็จะเชิญเขามาออกรานคา เช)น การผลิต
ผาหางกระรอกที่อําเภอพิมาย การปลูกพืชผักเมืองหนาว ผักปลอดสารที่อําเภอวังน้ําเขียว การ
ผลิตผาไหมที่อําเภอปCกธงชัย เราให ส.ส. เชิญเขามาออกรานในงานระดับจังหวัดและส)งไป
ระดับประเทศ เช)น เราไปจัดกิจกรรมการออกรานคาของชุมชน ที่  เจ เจ มอลล4 (ตลาดนัดสวน
จตุจักร) ชื่องาน “ของดีเมืองโคราช” ทําใหชุมชนมีรายไดมากข้ึนจากที่เคยขายเฉพาะแต)ใน
ทองถ่ินตัวเอง มีออร4เดอร4จากต)างประเทศส)งเขามามากมายเราก็ใหเขาติดต)อผ)านรานคาโดยตรง 
ซ่ึงเป8นการประชาสัมพันธ4ใหนักท)องเที่ยวไดรูจักและเชิญชวนใหไปท)องเที่ยวดวยเลย (ระนองรักษ4  
สุวรรณฉวี, 2559) 
 

 ในขณะท่ี พัฒนาการชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ไดกล)าวเสริมถึงกิจกรรมการท)องเท่ียว
ของชุมชนตําบลไทยสามัคคี มีการจัดท่ีแบ)งเป8นฐานการเรียนรู ดังว)า 

 

 ตําบลไทยสามัคคีเป8นชุมชนที่มีกิจกรรมการท)องเที่ยวที่เนนการท)องเที่ยวที่เป8นเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการทําหมู)บานเศรษฐกิจพอเพียงใหเป8นแหล)งท)องเที่ยวได โดยการใหนักท)องเที่ยว
ไดไปดูไปศึกษา จุดเรียนรูต)าง ๆ ข้ึนกับว)าในหมู)บานนั้นเขาจะทําจุดเรียนรูอะไรบาง โดยการ
แบ)งเป8นฐานการเรียนรู เป8นฐาน ๆ ไป เช)น ฐานการปลูกผักปลอกสารพิษ  ฐานจุลินทรีย4 ฐาน
การปลูกเห็ด  ฐานเผาถ)าน ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ4 ต)าง ๆ  ถาหมู)บานที่เคยเป8นหมู)บานที่มีขนาดใหญ) 
ก็จะแบ)งเป8นกลุ)ม ๆ เล็กแยกออกไปอีก ถาเป8นหมู)บานที่มีขนาดเล็ก ก็อาจจะใหวิธีเป8นหมู)เดียว
ทําฐานเดียวไปเลยก็มี ... รับนักท)องเที่ยวไดหลายกลุ)มหลายกิจกรรม  มีที่พักแบบ Homestay 
ไวตอนรับนักท)องเที่ยวดวย ตื่นเชามานักท)องเที่ยวก็ทานอาหารเชาที่ชาวบานทําเองจากพืชสลัด
ผักสด ๆ ที่ชาวบานปลูกเอง  ทานขาวตมเห็ดหอม นอกจากนี้แหล)งท)องเที่ยวที่ทําใหวังน้ําเขียว
เป8นที่รูจักกันดี คือ โอโซนเป8นอันดับ 7 ของโลก หรือที่ใคร ๆ มักจะเรียกวังน้ําเขียวว)า 
สวิสเซอร4แลนด4แดนอีสาน หรือการใชกิจกรรมการปลูกปOาดวยการใชหนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ4พืชลงไป 



182 
 

ก็เป8นกิจกรรมหนึ่งที่เป8นไฮท4ไลท4ของที่นี่ใครมาที่ไทยสามัคคีตองไปจุดผาเก็บตะวันถาไม)ไปแทบ
บอกไดว)า มาไม)ถึง (เต็มเดือน คงสัตย4, 2559) 
 

 นอกจากนั้น นายกองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ยังไดกล)าวเสริมถึง กิจกรรม
การท)องเท่ียวของชุมชนตําบลไทยสามัคคี ท่ีมีจุดเด)นในเรื่องของโฮมเสตย4 ดังว)า 
 

 ชุมชนไทยสามัคคี มีรายไดจากการท)องเที่ยวเป8นรายไดเสริมโดยนักท)องเที่ยวจะเขามา
เที่ยวชมในลักษณะของการท)องเที่ยวเชิงเกษตร และจากผลผลิตทางการเกษตรที่ไดนอมนําเอา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใช ซ่ึงที่นี่ก็ กลุ)มบานพักโฮมสเตย4ที่เป8นศูนย4เรียนรูของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช)น ที่ บานบุไทร บานสุขสมบูรณ4 ซ่ึงเป8นการรวมกลุ)มกันของ
ผูนําชุมชนและชุมชนเองเอาไวบริการนักท)องเที่ยว.. ซ่ึงนักท)องเที่ยวจะเขามาพักและเรียนรูจาก
ชาวบาน  และจะมีกลุ)มอนุรักษ4ตนน้ํามูลที่เขามาสนับสนุนการท)องเที่ยวในเร่ือง การอนุรักษ4 
และทําศูนย4การเรียนรู จุดเรียนรู เก่ียวกับการแปรรูปอาหาร การทําจักสาน (สมบูรณ4  สิงก่ิง,  
2559) 
 

 และประธานศูนย4การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานบุไทร ไดกล)าวเสริมถึงกิจกรรม
การท)องเท่ียวของชุมชนตําบลไทยสามัคคี ท่ีมีกิจกรรมท้ังดานวัฒนธรรมประเพณี ดังว)า  

  

 กิจกรรมที่นักท)องเที่ยวเขามาพักคางที่โฮมเสตย4ที่นี่จะไดเรียนรูมากมายหลายกิจกรรม
ตั้งแต)วันแรกที่เขามาพักที่นี่เราจะจัดกิจกรรมตอนรับโดยเรียกว)าพิธีบายศรีสู)ขวัญ มีการแสดง
ของเด็ก มีการผูกขอมือจากคนเฒ)าคนแก)ที่นี่ หลังจากนั้นก็เขาพัก ตื่นเชาข้ึนมาเราจะจัดอาหาร
เชาใหนักท)องเที่ยวอาจจะเป8นขาวตมเห็ดหอม หรืออาหารที่ทําจากพืชผักปลอดสารของที่นี่ 
หลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมการเรียนรูใหนักท)องเที่ยวไดเขามาเรียนรูดวยการฝ�กปฏิบัติจาก
วิทยากรที่เป8นปราชญ4ชาวบานของที่นี่ กิจกรรมการเรียนรูเราจะแยกเป8นฐาน ๆ เวียนไปจนครบ
ทุกฐานซ่ึงแลวแต)ว)านักท)องเที่ยวหรือกลุ)มผูมาศึกษาดูงานอยากจะเรียนรูหรือสนใจในฐานเรียนรู
อะไร เรามีกิจกรรมการเรียนรูประมาณ 8 - 10 ฐานเรียนรู เช)น ฐานเศรษฐกิจพอเพียงของผม
เองเป8นวิทยากร ฐานการปลูกผักปลอดสาร ของคุณสายยัณห4  ฐานการทําลูกประคบสมุนไพร
ของยายทง ฐานการแปรรูปเห็ดหอมของคุณวิภา ฐานยาสมุนไพรรอยแปด  ฐานการทําไมกวาด
โบราณของยายติ้ม ฐานการทําแหนมเห็ดหอมของยายนุย ซึ่งแต)ละฐานเราจะมีอุปกรณ4ให
นักท)องเที่ยวไดเรียนรูครบทุกคน ชมการสาธิตและบรรยายจากปราชญ4ชาวบานแลวใหนักท)องเที่ยว
ไดลงมือทําดวยตนเองเลย ซ่ึงในแต)ละฐานการเรียนรูยังมีการจําหน)ายผลิตภัณฑ4ที่ทําเสร็จแลว
ดวยนักท)องเที่ยวสามารถซ้ือเป8นของฝากไดเลย จากนั้นก็จะยายไปฐานใหม)ซ่ึงการยายฐานเราก็
มีบริการใหนั่งรถอีแตgนยายไปทํากิจกรรมการเรียนรูที่ฐานอ่ืนต)อไป นอกจากกิจกรรมการเรียนรู
แลวช)วงเย็นก็จะมีกิจกรรมพานักท)องเที่ยวไปชมสัตว4คือ วัวกระทิง ที่ลงมากินหญาและดินโปOง
กว)ารอยตัว (อินทร4  มูลพิมาย, 2559) 
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ตารางท่ี 11 ค)าเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ)มตัวอย)างจําแนกตามการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานการมีส)วนร)วม 

 (n=364) 

การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน X  S.D. 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ลําดับท่ี  

19. หน)วยงานภาครัฐและเอกชนใหความร)วมมือใน
การพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชน 

3.43 .96 ปานกลาง 5 

20. หน)วยงาภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณในการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวใน
ชุมชน 

3.43 .95 ปานกลาง 5 

21. มีการรวมกลุ)มเพ่ือผลิตสินคาชุมชนเป8นการสราง
งานและสรางรายไดจากการท)องเท่ียว 

3.71 .98 มาก 3 

22. ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีกับ
นักท)องเท่ียว 

2.93 1.24 ปานกลาง 6 

23. คนในชุมชนเขามามีส)วนร)วมวางแผน ร)วมคิด
ร)วมตัดสินใจ ร)วมลงทุน และร)วมรับผลประโยชน4
จากการท)องเท่ียวในชุมชน 

3.57 1.07 มาก 4 

24. ชุมชนมีส)วนร)วมในการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

3.88 1.08 มาก 1 

25. มีการนําเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง เช)น ผลิตภัณฑ4
จากวัตถุดิบหรือภูมิปCญญาของชุมชนมาใชในการ
จัดการท)องเท่ียว 

3.82 1.14 มาก 2 

รวม 3.54 .78 มาก  

 
จากตารางท่ี 11 พบว)า กลุ)มตัวอย)างมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมการจัดกิจกรรม

การท)องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา ดานการมีส)วนร)วมในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 3.54) เม่ือพิจารณารายขอ พบว)า ขอ
ท่ีมีความเหมาะสมอยู)ในระดับมากไดแก) ชุมชนมีส)วนร)วมในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต (มีค)าเฉลี่ย 3.88) มีการนําเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง เช)น ผลิตภัณฑ4
จากวัตถุดิบหรือภูมิปCญญาของชุมชนมาใชในการจัดการท)องเท่ียว (มีค)าเฉลี่ย 3.82) มีการรวมกลุ)ม
เพ่ือผลิตสินคาชุมชนเป8นการสรางงานและสรางรายไดจากการท)องเท่ียว (มีค)าเฉลี่ย 3.71) และคนใน
ชุมชนเขามามีส)วนร)วมวางแผน ร)วมตัดสินใจ ร)วมลงทุน และรับผลประโยชน4จากการท)องเท่ียวใน
ชุมชน (มีค)าเฉลี่ย 3.57) ขณะท่ีขอท่ีมีความเหมาะสมอยู)ในระดับปานกลาง ไดแก) หน)วยงานภาครัฐ
และเอกชนใหความร)วมมือในการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชน และหน)วยงานภาครัฐและ
เอกชนใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชน (มีค)าเฉลี่ย 3.43) 
เท)ากัน สําหรับชุมชนมีการแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมอันดีกับนักท)องเที ่ยว (มีค )า เฉลี ่ย  2.93) 
ตามลําดับ โดยขอมูลจากการสัมภาษณ4พบว)า ชุมชนตําบลไทยสามัคคี ไดรับความร)วมมือจากหลาย
หน)วยงานท้ังหน)วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพ่ือพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวของตําบลไทย
สามัคคีบนพ้ืนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ดังขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณ4ของผูใหขอมูลหลัก 

 
 สํานักงานการท)องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดยุทธศาสตร4ในการทํางาน
เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ส)งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือ“นโยบายประชารัฐ
สามัคคี” เนนใหชุมชนเป8นตัวเชื่อมโยงเสนทางการท)องเที่ยวซ่ึงเป8นความร)วมมือของทุกภาคส)วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อร)วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหกาวไป
ขางหนา ทั้งระบบตั้งแต)ตนทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง เพราะการแกปCญหาทุกอย)างตองเร่ิม
จากตนทางหรือตนเหตุแห)งปCญหาก)อน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยู)หัว ทรงรับสั่งยุทธศาสตร4
ในดานการพัฒนา คือ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” โดยเป8นการเขาใจและเขาถึงประชาชนในพื้น
ที่ว)ามีความตองการหรือยังขาดในเร่ืองใด เพื่อจะนํามาสู)แนวทางกระบวนการแกไขปCญหาก)อน
นําไปสู)ปลายทางคือการพัฒนาที่ตรงกับความตองการของประชาชน ทําใหประชาชนมีความสุข 
มีรายไดที่เพียงพอในการเลี้ยงตน สามารถที่จะเสียสละช)วยเหลือผูอ่ืนและสังคมได  ซ่ึงเป8นการ
ทํางานโดยมีเปWาหมายคือ การสรางรายไดใหชุมชน ประชาชนมีความสุข และเพื่อประชาชนที่ยัง
ขาดโอกาสไดรับการช)วยเหลือดานองค4ความรู สนับสนุนดานการคาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนและ
ม่ันคง  โดยมีวิธีการดําเนินงาน 1 เปWาหมาย 3 กลุ)มงาน 5 กระบวนการ 76 จังหวัด และอีก 1 
ส)วนกลาง คือเนนการสรางรายไดใหชุมชนผ)าน 3 กลุ)มงาน ไดแก) กลุ)มเกษตร กลุ)มแปรรูป และ
กลุ)มการท)องเที่ยวโดยชุมชน โดยใหความสําคัญตลอดตั้งแต) ตนทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง 
สําหรับที่จังหวัดนครราชสีมา ดานการเกษตรเราจะเนน การปลุกขาวหอมมะลิและการผลิต
นมวัว ดานการแปรรูปเราจะเนนการแปรรูปจากเสนไหมปCกธงชัย และดานการท)องเที่ยวเราจะ
เนนหมู)บานเศรษฐกิจพอเพียงบานสุขสมบูรณ4 ตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว (มนตรี  
ปRยากูล,  2559) 
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 นอกจากนั้น ผูอํานวยการโรงเรียนบานไทยสามัคคี ไดกล)าวถึงการมีส)วนร)วมในการจัด
กิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตําบลไทยสามัคคี คือ การจัดหลักสูตรของสถานศึกษาเสริม ดังว)า 

 

 โรงเรียนเราเป8นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพม. 31 เราทํา MOU ร)วมกับวิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี เปRดเป8นระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคี ซ่ึงในระดับช)วงชั้นที่ 4 คือนักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจะไดรับทั้งสองวุฒิคือ วุฒิ ม.6 และ วุฒิ ปวช.  ซ่ึงในป@การศึกษา 2560 
เรากําลังจะเปRดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ การท)องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อใหสอดคลองกับ
บริบทของชุมชนและเพื่อเป8นการส)งเสริมการท)องเที่ยวในชุมชนและใหเด็กนักเรียนและชุมชนมี
ความรูเร่ืองการท)องเที่ยวและมีรายไดระหว)างเรียนดวย โรงเรียนเรายังจัดกิจกรรมส)งเสริมการ
ท)องเที่ยวร)วมกับองค4การบริหารส)วนตําบลทุกป@ เช)น ทุกเย็นวันเสาร4 เรานําการแสดงของเด็ก
นักเรียน ดนตรี ไปร)วมกิจกรรมการแสดงที่ลานเบญจมาศ หรือกิจกรรมมัคคุเทศก4นอย ซ่ึงเป8น
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดอบรมใหนักเรียนเพื่อใหความรูเร่ืองการท)องเที่ยวแก)
นักท)องเที่ยว ซ่ึงนักเรียนก็จะมีรายไดระหว)างเรียนดวย นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมที่สอดรับกับ
โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนไดรับรางวัลเบสท4เศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ 
จากสํานักงานทรัพย4สินส)วนพระมหากษัตริย4 คือการแปรรูปผลิตภัณฑ4จากเห็ด เช)น แหนมเห็ด 
เห็ดสามรส ขาวเกรียบเห็ด จนเป8นที่รูจักแก)นักท)องเที่ยวและประชาชนทั่วไป (ณรงค4 รัตนกุล, 
2559) 
 

 และรองสารวัตรสถานีตํารวจการท)องเท่ียวท่ี 1 กองบังคับการตํารวจท)องเท่ียวจังหวัด
นครราชสีมา ไดกล)าวถึง ดานการรักษาความปลอดภัยใหนักท)องเท่ียว ดังว)า 
 

 ที่สํานักงานตํารวจท)องเที่ยวเรามีเจาหนาที่เกือบ 40 นาย รับผิดชอบดูแล เขตพื้นที่
จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย4 และจังหวัดสุรินทร4 เราเรียกพื้นที่นี้ว)า นครชัยบุรินทร4 เรา
เคยส)งกําลังตํารวจท)องเที่ยวไปเป8นวิทยากรในการบรรยายใหความรูแก)นักท)องเที่ยวที่ไทย
สามัคคี รวมทั้งในช)วงจัดงานดอกเบญจมาศบาน เราก็ส)งกําลังเจาหนาที่เขาไปร)วมงานดวย
เพื่อใหนักท)องเที่ยวที่มาชมงานรูสึกปลอดภัย อบอุ)นใจ ในการเดินทางมาท)องเที่ยวที่นี่ เรามี
เจาหนาที่ตํารวจท)องเที่ยวประมาณ 2-3 นาย ไปประจําที่นั่นและผลัดเวรกันดูแลตลอด 24 
ชั่วโมงและเขียนรายงานส)งสารวัตรทุกวัน (กฤษฎาพัฒน4  สกุลสีหรัตน4, 2559) 
 

 ในขณะท่ี สาธารณสุขอําเภอวังน้ําเขียว ไดกล)าวเสริมในดานการใชกิจกรรมลูกประคบ
สมุนไพร ดังว)า 
 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเขียว เรามีส)วนร)วมและใหความร)วมมือในการจัด
กิจกรรมการท)องเที่ยวของอําเภอวังน้ําเขียว โดยเราจะเอากิจกรรมที่มีอยู)ในอําเภอไปร)วม
กิจกรรมในงานวันดอกเบญจมาศบานที่ตําบลไทยสามัคคี กิจกรรมที่เรานําไปจัดคือ การนําเสนอ
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แพทย4แผนไทย ดวยกิจกรรมการนวดประคบสมุนไพร และกิจกรรมการปฐมพยาบาลผูปOวยใน
เบื้องตน เช)น มีการวัดความดัน ชั่งน้ําหนัก วัดส)วนสูง เช็คกรุhปเลือด เช็คเบาหวานฟรี  หรือกรณี
ที่มีเหตุหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน เราจะเตรียมกําลังเจาหนาที่รวมทั้งอุปกรณ4การรักษา ปฐมพยาบาล 
และรถรับส)งผูปOวยกรณีฉุกเฉินหนัก โดยเราจะออกพื้นที่ทั้งในเร่ืองของการปฐมพยาบาลตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ และงานแสดงกิจกรรมส)งเสริมการท)องเที่ยวคือ งานกิจกรรมนวดประคบ
สมุนไพร ดวยแพทย4แผนไทย เวลามีงานแทบทุกงานเราก็จะออกทุกงานเหมือนกัน เพราะเป8น
กิจกรรมที่ไดรับความสนใจจากนักท)องเที่ยวมากดวย (เสกสรร  ฤทธิวงค4, 2559)    

 

 ตอนท่ี 3 ปFญหา ข�อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชน
ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 ปCญหา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท)องเที่ยวโดยชุมชนตามหลัก
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยได
วิเคราะห4ขอมูลใชการวิเคราะห4เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ปรากฏผลดังนี้  

1. ปFญหา 
  ปCญหาเก่ียวกับทางการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา คือ ความไม)พรอมของ
ชุมชน ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมและแยกเป8นประเด็นปCญหา ไดแก) ปCญหาดานสาธารณูปโภค ปCญหาดาน
สภาพพ้ืนท่ี  และปCญหาดานการจัดการ ดังนี้ 

1.1 ปCญหาดานระบบสาธารณูปโภค ไดแก) ถนนชํารุดเสียหาย ไม)ดี หรือกําลังซ)อมแซม/
ปรับปรุง/กําลังสรางถนนแคบทําใหการจราจรติดขัดเม่ือมีนักท)องเท่ียวมาโดยเฉพาะตอนเทศกาลต)าง ๆ  
มีฝุOนละอองมาก น้ําประปาไม)สะอาด  ไฟฟWาริมทางสว)างไม)เพียงพอ ตนไมริมทางเกะกะ รก มีขยะ
เกลื่อนกลาด ท่ีท้ิงขยะไม)เพียงพอ 

1.2 ปCญหาดานการจัดการ ไดแก) ปCญหารานคาในชุมชนไม)มีการจัดการท่ีดี ไม)เป8น
ระเบียบ สินคาท่ีขายไม)ใช)ของชุมชนเป8นชองทองถ่ินอ่ืนเขามาขาย สินคาการเกษตรของฝากราคาแพง  
ขอมูลสารสนเทศของทองถ่ินไม)เขาถึงผูมาท)องเท่ียว ขาดการประชาสัมพันธ4 ทําใหมีปCญหาเสนทางใน
การเขาชุมชน สถานท่ีตั้งของท่ีพัก/โฮมสเตย4 ไม)มีขอมูลอย)างเพียงพอ 

1.3 ปCญหาดานสภาพพื้นที่ เช)น ปCญหาเรื ่อง ที่ดิน สิ่งปลูกสราง ที่พัก/โฮมสเตย4 
ผูประกอบการมีปCญหาดานกฎหมาย ปCญหาเก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนท่ีปOาสงวน การทับซอนของพ้ืนท่ี
ระหว)าง กรมอุทยานแห)งชาติกับพ้ืนท่ีทํากินของชาวบาน (สปก.) 
             สอดคลองกับการสัมภาษณ4ผูใหขอมูลหลักดังนี้  
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  ปCญหาของการท)องเที่ยวโดยชุมชนที่นี่คือ การวางแผนการพัฒนาการท)องเที่ยวชุมชน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท)องถ่ิน ยังไม)ชัดเจนคือ ยังไม)ไดวางแผนร)วมกันทั้งสามส)วนที่
กล)าวมาว)า จะพัฒนาศักยภาพการท)องเที่ยวชุมชน ใหคนในชุมชนมีรายไดอย)างไร เพราะถาให
ชุมชนวางแผนเองอาจจะทําไดไม)ดีพอ เพราะมีขอจํากัดในเร่ืองของ ความรู ประสบการณ4 และ
ความสามารถของชุมชน ซ่ึงควรจะตองใชทั้งภาครับ เอกชน และทองถ่ินมาสนับสนุนเพื่อชุมชน
มีรายไดและเกิดการพัฒนาอย)างยั่งยืน (สมบูรณ4  สิงก่ิง, 2559) 
 

  นอกจากนั้น เจาอาวาสวัดไทยสามัคคี ไดกล)าวถึงปCญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวของชุมชนตําบลไทยสามัคคี เก่ียวกับราคาการจําหน)ายสินคา ดังว)า 

 

  บางที่ญาติโยมหรือนักท)องเที่ยวที่ผ)านมาและอยากทําบุญกับวัด ก็จะแวะซ้ืออาหาร 
สังฆทาน หรือ ผลไม เขามาถวายพระและจะเล)าใหฟCงว)า ที่นี่อาหารหรือผลไมบางอย)างมีราคา
แพงกว)าในหางสรรพสินคา เช)น โยมเขาแวะซ้ือผลไมมาถวายเขาบอกว)าที่หางราคาจะถูกว)า
คร่ึงหนึ่งของที่นี่ เราก็ไม)ทราบว)าราคาแพงเพราะอาตมาก็ไม)เคยออกไปเดินซ้ือเลยไม)รูว)าเขาขาย
ราคากันเท)าไร...หรือแมแต)เร่ืองที่พักที่นี่ราคาแพงกว)าที่อ่ืนขนาดอยู)ในเมืองราคายังถูกว)าที่นี่ 
อาจจะเป8นเพราะว)าที่นี่เป8นแหล)งท)องเที่ยวที่คนนิยมมาเที่ยวเลยแพง และเม่ือก)อนนักท)องเที่ยว
เขามาท)องเที่ยวเยอะมาก ทําใหชุมชนกลายเป8นแหล)งท)องเที่ยวที่เป8นที่รูจักดี เพราะอากาศดี 
โอโซนเป8นอันดับ 7 ของโลกทําใหใครๆ ก็ต)างเขามากันเยอะ รวมทั้งนายทุนที่เขามาทํารีสอร4ท
เพื่อรองรับนักท)องเที่ยวกันมาก โดยมีบางรีสอร4ท ที่ที่ดินทํากินไปทับซอนกับของกรมอุทยานฯ 
เหมือนที่เป8นข)าวนั่นแหล)ะ หลังจากนั้นนักท)องเที่ยวก็ลดนอยลง รีสอร4ทบางแห)งก็ไม)มีการบูรณะ 
ไม)ปรับปรุงปล)อยรกรางอาจจะไปทับซอนกับทีด่ินอุทยานเลยไม)ค)อยมีนักท)องเที่ยวมามากในช)วง
สี่หาป@ที่ผ)านมา  (พระสมพงษ4 พนธนมุตโต, 2559) 
 

  ในขณะท่ี ประธานอาสาสมัครหมู)บานบุไทร ไดใหขอมูลเสริมในเรื่องปCญหาการมีพ้ืนท่ี
ทับซอนกับอุทยานแห)งชาติทับลาน และเรื่องความสะอาด  ดังว)า 
 

  ปCญหาของคนที่ตําบลไทยสามัคคีคือเร่ืองของที่ดินทํากิน  มันเป8นแค) สปก. เราก็ทํา
กินไดเท)านั้นแต)เราก็ไม)รูว)าเขาจะมาเวนคืนกันเม่ือไหร) เพราะมันเป8นที่ดินของทหารน)ะ เรา
อยากใหเปลี่ยน สปก. เป8นโฉนด เราจะไดเชื่อม่ันรับรองว)าที่ดินเราทํามาหากินไดนานไม)ตอง
ระแวงว)าเม่ือไหร)เขาจะมายึดคืน และตอนนี้ก็ยังที่เห็นๆกันตอนนี้คือเขากําลังปรับปรุงถนนเขา
ตําบลไทยสามัคคี ทั้งฝุOนทั้งรถติด ขายของก็ไม)ค)อยไดเพราะฝุOนเยอะนักท)องเที่ยวก็ลงมาซ้ือไดบาง 
ถังขยะที่เขาจัดไวทิ้ง รวมทั้งปWายบอกทางต)าง ๆ ก็เก็บออกไปก)อนเพราะตองใชรถเกรดถนน บางที
ก็มีการทิ้งขยะลงพื้นบางก็น)าเห็นใจเขานะเพราะมันหาถังขยะไม)มี (สมร ใจจังหรีด, 2559)  
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2. แนวทางแก�ไขปFญหา 
  แนวทางปCญหาเก่ียวกับทางการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดรวบรวม
และแยกเป8นประเด็นแนวทางการแกปCญหา ไดแก) แนวทางแกปCญหาดานสาธารณูปโภค 
แนวทางแกปCญหาดานการจัดการ  แนวทางแกปCญหาดานสภาพพ้ืนท่ี ดังนี้ 

2.1 แนวทางการปCญหาดานระบบสาธารณูปโภค ไดแก) คนในชุมชนตองช)วยกันแกปCญหา
เฉพาะหนาโดยการช)วยกันเก็บขยะ ทําความสะอาดแหล)งท)องเท่ียวใหน)าดู น)าชม ตัดตกแต)งตนไมให
สวยงาม เรียบรอย  จัดท่ีท้ิงขยะอย)างเพียงพอ จัดระเบียบรานคา แผงลอยใหดูเป8นระเบียบ 

2.2 แนวทางแกปCญหาดานการจัดการ ไดแก) ช)วยกันดูแลสินคาใหไดมาตรฐานมีการ
กําหนดราคากลาง มีคุณภาพและราคาไม)แพงควรมีการประชาสัมพันธ4ทุกดานของชุมชนท่ีชัดเจน ท่ัวถึง 
มีจุดบริการนักท)องเท่ียว มีมัคคุเทศก4แนะนํา/ใหความรูสถานท่ีท)องเท่ียวในชุมชน คนหาสถานท่ี /สิ่งท่ี
จะชักชวนใหนักท)องเท่ียวเขามาในชุมชนมากข้ึนกว)าเดิม ควรมีงบประมาณสนับสนุนอย)างเพียงพอ 

2.3 แนวทางแกปCญหาดานสภาพพ้ืนท่ี ท่ีดิน สิ่งก)อสราง บานพัก โฮมสเตย4 ควรใหมีท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายในการท่ีจะปฏิบัติใหถูกตองชัดเจน 

         ดังขอมูลจากการสัมภาษณ4ผูใหขอมูลหลักดังนี้  
 

  เรามีการทํางานร)วมกันหลายส)วนในเร่ืองของกิจกรรมการท)องเที่ยวในชุมชน เพราะ
อย)างที่ทราบ ว)า ตําบลไทยสามัคคีเป8นพื้นที่ที่มีส)วนทับซอนกับ กรมการปOาไมของอุทยาน
แห)งชาติทับลานดังนั้นการที่เราจะจัดพื้นที่หรือปรับพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมการท)องเที่ยวโดย
ชุมชน เราตองทําหนังสือขออนุญาตใชพื้นที่ปรับพื้นที่โดยเราจะไม)รุกล้ําและไม)ไดเขาไปตัดไมเลย 
เช)น ที่เราจัดตลาดนัดสินคาชุมชนที่บานสุขสมบูรณ4 จัดศูนย4เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
เราก็จะจัดประชุมร)วมกันกับทุกหน)วยงานที่รับผิดชอบ เช)น เชิญปOาไม เชิญผูนําชุมชนโดยเฉพาะ 
กํานัน ผูใหญ)บาน มาประชุมหารือ ทําขอตกลงร)วมกันทําบันทึก MOU ร)วมกัน เพื่อไม)ใหเกิดขอ
พิพาทกัน (ดลยา ภู)ประดิษฐ, 2559) 
 

  นอกจากนั้น ผูอํานวยการโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบลไทยสามัคคี ได
กล)าวเสริมเก่ียวกับเรื่อง ความสะอาด ดังว)า 
 

  เร่ืองสุขภาพอนามัยในเร่ืองความสะอาดและหองน้ํา อยากใหพัฒนาในส)วนนี้ คือ
สถานที่ท)องเที่ยวทุกแห)งควรจะมีหองน้ําที่สะอาด บรรยากาศน)าเขาใช และมีจํานวนเพียงพอ
และมีผูรับผิดชอบในการทําความสะอาดที่ชัดเจน ไวรองรับนักท)องเที่ยวดวยหรือในเร่ืองของน้ํา
ที่ใชควรใหมีน้ําไหลตลอดเวลาเร่ืองนี้สําคัญมาก รวมทั้งเร่ืองของถังขยะก็ควรมีไวทุกจุด เวลามี
การจัดงานบางคร้ังหาถังขยะไม)ค)อยมีหรือตั้งไวในที่ที่มองเห็นไม)ชัดเจน และสถานที่จัดงานดอก
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เบญจมาศบานเม่ืองานจบหรือเสร็จสิ้นแลวอยากใหเก็บหรือเคลียร4พื้นที่ใหดูโล)งโปร)งสบาย
เหมือนเดิมรวมๆ และถามีแผนที่หรือเสนทางแสดงแหล)งท)องเที่ยวของพื้นที่ที่นี่ไดจะดีมาก ๆ เลย 
เพราะนักท)องเที่ยวสามารถเขามาดูไดว)าจะไปที่ไหนบางห)างกันมากแค)ไหน  ก็อยากใหพัฒนาใน
เร่ือง ของหองน้ํา และการกําจัดขยะ   (จิราภรณ4  นาดี,  2559) 
 

 ในขณะท่ี เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ไดกล)าวถึงแนวทางแกปCญหาการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนตําบลไทยสามัคคี คือ การสื่อไอซีที ดังว)า 

 

 แต)ก็ยังมีหลายสิ่งที่เราจะตองพัฒนาใหการท)องเที่ยวของที่นี่ดีข้ึน เช)น พัฒนาจุดที่เป8น
ไฮไลท4ของการท)องเที่ยวที่นี่ใหดีข้ึน หรือการใหมีศูนย4บริการการท)องเที่ยวแก)นักท)องเที่ยว การ
สรางแอพพริเคชั่น ของแหล)งท)องเที่ยวที่นี่ โดยใหนักท)องเที่ยวสามารถโหลดแอปพลิเคชั่นและ
เขามาดูเสนทางการท)องเที่ยวไดเลย หรือการสรางเสนทางการท)องเที่ยวที่นี่ หรือการใหมี
กิจกรรมพิเศษ ๆ ในการจัดกิจกรรมการท)องเที่ยวเช)น อาจใหมีกิจกรรมพิเศษในวันหยุดเพื่อให
นักท)องเที่ยวไดสนใจและมีส)วนร)วมในกิจกรรมดวย (สมจิตร ธีระบุญชัยกุล, 2559) 
 

 โดยผูอํานวยการโรงเรียนบานบุไผ) ไดกล)าวเสริมในเรื่อง การจัดการสิ่งปฎิกูล  
 

 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท)องเที่ยวนี่ ผมว)าเราควรเริ่มที่ความสะอาดก)อนเลย 
เพราะเราก็ทราบ ๆ ดีอยู)ว)าแหล)งท)องเที่ยวในตําบลไทยสามัคคีมีมาก และนักท)องเที่ยวก็มากดวย 
ดังนั้นการรักษาความสะอาดของบริเวณแหล)งท)องเที่ยวจึงเป8นสิ่งสําคัญ แหล)งท)องเที่ยวของเรา
ควรน)าจะมีที่ทิ้งขยะใหมากกว)านี้ เช)น แหล)งท)องเที่ยวทางธรรมชาติ ก็ควรจะจัดที่ทิ้งขยะให
ครอบคลุมและมากมาย หรือแมแต)ตามถนนหนทางของชุมชนต)าง ๆ  ผมว)าน)าจะมีที่ทิ้งขยะไว
สําหรับนักท)องเที่ยวดวยก็จะดีมาก ๆ จะช)วยทําใหที่ท)องเที่ยวดูสะอาด สวยงาม ยิ่งจะช)วยส)งเสริม
ใหการท)องเที่ยวในชุมชนพัฒนายิ่ง ๆ ข้ึนไป เช)น ในโรงเรียนของผมนี่ ถาผมเดินไปเจอเศษขยะ
ในโรงเรียนแลวเราเห็นพอดี เราจะไม)บอกเด็กใหไปเก็บมาทิ้ง ผมจะเดินไปเก็บเองแลวเอามาทิ้ง
ลงถังขยะ ผมทําใหเด็กดูเป8นตัวอย)าง (สมพร ญาติดอน, 2559) 

 

3. แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท$องเท่ียว 
       แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมและแยก
เป8นประเด็นการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียว ไดแก) การพัฒนาดานบุคลากร การพัฒนาดานชุมชน และ
การพัฒนาดานการจัดการ 

3.1 แนวทางการพัฒนาดานบุคลากร ควรมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก และดูแล
ความปลอดภัยอย)างเพียงพอ 
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3.2 การพัฒนาดานชุมชน ไดแก) ควรมีการพัฒนาแหล)งท)องเท่ียวในชุมชนใหมีคุณภาพ
และยั่งยืนต)อไป แหล)งท)องเท่ียวรักษาวิถีชีวิตของชุมชน ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปCญญาชาวบาน  
สิ่งอํานวยความสะดวกต)าง ๆ ควรมีใหพรอมและเพียงพอ เช)น ถนน น้ํา ไฟฟWา ท่ีรับรองนักท)องเท่ียว 

3.3 แนวทางการพัฒนาดานกิจกรรม พัฒนารูปแบบสินคาท่ีเป8นเอกลักษณ4ของทองถ่ิน 
สินคาไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน บรรจุภัณฑ4สวยงามเป8นการเพ่ิมมูลค)าสินคา สรางเครือข)ายท่ี
เก่ียวของกับการท)องเท่ียวเช)น รถโดยสารประจําทาง รถบริการนักท)องเท่ียว รานคา รานอาหาร ท้ัง
ของภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท)องเท่ียวใหเขมแข็ง ยั่งยืน 
  ดังขอมูลจากการสัมภาษณ4ผูใหขอมูลหลักดังนี้   
 

 งานดอกเบญจมาศบานในม)านหมอก นับเป8นส)วนหนึ่งของการดึงดูดนักท)องเที่ยว
ใหเขามาท)องเที่ยว จับจ)าย ซ่ึงเป8นการกระจายรายไดสู)ชุมชน งานนี้กลายเป8นสัญลักษณ4ของ           
วังน้ําเขียวไปแลว เพราะชุมชนไดนําผลิตผลทางการเกษตรมาขายได ซ่ึงทาง อบต. เองก็ใชงานนี้
เป8นการสรางรายไดใหชุมชน และใหนักท)องเที่ยวไดรูจักและเขามาเที่ยววังน้ําเขียวมากข้ึน ซ่ึงทาง 
อบต.  เองก็มีนโยบายที่จะใหมีการปลูกเบญจมาศตลอดทั้งป@อยู)แลว และเกษตรกรก็สามารถ
ปลูกไดถามีผาคลุมเพราะถาปลูกหนาฝน รากจะเน)าเกิดดอกยากอาจจะใชตนทุนสูง ถาเราจะ
ปลูกเพื่องานนี้เราจะตองปลูกช)วงปลายฝนเพื่อใหออกดอกไดทันช)วงฤดูกาลท)องเที่ยวพอดี 
หลังจากเดือน กุมภาพันธ4 ก็จะเป8นช)วงปRดฤดูกาลท)องเที่ยววังน้ําเขียว ดังนั้นถาเราจะใหวังน้ําเขียว
สามารถเที่ยวไดทั้งป@ เราจึงไดทํานโยบายนี้ข้ึนมาคือการปลูกดอกเบญจมาศใหออกดอกไดตลอด
ทั้งป@ซึ่งดอกเบญจมาศก็เป8นสัญลักษณ4ของอําเภอวังน้ําเขียวอยู)แลว  (สมบูรณ4  สิงก่ิง, 2559)   

 

 นอกจากนั้น เกษตรอําเภอวังน้ําเขียวไดกล)าวถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตําบลไทยสามัคคี โดยการออกใบรับรองการเป8นเกษตรกรของอําเภอวังน้ําเขียว ใหกับ
ชาวสวน ดังว)า 

 

  เรากําหนดใหมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ออกใบรับรองเกษตรกรชาวสวน เพื่อเป8น
เคร่ืองหมายรับรองว)าเป8นเกษตรกรชาวสวนโดยแทจริงจากเกษตรอําเภอ เพื่อใหผูบริโภคเกิด
ความม่ันใจว)าเป8นพืช ผัก ผลไมแท จากชาวสวนมาจําหน)ายเองโดยตรง และมีการกําหนดราคา
กลางใหเหมือนกันทั้งอําเภอ เช)น พุทรานมสด เราขายกันที่กิโลกรัมละ 80 บาท เหตุผลที่มัน
ราคาอาจจะสูงเพราะเราไม)ใชสารเคมีในแปลงปลูกโดยหันกลับมาใชเกษตรอินทรีย4 ดวยภูมิปCญญา
ของบรรพชนที่มีกรรมวิธีการหมักของแต)ละสวนไม)เหมือนกัน เช)น เม่ือก)อน “พุทรานมสด” ภูมิปCญญา
สมัยก)อนใชวิธีการหมักกากอาหารดวยนมสดเป8นระยะเวลากว)า 2-3 เดือน ซ่ึงจะทําใหเกิดสาร
จุลินทรีย4หลังจากนั้นถึงเอามารดน้ําแทนการใส)ปุZย เขารดดวยนมสดที่โคนตนประมาณ 1 ลิตร
ต)อสัปดาห4 ทําใหพุทรานมสดที่นี่มีรสชาติไม)เหมือนใคร คือ หนึ่งเปลือกบาง สองเนื้อพุทรากรอบ 
และสามรสชาติหวานกว)าที่อ่ืน จึงอาจทําใหตนทุนการผลิตที่สูงราคาจึงสูงข้ึนตามไปดวย ถาที่
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อ่ืนปลูกแค)ใส)ปุZยรดน้ํา รสชาติก็จะไม)หวานกรอบและเปลือกบางเหมือนพุทราทั่ว ๆ ไป (คณากร 
ทองสุขนอก, 2559) 

 

  ในขณะท่ี เจาอาวาสวัดบานบุไผ) หรือวัดหลวงพ)อคูณ 2 ไดกล)าวถึงการมีส)วนร)วมใน
การพัฒนากิจกรรมการท)องเที่ยวของชุมชนตําบลไทยสามัคคี คือการสรางที่จอดรถ และหองสุขา
ใหกับนักท)องเท่ียว ดังว)า  
 

  เม่ือก)อนวัดบุไผ)ไม)มีนักท)องเที่ยวเขามาเลย มีแต)เขามาจอดรถ ทั้งรถบัส รถส)วนตัว 
เอาเขามาจอดในวัดแลวนักท)องเที่ยวก็เดินขามไปซ้ือของฝาก ของที่ระลึกจากตลาดฝCwงตรงขาม
ไม)มีใครเขามาทําบุญกันเลยเพียงแค)ใชวัดเป8นสถานที่จอดรถเท)านั้นเพราะดานนอกรถจอดได
ไม)ก่ีคัน ที่สรางรูปหล)อหลวงพ)อคูณนี่ เป8นความตั้งใจของหลวงพ)อคูณ ปริสุทโธ ที่ใหสรางข้ึนมา 
เพื่อเป8นที่สักการะและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงบประมาณก)อสรางกว)า 100 ลานบาท 
ขนาดหนาตักกวาง 9 เมตร สูง 18 เมตร ตั้งอยู)บนฐาน 12 เมตร รวมแลวมีความสูงประมาณตึก 
10 ชั้น วัดบานบุไผ) จึงกลายเป8นสถานที่ท)องเที่ยวทางศาสนาที่สําคัญของชุมชนที่นักท)องเที่ยว
สามารถนํารถเขามาจอดรถไดสะดวกสบายและยังไดกราบไหว สักการะรูปหล)อหลวงพ)อคูณอีกดวย  
และยังมีตลาดจําหน)ายสนิคาทั้งภายในวัดและนอกวัด โดยเฉพาะวันหยุดจะมีรถนักท)องเที่ยวเขา
มาเป8นจํานวนมาก เราจึงสรางที่จอดรถและสรางหองน้ําที่สะอาด ซ่ึงนักท)องเที่ยวจะตองเปลี่ยน
รองเทาที่ทางวัดจัดไวใหก)อนเขาหองน้ํา มีหองน้ําไวรองรับนักท)องเที่ยวไวมากกว)า 50 หอง เม่ือ
มาถึงวัดนักท)องเที่ยวก็จะเดินข้ึนไปทําบุญเอาธูปเทียน ดอกไม ข้ึนไปกราบไหว มาจอดรถที่นี่เลย
ไดทั้งทําบุญ กับไดเดินไปเลือกซ้ือสินคานอกวัดไดเลยโดยที่ทางวัดไม)มีการเก็บค)าจอดรถ ค)าเขา
หองน้ําแต)อย)างใดเป8นการสนับสนุนการท)องเที่ยวดวย (พระครูเวฬุวัน  ชยานุศิษย4, 2559)   
 

 4. ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
4.1 ควรมีการใหความรูทางกฎหมายเก่ียวกับสิ่งก)อสราง บานพัก โฮมสเตย4 และอ่ืน ๆ 

ใหคนในชุมชนไดทราบอย)างชัดเจนและท่ัวถึง 
4.2 ควรมีการอบรมใหความรูแก)เจาหนาที่ที่ดูแลความสะดวกเรียบรอย รานคา 

มัคคุเทศก4เก่ียวกับการบริการนักท)องเท่ียว หรือนําไปทัศนศึกษาแหล)งท)องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและเป8น
แหล)งท)องเท่ียวท่ีมีลักษณะคลายหรือเช)นเดียวกับชุมชนเพ่ือเป8นแนวคิดใหเกิดการพัฒนาต)อไป 

4.3 หาผูสนับสนุนเรื่องงบประมาณจากภาครัฐ เอกชนและชุมชนเพ่ือสรางความเขมแข็ง
จนสามารถพ่ึงตนเองได 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการท$องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  
 ส$วนท่ี 1 ผลการศึกษาเส�นทางการจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 จากผลการดําเนินการวิจัยท่ีไดลงสํารวจและรวบรวมเอกสารจากการสนทนากลุ)มและ
ประชุมกลุ)มต้ังแต)การกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียว และการดําเนินการพัฒนาการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงไดเก็บขอมูลตลอดการดําเนินการจากการประชุมกลุ)ม การสัมภาษณ4เชิงลึก การสังเกต 
และการมีส)วนร)วมในกิจกรรม ผลการศึกษาจําแนกไดดังนี้ 

1. การสรางเสนทางกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

  การเดินทางมาท)องเท่ียวท่ีชุมชนตําบลไทยสามัคคี โดยเริ่มตนจากกรุงเทพมหานคร 
ถึงท่ีทําการองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา สามารถ
เดินทางมาโดยรถยนต4สามารถมาได 5 เสนทาง คือ  
  เสนทางท่ี 1 จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 1 หรือ ถนนพหลโยธิน เม่ือถึง
สระบุรีใหเลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ ขับต)อไปเลยอ)างเก็บน้ําลําตะคอง 
เลี้ยวซายเขาถนนสาย 24  ขับต)อไปถึงแยกอําเภอปCกธงชัยใหเลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 304 
มุ)งหนาสู) อําเภอวังน้ําเขียว เลยโรงพยาบาลวังน้ําเขียว มาท่ีหลักกิโลเมตร 59  ใหแยกซายเขาบานบุไผ) 
และองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ห)างจากถนน 304 ประมาณ 7 กิโลเมตร เสนทางสะดวก
ขับสบายตลอดเสนทาง 
 
 

   
 

 

ภาพท่ี 55  เสนทางท่ี 1 (จากกรุงเทพฯ- วังน้ําเขียว) 
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  เสนทางท่ี 2 จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 1 หรือถนนนพหลโยธิน เม่ือถึง
สระบุรีใหเลี้ยวขวาเขาทางหลวงหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ เม่ือถึงบริเวณตัวอําเภอปากช)องผ)าน
ฟาร4มโชคชัยไปประมาณ 4 กิโลเมตรใหเลี้ยวขวาเขาสู)ทางหลวงหมายเลข 2090 ขับตรงไปเรื่อยๆ เม่ือ
ถึงบริเวณด)านเก็บเงินเขาอุทยานแห)งชาติเขาใหญ) ใหเลี้ยวซายมุ)งหนาสู)อําเภอวังน้ําเขียว ถึงถนนสาย 
304 ใหเลี้ยวซายเพ่ือไปกลับรถ และเลี้ยวเขาแยกซายเขาบานบุไผ) และองค4การบริหารส)วนตําบล
ไทยสามัคคี ห)างจากถนน 304 ประมาณ 7 กิโลเมตร 
 

   
 
 

ภาพท่ี 56  เสนทางท่ี 2  (จากกรุงเทพฯ- วังน้ําเขียว) 
 

  เสนทางท่ี 3  จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 305 หรือถนนสายรังสิต-นครนายก ไป
ทาง จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นใหใชทางหลวงหมายเลข 33 แลวเลี้ยวซายบริเวณแยกกบินทร4บุรีใหม) 
เขาทางหลวงหมายเลข 304  มุ)งสู)จังหวัดนครราชสีมา ผ)านแยกอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผ)าน
อุทยานแห)งชาติทับลาน ขับตรงมามุ)งหนาสู)อําเภอวังน้ําเขียว ใหกลับรถและเลี้ยวเขาแยกซายเขาบาน
บุไผ) และองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ห)างจากถนน 304 ประมาณ 7 กิโลเมตร 
 

   
 
ภาพท่ี 57  เสนทางท่ี 3  (จากกรุงเทพฯ- วังน้ําเขียว) 
 
  เสนทางท่ี 4 จากกรุงเทพฯ ใชถนนมอเตอร4เวย4 ผ)านด)านลาดกระบัง แลวเลี้ยวซาย
ออกทาง จังหวัดฉะเชิงเทราเขาสู)ทางหลวงหมายเลข 304 ผ)าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ)านอําเภอพนม
สารคามถึงบริเวณแยกกบินทร4บุรีใหม)ใหตรงไปเขาสู)ทางหลวงหมายเลข 304 มุ)งสู)จังหวัดนครราชสีมา 
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ผ)านแยกอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผ)านอุทยานแห)งชาติทับลาน ขับตรงมามุ)งหนาสู)อําเภอวังน้ําเขียว 
ใหกลับรถและเลี้ยวแยกซายเขาบานบุไผ) และองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ห)างจากถนน 
304 ประมาณ 7 กิโลเมตร 
 

   
 

ภาพท่ี 58  เสนทางท่ี 4  (จากกรุงเทพฯ- วังน้ําเขียว) 
 
  เสนทางท่ี 5 จากนครราชสีมาใชเสนทางปCกธงชัย - วังน้ําเขียว ตามถนนสาย 304 ระยะทาง 
80 กิโลเมตร หลังจากผ)านท่ีทําการของอําเภอและโรงพยาบาลวังน้ําเขียว มาท่ีหลักกิโลเมตร 59 ให
เลี้ยวแยกซายเขาบานบุไผ) และองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ห)างจากถนน 304 ประมาณ 7 
กิโลเมตร เสนทางสะดวกขับสบายตลอดเสนทาง 
 
 

   
 

 

ภาพท่ี 59  เสนทางท่ี 5  (จากนครราชสีมา- วังน้ําเขียว) 
 
 จากการสํารวจเพ่ือจัดทําเสนทางการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษา
และจัดทําเสนทางการท)องเท่ียวท่ีชุมชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดย
ไดศึกษาคนควาจากเอกสารต)าง ๆ ท่ีเก่ียวของและการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ4เชิงลึกกับผูใหขอมูล ตลอดจน
มีการสนทนากลุ)มผูมีส)วนเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการท)องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อช)วยกันระดม
ความคิดเห็นและรวบรวมขอเสนอแนะต)าง ๆ เพ่ือจัดทําเสนทางการท)องเท่ียวนั้นในส)วนของการสนทนา
กลุ)มผูท่ีมีส)วนเก่ียวของไดจัดทําเกณฑ4การคัดเลือกแหล)งท)องเท่ียวท่ีจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดย
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ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลจากการสนทนากลุ)มไดกําหนดแนวทางการ
คัดเลือกแหล)งท)องเท่ียว สรุปไดดังนี้ 

1. แหล)งท)องเท่ียวนั้นควรมีความพรอมในการรองรับนักท)องเที่ยว มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกต)าง ๆ เช)น มีหองน้ํา มีสถานท่ีจอดรถ และพนักงานมีการบริการท่ีเป8นมิตร 

2. แหล)งท)องเท่ียวนั้นควรอยู)ใกลเสนทางคมนาคม การเดินทางสะดวก ปลอดภัย และใช
เวลาเดินทางไปแต)ละท่ีไม)ไกลกันมากนัก 

3. แหล)งท)องเท่ียวแต)ละแห)งควรอยู)ในเสนทางเดียวกัน และเป8นเสนทางหลักท่ีไม)ซับซอน 
และเป8นเสนทางท่ีนักท)องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปรูจักและสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล)งท)องเท่ียวอ่ืน ๆ 
ไดง)ายและสะดวกข้ึน 

4. เป8นแหล)งท)องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการท)องเท่ียวท่ีหลากหลาย น)าสนใจ และสอดคลอง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใชเวลาเดินทางไปกลับไดในวันเดียวหรือสามารถพักคางคืนได 

5. แหล)งท)องเท่ียวนั้นควรมีการจําหน)ายของท่ีระลึกท่ีผลิตโดยชุมชนเอง สรางจากภูมิปCญญา
ของชุมชนเพ่ือนักท)องเท่ียวจะสามารถซ้ือไปฝากไปเป8นของท่ีระลึก ซ่ึงยังเป8นการเผยแพร)ประชาสัมพันธ4
ชุมชนไทยสามัคคีไดอีกทางดวย 

6. แหล)งท)องเท่ียวนั้นควรมีการบริการดานที่พัก ดานอาหาร ที่เหมาะสมเพ่ือสะดวก
สําหรับนักท)องเท่ียวท่ีตองการพักคางคืน 
 จากการสรุปแนวทางการคัดเลือกและการจัดทําเสนทางการท)องเท่ียวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผูมีส)วนเก่ียวของได
นําเสนอเสนทางการท)องเท่ียวของชุมชนตําบลไทยสามัคคี สรุปไดว)ามี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. เสนทางท)องเท่ียวแบบไป – กลับ ภายใน 1 วัน (One day Trip) ไดแก) การเดินทาง
เริ่มจากช)วงเชา โดยใชเวลาท)องเท่ียว 3 ชั่วโมง และช)วงบ)าย 4 ชั่วโมง เริ่มจากจุดแรกคือ ไร)วิลเลจน4
ฟาร4มแอนด4ไวเนอร4รี่ จนสิ้นสุดท่ี ผาเก็บตะวัน ดังรายละเอียดเสนทางการท)องเท่ียวในภาพ 

1.1 ไร)วิลเลจน4ฟาร4ม แอนด4 ไวเนอร4รี่ ชมและชิมองุ)นสดพรอมไวน4และรานจําหน)าย
สินคาและของฝาก ของท่ีระลึก 

1.2 ไหวพระ นมัสการ ขอพร ณ วัดบุไผ) หรือวัดบานไร) 2 วัดท่ีรูปหล)อหลวงพ)อคูณปRด
ทองคําแทท้ังองค4 องค4ใหญ)ท่ีสุดในโลก   

1.3 สวนลุงอินทร4 สวนผลไมกางมุง สวนเกษตรแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 ชมโรงค่ัวกาแฟศูนย4เรียนรูเกษตรพอเพียง 
1.5 ชมงาน “เทศกาลงานดอกเบญจมาศบานในม)านหมอก” กับดอกเบญจมาศ

หลากหลายสีสันกว)า 20 สายพันธ4ใหญ)ท่ีสุดในประเทศ 
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1.6 ฟาร4มเมลล)อน “รักจัง@วังน้ําเขียว” ชมและชิมเมลล)อนจากฟาร4มระบบปRด 
1.7 สวนลุงไกรเกษตรศิลปRน ผักฟCงเพลง พรอมกับเลือกซ้ือพืชผักเมืองหนาวและผัก

ปลอดสารพิษ 
1.8 วังน้ําเขียวฟาร4ม และ Mr. Mushroom ชมฟาร4มเห็ด สาธิตการเพาะเห็ด เก็บเห็ด 

ครบวงจร จําหน)ายเห็ดสดและเลือกซ้ือของฝากและสินคาแปรรูป 
1.9 ปลูกปOากลางอากาศท่ีผาเก็บตะวันโดยการใชหนังสต๊ิกและไมตีกอล4ฟ 
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ภาพท่ี 60 เสนทางท)องเท่ียวแบบไปกลับภายใน 1 วัน 
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2. เสนทางท)องเท่ียวแบบพักคางแรม 2 วัน 1 คืน (One night 2 Days trip) ไดแก) การ 
เดินทางท)องเท่ียวแบบมีการพักคางคืน โดยในช)วงเชาจะใชเวลาท)องเท่ียว 3 ชั่วโมง ส)วนในตอนบ)าย
จะใชเวลาท)องเท่ียว 4 ชั่วโมง โดยเริ่มจากจุดแรกท่ี ไร)วิลเลจน4ฟาร4ม แอนด4 ไวน4เนอร4รี่ และสิ้นสุดท่ี 
วังน้ําเขียวฟาร4ม (Mr. Mushroom) ดังรายละเอียดเสนทางการท)องเท่ียวในภาพ 

2.1 ไร)วิลเลจน4ฟาร4ม แอนด4 ไวเนอร4รี่ ชมและชิมองุ)นสดพรอม ไวน4และรานจําหน)าย
ของท่ีระลึก 

2.2 นมัสการ ขอพร ไหวพระ ณ วัดบุไผ)หรือวัดบานไร) 2 วัดท่ีรูปหล)อหลวงพ)อคูณ
องค4ใหญ)ท่ีสุดในโลก  

2.3 สวนสวยคุณต)อ เกษตรวังน้ําเขียว ใชพืชแทนยา ตามแนวโครงการพระราชดําริ 
2.4 ชมโรงค่ัวกาแฟศูนย4เรียนรูเกษตรพอเพียง 
2.5 สวนลุงไกร เกษตรศิลปRน ผักเมืองหนาว ผักฟCงเพลง สินคาเกษตร สินคาแปรรูป 
2.6 ไร) ป. ปรางการ พืช ผัก ผลไม เมืองหนาวและผักปลอดสารพิษ 
2.7 ปลูกปOากลางอากาศท่ี “ผาเก็บตะวัน” โดยการใชหนังสต๊ิกและไมตีกอล4ฟ 
2.8 เขาท่ีพักท่ี บุไทรโฮมเสตย4 (พักคางคืนวันท่ี 1) 

  วันท่ี 2 ของการท$องเท่ียวแบบพักค�างคืน 
2.9 สวนลุงอินทร4 สวนผลไมกางมุงปลอดสารพิษ พุทรานมสด 
2.10 สวนวิภา ผลิตภัณฑ4แปรรูปจากเห็ดหอม ขาวเกรียบเห็ดหอม น้ําพริกเห็ดหอม 
2.11 ชมงาน “เทศกาลงานดอกเบญจมาศบานในม)านหมอก” กับดอกเบญจมาศ

หลากหลายสีสันกว)า 20 สายพันธุ4 ใหญ)ท่ีสุดในประเทศ 
2.12 ฟาร4มเมลล)อน “รักจัง@วังน้ําเขียว” ชมและชิมเมลล)อนจากฟาร4มระบบปRด 
2.13 วังน้ําเขียวฟาร4ม และ Mr. Mushroom ชมฟาร4มเห็ด สาธิตการเพาะเห็ด ครบวงจร 

จําหน)ายเห็ดสดและเลือกซ้ือของฝากสินคาแปรรูป 
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ภาพท่ี 61 เสนทางท)องเท่ียวแบบพักคาง 2 วัน 1 คืน 

 



200 
 

 จากการไดลงสํารวจพ้ืนท่ีเพื่อจัดทําเสนทางทั้ง 2 เสนทางที่ผูวิจัยไดจัดทําข้ึนนี้ ผูวิจัย
สรุปขอคนพบจากการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวแบบไป – กลับ ภายใน 1 วัน (One day Trip) มีดังนี้  

1. การเดินทางแบบนี้ไม)ตองเตรียมสัมภาระหรือการจัดกระเปZาเสื้อผาเพราะเป8นการไป
ท)องเท่ียวประมาณ 7- 8 ชั่วโมง ไปกลับไดในวันเดียว ทําใหลดปCญหาเรื่อง กระเปZาสัมภาระหรือของ
ใชกระจุกระจิก 

2. เป8นการท)องเท่ียวแบบประหยัดเพราะไม)ตองเสียค)าใชจ)ายในการจัดท่ีพักคางคืนหรือ
การจัดอาหารเชา อาหารเย็น โดยค)าใชจ)ายจะอยู)ท่ีประมาณ 1,000 บาท 

3.  การท)องเท่ียวแบบนี้เหมาะกับครอบครัวท่ีไม)สะดวกในการเดินทางไกลมากและ
ระยะเวลาในการนั่งในรถนานเกินไป 

4. การท)องเท่ียวเหมาะกับกลุ)มคณะหรือบุคคลท่ีมีเวลาหยุดนอย หรือมีเวลาจํากัดในการ
หยุดพักผ)อน เช)น พนักงานโรงงาน พนักงานบริษัท ท่ีมีวันหยุด 1 วันต)อสัปดาห4  

5. เหมาะกับบุคคลท่ีมีปCญหาสุขภาพในการนอน เช)น การแปลกท่ีในการนอน การนอน
ไม)หลับ การนอนกรน หรือ นักท)องเท่ียวท่ีตองพบแพทย4เป8นประจํา 

6. เหมาะสําหรับบุคคลท่ีเลี้ยงสัตว4เลี้ยงไวท่ีบานและไม)สามารถนําสัตว4เลี้ยงมาดวยจึง
จําเป8นท่ีจะตองไปเท่ียวและกลับไดภายในวันเดียว 
 สรุปขอคนพบของการเดินทางแบบพักคางแรม 2 วัน 1 คืน (One night 2 Days trip) 
ดังนี้ 

1. ไดสัมผัสบรรยากาศและกิจกรรมการท)องเที่ยวของแหล)งท)องเที่ยวยามคํ่าคืน เช)น 
การเดินจับจ)ายตลาดนัดกลางคืน ตลาดไนท4บาร4ซาร4 และการไดสัมผัสกลิ่นไปของแหล)งท)องเท่ียวท่ี
เปRดในช)วงเย็นหรือกลางคืนของชุมชนนั้น 

2. ไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน และไดพบเจอแหล)งท)องเท่ียวท่ีมากกว)า แบบ
วันเดียว เช)น การต่ืนตักบาตรพระ การเดินจับจ)ายสินคาการเกษตรจากแหล)งชุมชนเอง เลือกซ้ือ
ผลิตผลทางการเกษตรจากแปลง จากสวน จากไร) จากฟาร4ม ท่ีชุมชนปลูกและนํามาจําหน)ายขายเอง
โดยตรงในช)วงเวลาเชาตรู)   

3. การไดพักคางคืนอาจจะเหมาะกับการท)องเท่ียวแบบครอบครัว เพราะการไดเขาพักท่ี
รีสอร4ท หรือโฮมสเตย4 สามารถนอนพักคางไดท้ังครอบครัวอยู)ในหลังเดียวกัน ซ่ึงจะเป8นการกระชับ
ความสัมพันธ4ในครอบครัว ใหแน)นแฟWนยิ่งข้ึนและจะเป8นการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีดีเม่ือทุกคน
ไดมาอยู)พรอมหนากันและในบรรยากาศท่ีแปลกใหม)อาจจะทําใหมีความเขาใจกันมากข้ึน 

4. ค)าใชจ)ายอาจจะแพงกว)าแบบวันเดียว เพราะมีกิจกรรมการท)องเที่ยวมากกว)าราคา
ประมาณ 1,500 บาทต)อคน 
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 ส$วนท่ี 2 กิจกรรมการท$องเท่ียวของชุมชนไทยสามัคคี 
 จากการไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจและเก็บขอมูลจาการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาจากเอกสารต)าง ๆ ท่ีเก่ียวของและการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ4เชิงลึกกับผูใหขอมูล ตลอดจนมีการ
สนทนากลุ)มผูมีส)วนเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือช)วยกันระดมความคิดเห็น
และรวบรวมขอเสนอแนะต)าง ๆ เพ่ือรวบรวมกิจกรรมในการจัดการท)องเที่ยวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผูวิจัยไดใชเกณฑ4การแบ)งประเภทของการท)องเท่ียวของ องค4การ
ท)องเท่ียวโลก แบ)งเป8น 3 รูปแบบหลัก ไดแก) 1) รูปแบบการท)องเที่ยวในแหล)งธรรมชาติ 
(Natural Based Tourism)  2) รูปแบบการท)องเท่ียวในแหล)งวัฒนธรรม  (Cultural Based Tourism) 
และ  3) รูปแบบการท)องเท่ียวในความสนใจพิเศษ  (Special Interest Tourism)  ซ่ึงผลจากการ
รวบรวมกิจกรรมสรุปไดแต)ละรูปแบบไดดังนี้  (วารัชต4 มัธยมบุรุษ, ม.ป.ป.)  

1. รูปแบบการท)องเท่ียวในแหล)งธรรมชาติ (Natural Based Tourism)   
  รูปแบบการท)องเท่ียวในแหล)งธรรมชาติ เป8นกิจกรรมเรียนรูวิถีเกษตรชุมชนและเป8น
กิจกรรมการเรียนรูการประกอบอาชีพของเกษตรกรชุมชนไทยสามัคคี ซึ่งยึดหลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน เนนการสรางรายไดจากการประกอบอาชีพ โดยมี
กรรมวิธีการเพ่ิมมูลค)าท่ีแตกต)างและหลากหลายกิจกรรมท่ีน)าสนใจ ไดแก)  

1.1 กิจกรรมการสาธิตปลูกเห็ดและเก็บเห็ด  เป8นการเรียนรูการเพาะเห็ดหอม เห็ดนางฟWา 
เห็ดหูลิง ของชาวบาน โดยนักท)องเที่ยวจะสามารถเขาเยี่ยมชมกระบวนการปลูกเห็ดหอม  เรียนรู
เทคนิคการผลิตท่ีถูกตอง ไดทุกวันโดยเกษตรกรท่ีมีความรูในชุมชนเอง นักท)องเท่ียวยังสามารถซ้ือ
เห็ดหอมสด ๆ รวมท้ังเห็ดแปรรูปต)าง ๆ จากกลุ)มเกษตรกรโดยตรงไดอีกดวย 
 

  
                กิจกรรมการเก็บเห็ด                             นักท)องเท่ียวเก็บเห็ดจากฟาร4ม 
 
ภาพท่ี 62  กิจกรรมการเก็บเห็ด และ นักท)องเท่ียวเก็บเห็ดจากฟาร4ม 
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1.2 กิจกรรมการปลูกผักและตัดผักสดๆ จากแปลง นักท)องเท่ียวสามารถเขามามีส)วนร)วม
ในการเลือกซ้ือและการปลูกผัก เรียนรูวิธีการทําแปลงผักต้ังแต) การเตรียมดิน การเตรียมวัสดุในการปลุก 
การดูแล การใหปุZยใหน้ําจนถึงการเลือกตัดผัก เช)น ผักปลอดสารพิษ ผักเมืองหนาว เช)น สลัดแกว เรดโอhค 
กรีนโอhค เรดลีฟ  ดวยตัวเองจากแปลงปลูกซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีใหคําแนะนําก)อนการตัดดวยตัวเอง เช)น 
สวนลุงไกร ไร) ป.ปราการ สวนลุงอินทร4 
 

   
              กิจกรรมการปลูกผัก                        นักท)องเท่ียวมีส)วนร)วมในการทําแปลงผัก 
 

ภาพท่ี 63 กิจกรรมการปลูกผัก และ นักท)องเท่ียวมีส)วนร)วมในการทําแปลงผัก 
 

1.3 กิจกรรมตัดไมดอก เป8นกิจกรรมท่ีใหนักท)องเท่ียวสามารถเขาไปเลือกซ้ือเลือกตัด
ไมดอกเมืองหนาวดวยตัวเองสามารถตัดไดตามสีสันท่ีชอบและตามปริมาณจํานวนท่ีตองการโดยมี
เจาหนาท่ีใหคําแนะนําพรอมสาธิตการตัดดอกอย)างถูกตองก)อนจะแจกอุปกรณ4การตัดใหนักท)องเท่ียว
เขาไปตัดในสวนดวยตัวเอง แปลงไมตัดดอกเมืองหนาวไดแก) การตัดดอกเบญจมาศในงาน วันดอก
เบญจมาศบานในม)านหมอก โดยเก็บค)าตัดดอกหรือจําหน)ายท้ังตน ตนหรือช)อละ 10 บาท  
 

  
         กิจกรรมตัดไมดอกจากแปลงปลูก                   นักท)องเท่ียวเลือกขุดตนไมดอกเอง 
 
ภาพท่ี 64 กิจกรรมตัดไมดอกจากแปลงปลูก และ นักท)องเท่ียวเลือกขุดตนไมดอกเอง 
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1.4 กิจกรรมการเก็บผลไมจากไร)  เป8นกิจกรรมท่ีใหนักท)องเท่ียวไดเขามามีส)วนร)วมใน
การเลือกซ้ือสินคา เลือกเก็บผลจากตนสด ๆ เลือกเอาตามรสชาติท่ีชอบ สีสันท่ีถูกใจนักท)องเท่ียว ซ่ึง
เป8นกิจกรรมท่ีนักท)องเท่ียวประทับใจเพราะไดตัดผลไมดวยตัวเอง โดยเจาของสวนจะแนะนําวิธีเก็บ
ผลไมและแจกอุปกรณ4ตัดไดแก) กรรไกร ตะกราใส)ผลไม ผลไมท่ีตัด เช)น ลูกเมลล)อน พุทรานมสด 
สตอเบอร4รี่ ซ่ึงมีกฎกติกาการเขาเก็บผลไม เช)น หามเก็บกินในสวน  ใหเก็บใส)ถังท่ีแจกใหแลวนํามาชั่ง
ท่ีจุดจําหน)ายใครไม)มีถังใส)ไม)มีสิทธิ์เก็บ เก็บเฉพาะลูกท่ีสุกซ่ึงมีวิธีการสังเกตตามท่ีเจาของสวนแนะนํา
และ เป8นขอตกลงกันว)าผลไมท่ีเก็บมานักท)องเที่ยวตองรับซ้ือท้ังหมด เจาของสวนจะใส)ถุงและแพ็ค 
อย)างเรียบรอยและท่ีสําคัญหามลางน้ําเพราะจะทําใหผลสตอเบอร4รี่เสียเร็วข้ึน  
 

  
                การเก็บผลไมจากสวนพุทรานมสด                      นักท)องเท่ียวเก็บสตอเบอร4รี่จากแปลง 

 

ภาพท่ี 65 การเก็บผลไมจากสวนพุทรานมสด และ นักท)องเท่ียวเก็บสตอเบอร4รี่จากแปลง 
 

2. รูปแบบการท)องเท่ียวในแหล)งวัฒนธรรม  (Cultural Based Tourism)  
2.1 กิจกรรมทําพิธีบายศรีสู)ขวัญและการรําอวยพร การบายศรี-สู)ขวัญ เป8นกิจกรรมท่ี

เจาของบานจัดข้ึนเพ่ือความเป8นสิริมงคลแก)ผูท่ีเขามาพัก โดยประเพณีบายศรีสู)ขวัญนี้นิยมจัดทํากันใน
โอกาสอันเป8นมงคลต)าง ๆ เช)น ข้ึนบานใหม) บวชนาค แต)งงาน เลื่อนยศ เลื่อนตําแหน)ง พระภิกษุ
เลื่อนสมณศักด์ิ หรือผูใหญ)ท่ีเคารพนับถือมาสู)ทองท่ี จะตองเดินทางไกล ยายท่ีอยู) เป8นพิธีมงคลท่ีนิยม
ทํากันมากท้ังในงานเล็กนอยภายในครอบครัว สําหรับการการบายศรีสู)ขวัญท่ีโฮมสเตย4นี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ
เรียกขวัญนักท)องเท่ียวหรือผูมาเยือนใหกลับมาอยู)กับตัว อวยพรใหอยู)เย็นเป8นสุข อายุม่ันขวัญยืน มี
ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน ประสบโชคชัย ปลอบจิตใจใหเขมแข็งม่ันคงปราศจากความ
หวาดกลัว และใหเดินทางกลับดวยความปลอดภัยโดยเจาของท่ีพักกับผูพักจะตองตกลงราคากันก)อน
ว)าจะใชชุดใหญ) หรือชุดเล็ก ในการทําพิธีและการแสดงรําอวยพร เพ่ือจะไดมีความเหมาะสมกับราคา 
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               กิจกรรมการรําอวยพร                                       กิจกรรมบายศรีสู)ขวัญ 
 

ภาพท่ี 66  กิจกรรมการรําอวยพร  และ กิจกรรมบายศรีสู)ขวัญ 
 

2.2 กิจกรรมไหวพระเสริมสิริมงคล เป8นกิจกรรมท่ีเป8นส)วนสําคัญของชุมชนในการรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาของชุมชนไทยสามัคคี ท่ีจะนิยมเดินทางมา
กราบไหวสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีเป8นท่ีเคารพบูชาคู)บานคู)เมืองตามศาสนสถาน เช)น วัดบุไผ) หรือวัดหลวงพ)อคูณ 
2 วัดบุไทร หรือกิจกรรมการนั่งวิปCสสนากรรมฐานท่ีวัดปOาเวฬุวัน 
 

   
              กิจกรรมไหวพระเสริมศิริมงคล                               นั่งวิปCสสนากรรมฐาน 
 

ภาพท่ี 67 กิจกรรมไหวพระเสริมศิริมงคล และ นั่งวิปCสสนากรรมฐาน 
 

2.3 กิจกรรมนั่งรถอีแตgนสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวชุมชนไทยสามัคคี 
เป8นการท)องเที่ยวเชิงนิเวศซ่ึงเป8นบริการเสริมจากการพักท่ีบุไทรโฮมสเตย4 บริการนําชมและสัมผัส
บรรยากาศ และวิถีชีวิตเรียบง)ายในชนบทโดยรถอีแตgนรอบ ๆ ชุมชนซ่ึงนักท)องเท่ียวจะสามารถรับรู
และสัมผัสกับกลิ่นไอของชนบทอย)างแทจริง ซ่ึงกิจกรรมนั่งรถอีแตgนนี้ เป8นกิจกรรมเสริมจากการเขา
พักท่ีโฮมสเตย4 ซึ่งไดจัดกิจกรรมเวียนฐานเพื่อใหความรูแก)นักท)องเที่ยวหรือผูมาศึกษาดูงาน ซ่ึง
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นักท)องเท่ียวจะไดเห็นวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานรวมท้ังการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริมท่ีช)วย
สรางรายไดเพ่ือสนับสนุนจุนเจือครอบครัว ตามการดําเนินชีวิตท่ียึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือนํารายไดมาเลี้ยงครอบครัว ส)วนที่เหลือจึงนํามาจําหน)าย และไดสัมผัสการเรียนรู
อาชีพเกษตรแบบยั่งยืน เช)น ฐานเพาะเห็ดหอม ฐานปลูกเบญจมาศ และ ฐานปลูกผักเมืองหนาว
ปลอดสารพิษ ฐานการทําลูกปะคบสมุนไพร ฐานการทําไมกวาด การจักสาน ซ่ึงเป8นกิจกรรมท่ีเรียบ
ง)าย สะดวก และ ปลอดภัยโดยเหมาจ)าย ท้ังวัน ราคา 500 บาท ตามจุดท่ีกําหนดภายในตําบลไทย
สามัคคี  
 

  
          กิจกรรมนั่งรถอีแตgนสัมผัสวัฒนธรรม                  นักท)องเท่ียวออกเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน 
 

ภาพท่ี 68 กิจกรรมนั่งรถอีแตgนสัมผัสวัฒนธรรม และ นักท)องเท่ียวออกเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน 
 

2.4 กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร เป8นกิจกรรมเรียนรูวิถีวัฒนธรรมไทยจากการ
ใชสมุนไพรท่ีมีอยู)ในทองถ่ินมานวดรักษา โดยการนําเอาสมุนไพรมาทําความสะอาดแลวหั่นเป8นชิ้นบาง ๆ 
ซ่ึงปCจจุบันการทําลูกประคบสมุนไพรท่ีทํามี 2 ชนิดคือแบบสดและแบบแหง แต)ท่ีตําบลไทยสามัคคีทํา
แบบแหงเพราะเก็บไวไดนานกว)า วิธีการโดยการนําเอาสมุนไพรมามัดห)อรวมกันใชผาสีขาวอาจจะทํา
เป8นรูปทรงต)าง ๆ เช)น รูปทรงหมอน รูปทรงกลม นําไปนึ่งใหรอนแลวเอามาประคบ นาบตามร)างกาย
ท่ีมีอาการปวดเม่ือยซ่ึงจะช)วยบรรเทาใหกลามเนื้อผ)อนคลายหายปวดเม่ือยช)วยใหการไหลเวียนของ
โลหิตดีข้ึน โดยสมุนไพรท่ีใชประกอบดวย ไพล ผิวมะกรูด ตะไคร ใบมะขามป@ยก ขม้ินชัน ใบสมปOอย 
การบูร พิมเสน โดยมีคุณยายทง จุยสกุล เป8นปราชญ4ชาวบานท่ีเป8นผูถ)ายทอดวิธีการทํา กิจกรรมนี้คิด
คนละ 50 บาท นักท)องเท่ียวจะไดลูกประคบสมุนไพรติดตัวกลับบานดวย 
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                  ลูกประคบสมุนไพร                              กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร 
 

ภาพท่ี 69 ลูกประคบสมุนไพร และ กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร 
 

2.5 กิจกรรมทําเครื่องจักสานจากไมไผ) เป8นกิจกรรมท่ีใหนักท)องเท่ียวไดเขาไปเรียนรู
วิธีการทําตะกรา กระบุง แจกัน หรือผลิตภัณฑ4จากไม)ไผ) โดยปราชญ4ชาวบานคือ นายพรหม ร)มพฤกษ4 
ซ่ึงเป8นปราชญ4ชาวบานท่ีมีความรูในเรื่องของการจักสานจากการใชไมไผ)มาเหลาใหบาง และขัดแตะ
ลวดลายออกมาอย)างประณีตและสวยงาม โดยการเพ่ิมสีสัน ในการยอมสีไมไผ)(ตอก) เพ่ือใหผลิตภัณฑ4
มีความคิดสรางสรรค4 และสวยงาม นักท)องเท่ียวท่ีมีพ้ืนฐานในการจักสานอยู)แลวสามารถใชเวลานอย
ในการเรียนรูแต)ถาไม)มีพ้ืนฐานมาก)อนอาจใชเวลา 2-3 วัน 

 
 

 
 
ภาพท่ี 70 กิจกรรมการทําเครื่องจักสาน 
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2.6 กิจกรรมการทําไมกวาดดอกหญา เป8นกิจกรรมการเรียนรูวิธีการทําไมกวาดโบราณ
โดยทําจากตนดอกหญา (ตนปง หรือ พง) ดอกหญาชนิดนี้จะออกดอกในช)วงเดือน กรกฎาคมถึงเดือน 
มีนาคม  ซ่ึงในหนึ่งป@จะสามารถเก็บดอกตนพงไดเพียงครั้งเดียวโดยจะนํามาตากใหแหงและใชหวีสาง
เอาดอกตนพงออกใหหมด ก็จะไดกานดอกตนพง หลังจากนั้นจะนํามาแยกขนาดของดอกพงเป8นสาม
ขนาดคือ กานดอกขนาดสั้น ขนาดกลาง และขนาดยาว ซ่ึงเวลานํามามัดจะเริ่มจากขนาดสั้นก)อนแลว
ค)อยถักไปขนาดกลางและขนาดยาวสุดทาย ซ่ึงเราจะนํามามัดรวมกันใหแน)นโดยการใชเชือกฟาง ซ่ึง
สมัยก)อนใชตนหวายแต)ปCจจุบันหายากจึงหันมาใชเชือกฟางมัดแทน ไมกวาด 1 อันใชเวลาทําประมาณ 
30-40 นาที ขายไดราคาประมาณ 35-40 บาท โดยมีปราชญ4ชาวบานคือ คุณยายต้ิม สวนฉิมพลี เป8น
วิยากรสาธิตการทําไมกวาดดอกหญา   

 
 

  
               การทําไมกวาดดอกหญา                                        ผลิตภัณฑ4ไมกวาดดอกหญา 
 

ภาพท่ี 71  การทําไมกวาดดอกหญา และ  ผลิตภัณฑ4ไมกวาดดอกหญา 
 

3. รูปแบบการ ท)องเท่ียวในความสนใจพิเศษ  (Special Interest Tourism)   
  รูปแบบการท)องเท่ียวในความสนใจพิเศษ เป8นรูปแบบกิจกรรมท่ีนักท)องเท่ียวชื่นชอบ
ตามความสนใจของนักท)องเท่ียวเอง โดยมีกิจกรรมการท)องเท่ียว ดังนี้   

3.1 กิจกรรมพักโฮมสเตย4 ท่ีบานบุไทรโฮมสเตย4และบานสุขสมบูรณ4ซ่ึงเป8นโฮมสเตย4ท่ี
ไดรับรางวัลโฮมสเตย4ตนแบบของประเทศ ดวยสภาพท่ีต้ังของชุมชนไทยสามัคคีต้ังอยู)ในมีสภาพแวดลอม
ท่ีดี อากาศปลอดโปร)งโล)งสบายและภูมิประเทศอยู)ในทําเลท่ีเหมาะสมและท่ีพักต้ังอยู)ไม)ไกลจากตัว
อําเภอ ชุมชนไทยสามัคคีมีความเต็มใจในการใหการตอนรับนักท)องเท่ียวและผูมาเยือน บานพักโฮมส
เตย4ของชุมชน มีสิ่งอํานวยความสะดวกเช)น ท่ีนอน หมอน น้ําประปา หองน้ําสะอาด ฯลฯ  รวมท้ัง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สิน เนื่องจากนักท)องเท่ียวตองพักกับเจาของบานดังนั้นการจัดอาหาร
ม้ือใด ม้ือหนึ่ง จึงมีความจําเป8นต)อนักท)องเท่ียวมาก การนําเสนอรายการอาหารทองถ่ินจึงเป8นเสน)ห4
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และจะทําใหนักท)องเท่ียวเกิดความประทับใจ ท้ังนี้เจาของบานพักเองจะพิจารณาขอมูลของนักท)องเท่ียว
ในเบื้องตนก)อนเขาท่ีพัก เช)น เชื้อชาติ ศาสนา การแพอาหาร และงบประมาณในการจัดทําอาหาร 
เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับจํานวนนักท)องเท่ียวท่ีเขาพัก โฮมเสตย4บานบุไทร มีบานพักไวบริการจํานวน 
18 หลัง และมีการบริการอาหารทองถ่ินท่ีแนะนํา เช)น น้ําพริกปลาทูกับผักสลัดสดๆ ผัดเห็ดหอม และ
ในตอนเชาร)วมตักบาตรกับเจาของบานซ่ึงยังเป8นการส)งเสริมอนุรักษ4ประเพณีไทยดวย 

 

 

  
                        กิจกรรมพักโฮมสเตย4                              สภาพภายในบานพักโฮมสเตย4 
 

ภาพท่ี 72  กิจกรรมพักโฮมสเตย4 และ สภาพภายในบานพักโฮมสเตย4 
 

3.2 กิจกรรมกางเตนท4ต้ังแคมปeพักแรม ท่ีบริเวณผาเก็บตะวัน ดวยสภาพพ้ืนท่ีผาเก็บ
ตะวันเป8นท่ีราบเตียนโล)ง โปร)งสบาย และเป8นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห)งหนึ่งของอุทยานแห)งชาติทับลาน
มีวิวธรรมชาติท่ีสวยงาม สามารถชมพระอาทิตย4 ข้ึนและลับขอบฟWาในยามเย็น และมีหมอกลงหนาทํา
ใหอากาศหนาวเย็น จึงเหมาะกับการกางเตนท4ตั้งค)ายพักแรม โดยคิดอัตราค)าบริการเช)นเดียวกับท่ีพัก
กางเตนท4ของกรมอุทยานแห)งชาติท่ัวไป ซ่ึงจะมีหองน้ําและไฟส)องสว)างใหตามปกติ 
 

  
                กิจกรรมกางเตนท4ตั้งแคมปeพักแรม                            นักท)องเท่ียวท่ีมาพักกางเตนท4 
 
ภาพท่ี 73 กิจกรรมกางเตนท4ต้ังแคมปeพักแรม และ   นักท)องเท่ียวท่ีมาพักกางเตนท4 
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3.3 กิจกรรมปลูกปOากลางอากาศ เป8นกิจกรรมท่ีสอดแทรกการท)องเท่ียวดวยการปลูก
ปOาจากการใชกิจกรรมการท)องเท่ียว เป8นเครื่องมือในการปลูกปOา เป8น “กิจกรรมปลูกปOา” ดวยการยิง
เมล็ดพันธุ4พืชดวยหนังสต๊ิกและการตีดวยไมกอล4ฟเป8นอุปกรณ4ในการปลูก  โดยการใชเมล็ดพันธุ4พืช 
ซ่ึงมีท้ังเมล็ดมะค)าโมง และเมล็ดลาน หรือ ลูกลาน ขายราคาถุงละ 10 บาท ส)วนหนังสต๊ิกและไมตี
กอล4ฟมีใหบริการฟรี วิธีการปลูกโดยการใชเมล็ดพันธุ4พืชเป8นลูกกระสุนโดยไปยิงบริเวณหนาผาท่ีจัดไวให 
เม่ือยิงหรือตีเมล็ดพันธุ4พืชเขาไปตกในปOาแลวมันก็จะงอกงามเติบโตข้ึนมาในช)วงหนาฝน วิธีปลูกปOา
แบบนี้ไดผลประมาณรอยละ 80 ซ่ึงนักท)องเท่ียวใหความประทับใจและเป8นกิจกรรมท่ีดึงดูดนักท)องเท่ียว
ไดอีกทาง 
 

  
            การปลูกปOาโดยใชไมกอล4ฟ                              การปลูกปOาโดยหนังสต๊ิก 
 
ภาพท่ี 74 การปลูกปOาโดยใชไมกอล4ฟ และ  การปลูกปOาโดยหนังสต๊ิก 
 

3.4 กิจกรรมการเลือกซ้ือสินคาทองถ่ิน เป8นกิจกรรมท่ีนอกจากจะใหความเพลิดเพลิน
ในการเลือกจับจ)ายสินคาเกษตรจากเจาของสวนท่ีนํามาวางขายโดยตรงในตลาดท่ีจัดสรางข้ึนขางทาง
ซ่ึงเป8นตลาดกลางจําหน)ายผลผลิตจากเกษตรกรชาวบานท่ีตัดมาวางขายเองโดยไม)ผ)านพ)อคาคนกลาง
หรือสินคาแปรรูปท่ีจัดจําหน)ายในลักษณะตลาดติดแอร4 ซ่ึงมีกิจกรรมเสริมใหนักท)องเท่ียวไดเขาชม 
การสาธิต การแสดง การพานักท)องเท่ียวเขาชมกระบวนการผลิต ต้ังแต)การเตรียมพ้ืนท่ี เตรียมอุปกรณ4
การปลูก การเริ่มปลูก การเก็บเก่ียว จนกระท่ังการแปรรูปสินคาเกษตร มีท้ังจําหน)ายแบบสด ๆ เช)น 
เห็ดโคนญ่ีปุOน เห็ดหลินจือ เห็ดหอม และสินคาแปรรูปเช)น แหนมเห็ดหอม กุนเชียงเห็ดหอม ขาว
เกรียบเห็ด ปลาราเห็ด น้ําพริกเห็ด ฯลฯ สถานท่ีจําหน)ายไดแก) วังน้ําเขียวฟาร4ม Mr. Mushroom 
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                     กลุ)มปลูกผักปลอดสาร                      นักท)องเท่ียวเลือกซ้ือสินคาเกษตรจากตลาดชุมชน 

 

ภาพท่ี 75 กลุ)มปลูกผักปลอดสาร และ นักท)องเท่ียวเลือกซ้ือสินคาเกษตรจากตลาดชุมชน 
 

3.5 กิจกรรมปCwนจักรยาน เป8นกิจกรรมที่มีใหบริการสําหรับที่พักท่ีมีจักรยาน หรือ
นักท)องเท่ียวสามารถนําจักรยานมาปCwนเองไดโดยถนนท่ีนักท)องเท่ียวนิยมปCwนคือ ถนนสายหลักท่ีแยก
จากเสนสาย 304 เขามาทางตําบลไทยสามัคคี และขณะนี้กําลังดําเนินการสรางเสนทางปCwนจักรยานมี
ระยะทางกว)า 20 กิโลเมตรและไดใชเป8นเสนทางก้ันระหว)างอุทยานปOาไมกับชุมชนดวย โดยนักท)องเท่ียว
ปCwนเพ่ือไปถ)ายรูปตะวันลับขอบฟWาท่ีผาเก็บตะวัน 
 

  
                  กิจกรรมปCwนจักรยาน                                                เสนทางปCwนจักรยาน 
 

ภาพท่ี  76 กิจกรรมปCwนจักรยาน และ  เสนทางปCwนจักรยาน 
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3.6 กิจกรรมการดูสัตว4ปOา  เป8นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือไปดูฝูงวัวกระทิงท่ีมีอยู)ตามธรรมชาติ 
ท่ีเขาแผงมา อําเภอวังน้ําเขียว เป8นกิจกรรมท่ีทางโฮมสเตย4จัดข้ึน โดยจะจัดในช)วงตอนเย็น เวลา
ประมาณ 16.00 น. นักท)องเท่ียวจะตองนั่งรถกระบะท่ีเจาหนาท่ีจัดไวใหขับข้ึนไปบนเขาแผงมาซ่ึง
เป8นทางท่ีลาดชันและคดเค้ียวตองอาศัยความชํานาญเสนทาง โดยฝูงกระทิงจะลงมากินหญาและดินโปOง
ท่ีทางอุทยานจัดไวให ในเวลาประมาณ 17.00 น. ฝูงวัวกระทิงจะทยอยลงมากินหญาประมาณ 10 – 
100  ตัวสามารถมองเห็นดวยตาเปล)า แต)มีกติกาคือ การหามส)งเสียงดังเพราะจะทําใหกระทิงต่ืนตกใจ 
และกลับเขาปOา ท่ีดูกระทิงอยู)ห)างจากท่ีพักประมาณ 15 กิโลเมตร ราคา 1,500 บาทต)อ 1 คันรถกระบะ 
บรรทุกคนได 10-15 คน ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ซ่ึงนักท)องเท่ียวจะตองไปนั่งรอตามท่ีจุด
จัดไวใหชม 

 

 

  
          กิจกรรมการดูสัตว4ปOา (ฝูงกระทิงปOา)                         ดินโปOงแหล)งอาหารของฝูงกระทิง 

 

ภาพท่ี 77  กิจกรรมการดูสัตว4ปOา (ฝูงกระทิงปOา) และ ดินโปOงแหล)งอาหารของฝูงกระทิง 
 

3.7 กิจกรรมการแปรรูปเห็ด เป8นกิจกรรมการแปรรูปจากเห็ดต)าง ๆ ท่ีมีอยู)ในชุมชน 
ซ่ึงเป8นกรรมวิธีการแปรรูปเห็ดโดยภูมิปCญญาชาวบานจากวัตถุดิบท่ีมีอยู)และเป8นการถนอมอาหารไป
ในตัว ซ่ึงการแปรรูปเห็ดมีหลายวิธี เช)น การทําแหนมเห็ด เห็ดสามรส ขาวเกรียบเห็ด น้ําพริกเห็ด 
เป8นตน กิจกรรมท่ีเปRดโอกาสใหนักท)องเท่ียวสามารถเขามาศึกษาดูงานและเรียนรูได โดยมีวิทยากร
จากปราชญ4ชาวบานท่ีมีความรูเฉพาะในแต)ละประเภทการแปรรูปอาหาร เช)น การทําแหนมเห็ด เห็ด
สามรส สามารถเขาชมกระบวนการผลิตและสาธิตไดท่ี แหนมเห็ดแม)โอเลี้ยง ต้ังอยู)ท่ีบานไทยสามัคคี  
ซ่ึงไดรับการรับรองจากกรมการท)องเท่ียวใหเป8นสินคา OTOP ส)วนการทําขาวเกรียบเห็ด และน้ําพริกเห็ด 
นักท)องเท่ียวสามารถเขาชมและเรียนรูไดท่ีสวนวิภา บานบุไทร  
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                    กิจกรรมการแปรรูปจากเห็ด                          ท่ีจําหน)ายผลิตภัณฑ4แปรรูปจากเห็ด 

 

ภาพท่ี 78 กิจกรรมการแปรรูปจากเห็ด และ ท่ีจําหน)ายผลิตภัณฑ4แปรรูปจากเห็ด 
 

 สรุปกิจกรรมท่ีชุมชนไทยสามัคคีจัดข้ึนเป8นกิจกรรมท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนท่ีไดยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนของ
จังหวัดนคราชสีมา ท่ีใหชุมชนเขามามีส)วนร)วมในการสรางรายไดหรือการเพิ่มมูลค)าจากกิจกรรมท่ี
ชุมชนไดใชในการดําเนินชีวิตประจําวันอยู)แลว โดยการใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู)ในชุมชนไทย
สามัคคี ต)าง ๆ ไม)ว)าจะเป8นการผลิต การบริโภค การจําหน)ายจ)ายแจกท่ีคนในทองถ่ินชุมชนไดมีส)วน
ร)วมคิด ร)วมทํา ร)วมรับประโยชน4ของประชาชน และร)วมกันเป8นเจาของ เศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมา
จากศักยภาพของชุมชน ภูมิปCญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน อาทิวัฒนธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ 
ความหลากหลายทางทรัพยากรท่ีมีอยู)  โดยมีลักษณะสําคัญคือ ครอบครัวเป8นหน)วยการผลิต แรงงาน
ของสมาชิกในครอบครัวเป8นปCจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด เป8นปCจจัยท่ีสําคัญต)อการอยู)รอดของครอบครัวต)อ
ความพอเพียง และต)อความสามารถในการพ่ึงตนเอง ตามแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ชุมชนเป8นตัวของตัวเอง มีพลวัต และสามารถท่ีจะอยู)รอดดวยตัวเองได  
 ส$วนท่ี 3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 ในส)วนนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงรูปแบบนี้
ผูวิจัยเชื่อว)าจะสามารถนําไปใชประโยชน4ไดอย)างแทจริง และยังสามารถใหชุมชนอ่ืนนําไปใชเป8น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนได ผลจากการรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิและผูวิจัย เชื่อว)าชุมชน
สามารถนําเอาไปเป8นแนวทางการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนและแนวทางการพัฒนาสําหรับ
ชุมชนท่ีเป8นแหล)งท)องเท่ียวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
  รูปแบบการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน PIE3C4S Model นี้ พัฒนาขึ้นเป8นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนท่ีไดจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการสัมภาษณ4
เชิงลึก และจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาโดยมีท่ีมาของแนวคิดดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว 
2. แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน 
4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
5. แนวคิดเก่ียวกับการมีส)วนร)วม 

  ผลจากการพัฒนารูปแบบไดรูปแบบ PIE3C4S Model มีรายละเอียดดังนี้ 
1. P: Participation of Community  (การมีส)วนร)วมของชุมชน)  
2. I: Income (การมีรายไดจากการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว) 
3. E: Environment (กิจกรรมท่ีเป8นมิตรกับสิ่งแวดลอม) 
4. C: Conservation (เป8นกิจกรรมท่ีมีการอนุรักษ4) 
5. C: Community Strength (ชุมชนเขมแข็ง)  
6. C: Creation (เป8นกิจกรรมท่ีสรางสรรค4) 
7. S: Self – Sufficiency (การพอเพียง) 
8. S: Sustainability (ความยั่งยืน) 
9. S:Suitability (ความเหมาะสม) 
10. S: Safety (ความปลอดภัย) 

  1.1 ท่ีมาของรูปแบบ PIE3C4S Model 
  สรุปท่ีมาของรูปแบบ PIE3C4S Model จากการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  
  รูปแบบ PIE3C4S Model จากการสังเคราะห4แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย และขอมูล
ท่ีไดจากการศึกษาในพ้ืนท่ี ประกอบดวยองค4ประกอบดังตารางท่ี 12  
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ตารางท่ี  12  องค4ประกอบและท่ีมาของรูปแบบ PIE3C4S Model 
ตัวท่ี องค�ประกอบ ท่ีมาขององค�ประกอบ 
1 P: Participation of Community  

 (การมีส)วนร)วมของชุมชน) 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห4เอกสาร  
การสัมภาษณ4เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

2 I: Income  
(สรางรายได) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห4เอกสาร  
การสัมภาษณ4เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

3 E: Environment  
(การรักษาสิ่งแวดลอม) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห4เอกสาร  
การสัมภาษณ4เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

4 C: Conservation  
(กิจกรรมท่ีมีการอนุรักษ4) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห4เอกสาร  
การสัมภาษณ4เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

5 C: Community Strength  
(ชุมชนเขมแข็ง)  

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห4เอกสาร  
การสัมภาษณ4เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

6  C: Creation  
(กิจกรรมท่ีสรางสรรค4) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห4เอกสาร  
การสัมภาษณ4เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

7 S: Self – Sufficiency  
(ความพอเพียง) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห4เอกสาร  
การสัมภาษณ4เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

8 S: Sustainability  
(ความยั่งยืน) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห4เอกสาร  
การสัมภาษณ4เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

9 S: Suitability 
(ความเหมาะสม) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห4เอกสาร  
การสัมภาษณ4เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

10 S: Safety  
(ความปลอดภัย) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห4เอกสาร  
การสัมภาษณ4เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 
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 1.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  PIE3C4S Model 

 
 

 
 

แผนภาพท่ี 11 รูปแบบ  PIE3C4S Model 
 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม
การท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

เสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน
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  คําอธิบายแผนภาพ PIE3C4S Model 
  ผลจากการพัฒนารูปแบบไดรูปแบบ PIE3C4S Model มีรายละเอียดดังนี้ 

1. P : (Participation of Community) การมีส)วนร)วมของชุมชน หมายถึง ชุมชน
ไดมีส)วนร)วมในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนครบทุกข้ันตอนไดแก) ร)วมคิด ร)วมทํา ร)วมวางแผน 
และร)วมรับผลประโยชน4 

2. I : (Income) การมีรายได หมายถึง ชุมชนมีรายไดจากการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนซ่ึงเป8นรายไดเสริมเพ่ิมข้ึนนอกจากการประกอบอาชีพหลัก  

3. E : (Environment) เป8นมิตรกับสิ่งแวดลอม หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีไม)ส)งผล
กระทบในทางลบต)อชุมชนและไม)ทําลายสิ่งแวดลอมในชุมชน 

4. C1 : (Conservation) การอนุรักษ4 หมายถึง เป8นกิจกรรมท่ีมีการอนุรักษ4
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู)ในชุมชนและเป8นกิจกรรมท่ีอนุรักษ4ความเป8นเอกลักษณ4ของชุมชน 

5. C2 : (Community Strength) ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง เป8นกิจกรรมท่ีสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนและชุมชนสามารถจัดการปCญหาและแกปCญหาตนเองไดอย)างมีศักยภาพ 
ร)วมมือร)วมใจและสรางความสามัคคีในชุมชน  

6. C3 : (Creation) การสรางสรรค4 หมายถึง เป8นกิจกรรมท่ีสรางสรรค4มีความทันสมัย 
สามารถนํามาต)อยอดและพัฒนาเป8นผลิตภัณฑ4ทางการท)องเท่ียวของชุมชนได 

7. S1 : (Self–Sufficiency) ความพอเพียง หมายถึง เป8นกิจกรรมท่ีเนนการพ่ึงพา
ตนเองอยู)บนทางสายกลางตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห)วง 2 เง่ือนไข คือมีความพอเพียง 
มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันท่ีดี 

8. S2 : (Sustainability) ความยั่งยืน  หมายถึง กิจกรรมการท)องเท่ียวมีคุณค)าก)อใหเกิด
ความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต)อชุมชน สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนท่ีทดแทนกันไดและชดเชย
สิ่งท่ีขาดไปไดอย)างเพียงพอและเหมาะสม 

9.  S3 : (Suitability) ความเหมาะสม หมายถึง เป8นกิจกรรมมีความเหมาะสมกับ
บริบทชุมชน เหมาะสมกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน  

10. S4 : (Safety) ความปลอดภัย หมายถึง กิจกรรมการท)องเท่ียวมีความปลอดภัย
ทุกดาน ท้ังในดานชุมชน ดานสถานท่ี และดานกิจกรรม 
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 1.3 การรับรองรูปแบบการจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

 ในส)วนนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญ
ท้ัง 5 ท)าน ไดตรวจสอบเพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ผลการรับรองรูปแบบ  
“PIE3C4S Model”  ประกอบดวย 10 องค4ประกอบไดแก) P : (Participation of Community) 
หมายถึง การมีส)วนร)วมของชุมชน  I : (Income) หมายถึง รายได  E : (Environment) หมายถึง 
สิ่งแวดลอม C1 : (Conservation) หมายถึง การอนุรักษ4 C2 : (Community Strength) หมายถึง 
ชุมชนเขมแข็ง C3 : (Creation) หมายถึง การสรางสรรค4 S1 : (Self–Sufficiency) หมายถึง การพอเพียง 
S2 : (Sustainability) หมายถึง ความยั่งยืน S3 : (Suitability) หมายถึง ความเหมาะสม S4 : (Safety) 
หมายถึง ความปลอดภัย  รับรองโดยการตรวจสอบร)างรูปแบบของการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดย
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดย
ผูเชี่ยวชาญ 5 ท)านรับรอง หลังจากนั้นจึงนําเสนอต)อชุมชนไทยสามัคคีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูร)วมกัน 
ผลจากการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมน จังหวัดนครราชสีมา ตามรูปแบบ PIE3C4S 

Model ของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ท)าน ผูวิจัยไดวิเคราะห4จากค)าเฉลี่ย (X̅) และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยนําผลท่ีไดจากการวิเคราะห4ขอมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ4ของเบสท4 ผลจากการวิเคราะห4ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 13 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 13 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม

การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามรูปแบบ PIE3C4S Model  

(n=5) 

รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

1.ท)านมีส)วนร)วมในการทํากิจกรรมการท)องเท่ียว  4.20 .45 มาก 4 
2.กิจกรรมน้ีสามารถนําไปสรางรายไดใหกับท)าน  4.40 .55 มาก 3 
3.กิจกรรมน้ีไม)ส)งผลกระทบต)อชุมชนและสิ่งแวดลอมในชุมชน 4.20 .45 มาก 4 
4.กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช)วยอนุรักษ4และเผยแพร)วัฒนธรรมของชุมชน  4.20 .45 มาก 4 
5.กิจกรรมช)วยสรางความสัมพันธ4ท่ีดีและความร)วมมือใหกับชุมชน  4.80 .45 มากท่ีสุด 2 
6.กิจกรรมน้ีท)านสามารถนําไปพัฒนาและต)อยอดใหดีข้ึน  5.00 .00 มากท่ีสุด 1 
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ตารางท่ี 13 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม
การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามรูปแบบ PIE3C4S Model (ต)อ) 

(n=5) 

รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

7.กิจกรรมน้ีสามารถใชวัตถุดิบท่ีหาง)ายและมีอยู)แลวในชุมชน  5.00 .00 มากท่ีสุด 1 

8.กิจกรรมน้ีช)วยใหนักท)องเท่ียวรูจักชุมชนมากข้ึน  4.40 .55 มาก 3 

9.กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเหมาะสมกับกลุ)มของนักท)องเท่ียว  4.40 .55 มาก 3 

10.นักท)องเท่ียวมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในผลิตภัณฑ4ชุมชน  4.20 .45 มาก 4 

รวม 4.48 .33 มาก  

 
จากตารางท่ี 13 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดย

ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมน จังหวัดนครราชสีมา อยู)ใน
ระดับมาก มีค)าเฉลี่ย 4.20 เม่ือพิจารณาเป8นรายขอพบว)า อยู)ในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ ไดแก) กิจกรรม
นี้ท)านสามารถนําไปพัฒนาและต)อยอดใหดีข้ึน (C3) และกิจกรรมนี้สามารถใชวัตถุดิบท่ีหาง)ายและมี
อยู)แลวในชุมชน (S1) (มีค)าเฉลี่ยสูงสุด คือ 5.00) ขณะท่ีกิจกรรมช)วยสรางความสัมพันธ4ท่ีดีและความ
ร)วมมือใหกับชุมชน (C2) (มีค)าเฉลี่ย 4.80) ขณะท่ีขอท่ีอยู)ในระดับมาก ไดแก) กิจกรรมนี้สามารถนําไป
สรางรายไดใหกับท)าน (I) กิจกรรมนี้ช)วยใหนักท)องเที่ยวรูจักชุมชนมากข้ึน (S2) กิจกรรมท่ีจัดข้ึน
เหมาะสมกับกลุ)มของนักท)องเที่ยว (S3) (มีค)าเฉลี่ย 4.40) ท)านมีส)วนร)วมในการทํากิจกรรมการ
ท)องเท่ียว (P) กิจกรรมนี้ไม)ส)งผลกระทบต)อชุมชนและสิ่งแวดลอมในชุมชน (E) กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช)วย
อนุรักษ4และเผยแพร)วัฒนธรรมของชุมชน (C1) และนักท)องเท่ียวมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยใน
ผลิตภัณฑ4ชุมชน (S4) (มีค)าเฉลี่ย 4.20)  
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ตารางท่ี 14 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม
การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ตามรูปแบบ PIE3C4S Model  

 (n=5) 

  
 

จากตารางท่ี 14 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดย
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมน จังหวัดนครราชสีมา ตาม
รูปแบบ PIE3C4S Model อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.47) เม่ือพิจารณาเป8นรายดานพบว)า อยู)ใน
ระดับมากท่ีสุด 4 ดาน ไดแก) P : Participation of Community (การมีส)วนร)วมของชุมชน)  และ I : 
Income การสรางรายได  (มีค)าเฉลี่ย 4.80) S1 : Self–Sufficiency ความพอเพียง (มีค)าเฉลี่ย 4.67) 
C3 : Creation การสรางสรรค4 (มีค)าเฉลี่ย 4.53) ขณะท่ี E : Environment เป8นมิตรกับสิ่งแวดลอม
C2 : Community Strength ชุมชนเขมแข็ง S4 : Safety ความปลอดภัย C1 : Conservation การ
อนุรักษ4 S2 : Sustainability ความยั่งยืน S3 : Suitability ความเหมาะสม อยู)ในระดับมาก   
 
 
 

รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

1.P : Participation of Community (การมสี)วนร)วมของชุมชน)   4.80 .45 มากท่ีสุด 1 

2.I : Income การสรางรายได   4.80 .45 มากท่ีสุด 1 

3.E : Environment เป8นมิตรกับสิ่งแวดลอม 4.47 .61 มาก 4 

4.C1 : Conservation การอนุรักษ4 4.30 .45 มาก 6 

5.C2 : Community Strength ชุมชนเขมแข็ง 4.33 .47 มาก 5 

6.C3 : Creation การสรางสรรค4 4.53 .30 มากท่ีสุด 3 

7.S1 : Self–Sufficiency ความพอเพียง 4.67 .47 มากท่ีสุด 2 

8.S2 : Sustainability ความยั่งยืน   4.30 .45 มาก 6 

9.S3 : Suitability ความเหมาะสม 4.20 .30 มาก 7 

10.S4 : Safety ความปลอดภัย 4.33 .47 มาก 5 

รวม 4.47 .37 มาก  
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ตารางท่ี 15 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม
การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานการมีส)วนร)วมของชุมชน (P: Participation of Community) 

(n=5) 

รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

คนในชุมชนมีส)วนร)วมในกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.80 .45 มากท่ีสุด 

ผูนําชุมชนและประชาชนมีส)วนร)วมในการจัดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวครบทุกข้ันตอน ไดแก) ร)วมคิด ร)วมทํา ร)วมวางแผน 
และร)วมรับผลประโยชน4 

4.80 .45 มากท่ีสุด 

ผูรู/ปราชญ4ชาวบาน มีส)วนร)วมในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.80 .45 มากท่ีสุด 

หน)วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีส)วนร)วมในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชน 

4.80 .45 มากท่ีสุด 

รวม 4.80 .45 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 15 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
ดานการมีส)วนร)วมของชุมชน (P : Participation of Community) อยู)ในระดับมากท่ีสุด (มีค)าเฉลี่ย 
4.80) และอยู)ในระดับมากท่ีสุดในทุกขอ (มีค)าเฉลี่ยเท)ากัน 4.80)  

 
ตารางท่ี 16 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม

การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานการสรางรายได (I : Income)  

(n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

ชุมชนมีรายไดจากการจําหน)ายผลิตภัณฑ4แปรรูป สินคาเกษตร 
พืช ผัก ผลไม และของท่ีระลึกแก)นักท)องเท่ียว 

4.80 .45 มากท่ีสุด 

ชุมชนไดรับผลประโยชน4จากการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดย
ชุมชน เช)น บริการดานท่ีพัก อาหาร รถนําเท่ียว การแสดง และ
การเป8นวิทยากร 

4.80 .45 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 16 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม
การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานการสรางรายได (I : Income) (ต)อ) 

(n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

ชุมชนมีการรวมกลุ)มเพ่ือผลิตสินคาชุมชน เป8นการสรางงานและ
สรางรายไดจากการท)องเท่ียว 

4.80 .45 มากท่ีสุด 

รวม 4.80 .45 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 16 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
ดานการสรางรายได (I : Income)  อยู)ในระดับมากท่ีสุด (มีค)าเฉลี่ย 4.80) และอยู)ในระดับมากท่ีสุด
ในทุกขอ (มีค)าเฉลี่ยเท)ากัน 4.80)  
 
ตารางท่ี 17 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม

การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานเป8นมิตรกับสิ่งแวดลอม (E : Environment) 

(n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนคํานึงถึงการใหนัก 
ท)องเท่ียวและคนในชุมชน ร)วมช)วยกันบํารุงดูแลรักษา
สภาพแวดลอมของชุมชน 

4.60 .55 มากท่ีสุด 

ชุมชนมีการปลูกจิตสํานึกและส)งเสริมใหประชาชนและ
นักท)องเท่ียวอนุรักษ4สิ่งแวดลอม ดวยการนําสิ่งของท่ีใชแลวนํา
กลับมาดัดแปลงเพ่ือนํากลับมาประยุกต4ใชใหม) เช)น นํากอนเห็ด
ท่ีหมดอายุมาทําเป8นปุZยหมัก 

4.40 .55 มาก 

กิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนไม)ทําลายทรัพยากรและ 
ไม)ส)งผลกระทบต)อสิ่งแวดลอมในชุมชน 

4.40 .89 มาก 

รวม 4.47 .61 มาก 
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 จากตารางท่ี 17 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
ดานเป8นมิตรกับสิ่งแวดลอม (E : Environment) อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.47) โดยการจัด
กิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนคํานึงถึงการใหนัก ท)องเท่ียวและคนในชุมชน ร)วมช)วยกันบํารุงดูแล
รักษาสภาพแวดลอมของชุมชน อยู)ในระดับมากที่สุด (มีค)าเฉลี่ย 4.60) ขณะที่ชุมชนมีการปลูก
จิตสํานึกและส)งเสริมใหประชาชนและนักท)องเท่ียวอนุรักษ4สิ่งแวดลอม ดวยการนําสิ่งของท่ีใชแลวนํา
กลับมาดัดแปลงเพ่ือนํากลับมาประยุกต4ใชใหม) เช)น นํากอนเห็ดท่ีหมดอายุมาทําเป8นปุZยหมัก และ
กิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนไม)ทําลายทรัพยากรและไม)ส)งผลกระทบต)อสิ่งแวดลอมในชุมชน (มี
ค)าเฉลี่ย 4.40) อยู)ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 18 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม

การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานการอนุรักษ4 (C1 : Conservation) 

 (n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

ชุมชนจัดกิจกรรมท่ีแสดงความเป8นเอกลักษณ4 และมีวิธีอนุรักษ4
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปCญญาทองถ่ินด้ังเดิมไม)ใหสูญหาย 

4.20 .45 มาก 

ชุมชนจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวตามวัฒนธรรม ประเพณี และ
ตามวันสําคัญทางศาสนา เพ่ือเป8นการสืบสานประเพณีใหดํารง
คงไว 

4.40 .55 มาก 

ชุมชนส)งเสริม ฟ��นฟู เผยแพร)ประชาสัมพันธ4 และอนุรักษ4
กิจกรรมการท)องเท่ียวท่ีเป8นภูมิปCญญาชาวบานอย)างต)อเนื่อง 

4.20 .45 มาก 

ชุมชนพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวโดยจัดใหมีแหล)งเรียนรู ศูนย4
เรียนรู มีการสาธิตเพ่ือใหนักท)องเท่ียวไดชมทุกข้ันตอน 

4.40 .55 มาก 

รวม 4.30 .45 มาก 
 
 จากตารางท่ี 18 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
ดานการอนุรักษ4 (C1 : Conservation) อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.30) เม่ือพิจารณาเป8นรายขอ 
พบว)า อยู)ในระดับมากทุกขอ โดยชุมชนจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวตามวัฒนธรรม ประเพณี และตาม
วันสําคัญทางศาสนา เพ่ือเป8นการสืบสานประเพณีใหดํารงคงไว และชุมชนพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียว
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โดยจัดใหมีแหล)งเรียนรู ศูนย4เรียนรู มีการสาธิตเพ่ือใหนักท)องเท่ียวไดชมทุกข้ันตอน (มีค)าเฉลี่ย 4.40) 
ขณะที่ชุมชนจัดกิจกรรมที่แสดงความเป8นเอกลักษณ4 และมีวิธีอนุรักษ4วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปCญญาทองถ่ินด้ังเดิมไม)ใหสูญหาย และชุมชนส)งเสริม ฟ��นฟู เผยแพร)ประชาสัมพันธ4 และอนุรักษ4
กิจกรรมการท)องเท่ียวท่ีเป8นภูมิปCญญาชาวบานอย)างต)อเนื่อง (มีค)าเฉลี่ย 4.20) 
 
ตารางท่ี 19 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม

การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานชุมชนเขมแข็ง (C2 : Community Strength) 

 (n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

ชุมชนแสดงความคิดเห็นและมีส)วนร)วมในการวิเคราะห4หาสาเหตุ
ของปCญหา และนําเสนอแนวทางแกปCญหาได 

4.40 .55 มาก 

ชุมชนนําเสนอขอมูลและกิจกรรมการท)องเท่ียว เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาตัดสิน คัดเลือก กิจกรรมการท)องเท่ียวท่ี
เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง 

4.40 .55 มาก 

ชุมชนจัดกิจกรรมท่ีส)งเสริมสรางความสัมพันธ4ท่ีดีระหว)างกลุ)ม
กิจกรรมต)างๆ เช)น มีการพบปะสังสรรค4เพ่ือสรางความสามัคคีใน
ชุมชน  

4.20 .45 มาก 

รวม 4.33 .47 มาก 
 
 จากตารางท่ี 19 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ดานชุมชนเขมแข็ง (C2 : Community Strength) อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.33) เม่ือพิจารณา
เป8นรายชอ พบว)า อยู)ในระดับมากทุกขอ โดยชุมชนแสดงความคิดเห็นและมีส)วนร)วมในการวิเคราะห4
หาสาเหตุของปCญหา และนําเสนอแนวทางแกปCญหาได และชุมชนนําเสนอขอมูลและกิจกรรมการ
ท)องเที่ยว เพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสิน คัดเลือก กิจกรรมการท)องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับชุมชน
ของตนเอง (มีค)าเฉลี่ย 4.40) และชุมชนจัดกิจกรรมที่ส)งเสริมสรางความสัมพันธ4ที่ดีระหว)างกลุ)ม
กิจกรรมต)างๆ เช)น มีการพบปะสังสรรค4เพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน (มีค)าเฉลี่ย 4.20) 
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ตารางท่ี 20 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม
การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานการสรางสรรค4 (C3 : Creation) 

 (n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

กิจกรรมการท)องเท่ียวสามารถเชื่อมโยงเสนทางการท)องเท่ียวใน
แบบ   ต)าง ๆ เช)น การท)องเท่ียวเชิงเกษตร การท)องเท่ียวเชิง
อนุรักษ4 การท)องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท)องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
เป8นตน 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

กิจกรรมการท)องเท่ียว ส)งเสริม สนับสนุน อัตลักษณ4ของชุมชน 
เช)น การสรางผลิตภัณฑ4 หรือกิจกรรมใหม) ๆ แก)นักท)องเท่ียว 

4.20 .45 มาก 

มีการพัฒนาต)อยอดกิจกรรมการท)องเท่ียวท่ีมีอยู)แลวให
สรางสรรค4และทันสมัย สามารถสรางรายไดและเพ่ิมมูลค)าข้ึน 
เช)น การสรางบรรจุภัณฑ4ท่ีทันสมัยและสวยงาม 

4.40 .55 มาก 

รวม 4.53 .30 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 20 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ดานการสรางสรรค4 (C3 : Creation) อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.53) เม่ือพิจารณาเป8นรายขอ 
พบว)า กิจกรรมการท)องเท่ียวสามารถเชื่อมโยงเสนทางการท)องเท่ียวในแบบต)าง ๆ เช)น การท)องเท่ียว
เชิงเกษตร การท)องเท่ียวเชิงอนุรักษ4 การท)องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท)องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป8นตน อยู)
ในระดับมากท่ีสุด (มีค)าเฉลี่ย 5.00) โดยมีการพัฒนาต)อยอดกิจกรรมการท)องเที่ยวที่มีอยู)แลวให
สรางสรรค4และทันสมัย สามารถสรางรายไดและเพ่ิมมูลค)าข้ึน เช)น การสรางบรรจุภัณฑ4ท่ีทันสมัยและ
สวยงาม และกิจกรรมการท)องเท่ียว ส)งเสริม สนับสนุน อัตลักษณ4ของชุมชน เช)น การสรางผลิตภัณฑ4 
หรือกิจกรรมใหม) ๆ แก)นักท)องเท่ียว อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.40 และ 4.20) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม
การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานความพอเพียง (S1 : Self–Sufficiency) 

 (n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

ชุมชนไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิตใหเรียบง)ายพอเพียง 

4.60 .55 มากท่ีสุด 

ชุมชนนําเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองมาใช เช)น การใชวัตถุดิบท่ีมีอยู)
มาทําเป8นผลิตภัณฑ4หรือแปรรูปเป8นสินคาโดยใชภูมิปCญญาของ
ชุมชน 

4.60 .55 มากท่ีสุด 

ชุมชนใชการประกอบอาชีพหลักมาปรับประยุกต4เพ่ือใชเป8น
กิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนและเพ่ือใหเหมาะสมกับชุมชน
เอง 

4.80 .45 มากท่ีสุด 

รวม 4.67 .47 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 21 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ดานความพอเพียง (S1 : Self–Sufficiency) อยู)ในระดับมากท่ีสุด (มีค)าเฉลี่ย 4.67) เม่ือพิจารณาเป8น
รายขอ พบว)า อยู)ในระดับมากท่ีสุด โดยชุมชนใชการประกอบอาชีพหลักมาปรับประยุกต4เพ่ือใชเป8น
กิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนและเพ่ือใหเหมาะสมกับชุมชนเอง (มีค)าเฉลี่ย 4.80) ขณะท่ีชุมชนได
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตใหเรียบง)ายพอเพียง และชุมชนนํา
เศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองมาใช เช)น การใชวัตถุดิบท่ีมีอยู)มาทําเป8นผลิตภัณฑ4หรือแปรรูปเป8นสินคาโดย
ใชภูมิปCญญาของชุมชน (มีค)าเฉลี่ย 4.60) 
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ตารางท่ี 22 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม
การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานความยั่งยืน  (S2 : Sustainability) 

 (n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

ชุมชนแบ)งผลประโยชน4จากการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวและนํา
กลับคืนสู)ชุมชนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน 

4.40 .55 มาก 

ชุมชนดูแลรักษาสภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสา
ธารณสมบัติของชุมชนใหสะอาด สวยงาม และเป8นระเบียบ 

4.20 .45 �าก 

การพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนสามารถแกปCญหา
ชุมชนเพ่ือนําไปสู)ความสําเร็จไดอย)างอย)างยั่งยืน 

4.40 .55 มาก 

กิจกรรมการท)องเท่ียวส)งเสริมการสรางจิตสํานึกการอนุรักษ4
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนท้ังในส)วนของ
นักท)องเท่ียวและคนในชุมชน 

4.20 .45 มาก 

รวม 4.30 .45 มาก 
 
 จากตารางท่ี 22 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ดานความยั่งยืน  (S2 : Sustainability) อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.30) เม่ือพิจารณาเป8นรายขอ 
พบว)า อยู)ในระดับมากทุกขอ  โดยชุมชนแบ)งผลประโยชน4จากการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวและนํา
กลับคืนสู)ชุมชนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน และการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวโดย
ชุมชนสามารถแกปCญหาชุมชนเพ่ือนําไปสู)ความสําเร็จไดอย)างอย)างยั่งยืน (มีค)าเฉลี่ย 4.40) และชุมชน
ดูแลรักษาสภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณสมบัติของชุมชนใหสะอาด สวยงาม และ
เป8นระเบียบ และกิจกรรมการท)องเท่ียวส)งเสริมการสรางจิตสํานึกการอนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมชุมชนท้ังในส)วนของนักท)องเท่ียวและคนในชุมชน (มีค)าเฉลี่ย 4.20) 
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ตารางท่ี 23 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม
การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานความเหมาะสม (S3 : Suitability) 

 (n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

กิจกรรมการท)องเท่ียวไม)ส)งผลกระทบในทางลบต)อ ขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป8นอยู)ของชุมชน 

4.20 .45 มาก 

กิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนสอดคลองและเหมาะสมกับวิถี
การดําเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.40 .55 มาก 

กิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนส)งเสริมสนับสนุนการใชเวลาว)าง
หลังเสร็จสิ้นการประกอบอาชีพหลักใหเกิดประโยชน4 

4.00 .00 มาก 

รวม 4.20 .30 มาก 
 

 จากตารางท่ี 23  พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ดานความเหมาะสม (S3 : Suitability) อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.20) เม่ือพิจารณาเป8นรายขอ 
พบว)า อยู)ในระดับมากทุกขอ  โดยกิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มีค)าเฉลี่ย 4.40) กิจกรรมการท)องเท่ียวไม)ส)งผล
กระทบในทางลบต)อ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเป8นอยู)ของชุมชน มี
ค)าเฉลี่ย 4.20 และกิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนส)งเสริมสนับสนุนการใชเวลาว)างหลังเสร็จสิ้นการ
ประกอบอาชีพหลักใหเกิดประโยชน4 (มีค)าเฉลี่ย 4.00) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 24 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม

การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานความปลอดภัย (S4 : Safety) 

(n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนใหความสําคัญและ
คํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของนักท)องเท่ียว 

4.20 .45 มาก 

กิจกรรมการท)องเท่ียวปลอดภัยท้ังในเรื่องของ สถานท่ี เสนทาง
คมนาคม อุปกรณ4 และสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน 

4.40 .55 มาก 
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ตารางท่ี 24 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรม
การท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ดานความปลอดภัย (S4 : Safety) (ต)อ) 

(n=5) 
รายการประเมินการจัดกิจกรรม X̅ S.D. ระดับ 

ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมการท)องเท่ียวและความปลอดภัยต)างๆ 
เพ่ือกระตุนและจูงใจใหนักท)องเท่ียวทํากิจกรรมดวยความเต็มใจ 
ไรกังวล และมีความสุข 

4.40 .55 มาก 

รวม 4.33 .47 มาก 
 

 จากตารางท่ี 24 พบว)า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต)อการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ดานความปลอดภัย (S4 : Safety) อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.33) เม่ือพิจารณาเป8นรายขอ พบว)า 
อยู)ในระดับมากทุกขอ  โดยกิจกรรมการท)องเท่ียวปลอดภัยท้ังในเรื่องของ สถานท่ี เสนทางคมนาคม 
อุปกรณ4 และสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน และชุมชนสนับสนุนกิจกรรมการท)องเท่ียวและความ
ปลอดภัยต)างๆ เพ่ือกระตุนและจูงใจใหนักท)องเท่ียวทํากิจกรรมดวยความเต็มใจ ไรกังวล และมี
ความสุข (มีค)าเฉลี่ย 4.40) ขณะท่ีการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนใหความสําคัญและคํานึงถึง
เรื่องของความปลอดภัยของนักท)องเท่ียว (มีค)าเฉลี่ย 4.20)  
 

 
 

ภาพท่ี 79 บรรยากาศการประชุมสนทนากลุ)มการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพท่ี 80 การประชุมสนทนากลุ)มเพ่ือรับรองรูปแบบการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

 

 ส$วนท่ี 4 การทดลองจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยใช�วิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส$วนร$วม (Participatory Action Research: PAR) 
 การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา แบ)งการดําเนินงานออกเป8น 3 ข้ันตอน ไดแก) ข้ันตอน
การเตรียมการ ข้ันตอนดําเนินการจัดกิจกรรม ข้ันตอนสรุปผลท่ีไดจากการจัดกิจกรรม โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วม (PAR) ซ่ึงมีรายละเอียดแต)ละข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันตอนการเตรียมการ 
  ในข้ันการเตรียมการเพ่ือจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อ
ระดมความคิดจากการจัดประชุมย)อยเพ่ือเตรียมการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผูเขาร)วมเสนอความคิดเห็นประกอบดวย นายกองค4การบริหาร
ส)วนตําบล ปลัดองค4การบริหารส)วนตําบล ผูอํานวยการโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลไทยสามัคคี 
นักวิชาการ ประธานศูนย4เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ4ชาวบาน และเจาหนาท่ีอาสาสมัครประจําหมู)บาน 
เพ่ือเตรียมการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผลจากการระดมความคิดเห็นในข้ันตอน
การเตรียมการในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค4ของการทดลองจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบ การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วม (Participatory Action Research) ของ เคมมิสและแทกการ4ด 
(Kemmis and McTaggart, 1988) โดยผูวิจัยไดใชขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 4 ข้ัน (PAOR)   
ไดแก)  
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1. ข้ันการวางแผน (Plan: P) 

2. ข้ันการปฏิบัติ (Action: A) 
3. ข้ันการสังเกต (Observation: O) 
4. ข้ันการสะทอนผล (Reflection: R) 

  ผลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นในข้ันการเตรียมการเพ่ือจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดกําหนดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการทํา
แหนมเห็ดสามอย)าง และกิจกรรมลูกประคบสมุนไพร เพราะกิจกรรมดังกล)าวเป8นกิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับการดําเนินชีวิตของชุมชนไทยสามัคคี ทั้งนี้เพราะวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ4 เครื่องประกอบการทํา 
สามารถหาไดง)ายในทองถ่ินและกิจกรรมแต)ละกิจกรรมเป8นเรื่องของภูมิปCญญาชาวบาน ท่ีเป8นการ
ถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร รวมท้ังสมุนไพรท่ีชาวบานสามารถปลูกไดเองและมีอยู)แลวใน
บานและหาไดง)ายซ่ึงชาวบานจะใชเป8นเครื่องปรุงประกอบการทําอาหารอยู)แลว 

2. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
  ผลจากการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในข้ันเตรียมการเพ่ือกําหนดกิจกรรมการ
ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูเขาประชุมไดกําหนดกิจกรรม 4 ข้ัน   
โดยใชวิธีการแบบ PAOR ของ เคมมิสและแทกการ4ด (Kemmis and McTaggart, 1988) ซ่ึงมี
รายละเอียดแต)ละข้ันดังนี้ 

2.1 ข้ันการวางแผน (Plan: P) ข้ันนี้เป8นการวางแผนหรือกําหนดแนวทางในการจัด
กิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป8นการวางแผน
ท้ังหมดของการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักท)องเท่ียวไดเรียนรูไดรับประสบการณ4จากการมาท)องเท่ียวและ
ไดนําความรูกลับไปดวย ซ่ึงข้ันการวางแผนนี้เป8นข้ันที่ตองเตรีบยมการตั้งแต)การกําหนดจุดประสงค4
ของการจัดกิจกรรม ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ข้ันตอนการสรุปผล ข้ันการเตรียมเอกสาร สื่อ สถานท่ีจัด
กิจกรรม และวิทยากรหรือปราชญ4ชาวบานท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ   

2.2 ข้ันการปฏิบัติ (Action: A) เป8นขั้นตอนการจัดกิจกรรมกรท)องเที่ยวโดยชุมชน
ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงในข้ันนี้เป8นการจัดกิจกรรมตามแผนการที่กําหนดไว 
เพ่ือใหนักท)องเท่ียวไดเร ียนรู กิจกรรมและลงมือปฏิบัติตามที่วิทยากรหรือปราชญ4ชาวบานได
ถ)ายทอด จึงตองดําเนินการอย)างรอบคอบตามข้ันตอนอย)างละเอียดทุกข้ันตอน เพ่ือใหนักท)องเที่ยวได
เรียนรูอย)างเขาใจเต็มท่ี และเปRดโอกาสใหนักท)องเท่ียวไดซักถามในกรณีที่ตามไม)ทันหรือยังไม)เขาใจ 
เพ่ือใหไดเขาใจในกิจกรรมอย)างละเอียดและสามารถนํากลับไปใชประโยชน4ไดจริง วิทยากรจะบรรยาย
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือใหเป8นไปตามกระบวนการและตามตาราง ซ่ึงกิจกรรมท่ีใหนักท)องเที่ยว
ไดเรียนรูและฝ�กปฏิบัตินี้ มี 2 กิจกรรม ไดแก) กิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย)างและกิจกรรมการ
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ทําลูกประคบสมุนไพร โดยในช)วงเชาจะเป8นกิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย)าง และในช)วงบ)ายเป8น
กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร  

2.3 ข้ันการสังเกต (Observation: O) ข้ันตอนนี้เป8นข้ันท่ีนักท)องเท่ียวไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม และเป8นขั้นตอนที่ผูวิจัยตองเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเกตการทํากิจกรรม และ
การมีส)วนร)วมของนักท)องเที่ยวในกิจกรรมการจัดการท)องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมมีการเปRดโอกาสใหนักท)องเท่ียวไดซักถาม มีส)วนร)วมในทุกข้ันตอน
อย)างละเอียด ซ่ึงวิทยากรหรือปราชญ4ชาวบานไดบรรยายและตอบขอสงสัยของนักท)องเที่ยวอย)าง
ละเอียดเป8นข้ันตอน ซึ่งในขั้นนี้ผูวิจัยตองรอบคอบและฉับไวในการบันทึกขอมูล โดยมีเครื่องมือ
ช)วยบันทึก เช)น กลองถ)ายภาพ ถ)ายวิดีโอ และเครื่องบันทึกเสียง และแบบสังเกต  

2.4 ข้ันการสะทอนผล (Reflection: R) เป8นการประเมินผลการดําเนินการจัด
กิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงในข้ันนี้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและประเมินผลการจัดกิจกรรมดวยวิธีการ  
การสังเกต การมีส)วนร)วมในกิจกรรม การสัมภาษณ4 และจากการตอบแบบสอบถาม การประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว)า นักท)องเท่ียวไดรับความรู ประสบการณ4 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและประทับใจในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ซ่ึงเป8นไปตามวัตถุประสงค4ของการจัด
กิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา     

3. ข้ันตอนการสรุปผลท่ีไดจากการจัดกิจกรรม  
  ผลจากการทดลองกรจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จากการทํากิจกรรมท้ัง 2 กิจกรรม 
ไดแก) กิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย)าง และกิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร 

  กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย$าง 
    ผลจากการจัดกิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย)าง ผลจากการสัมภาษณ4 และผลจาก
การตอบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว)า 
ผูเขาร)วมกิจกรรมประทับใจในการจัดกิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย)าง มีรสชาติอร)อย วัตถุดิบหา
ไดง)ายจากทองถ่ิน เม่ือไดเรียนรูแลวทําไดง)ายข้ึน ข้ันตอนไม)ยุ)งยากและสามารถนําไปต)อยอดดวยการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ4ใหสวยงาม ใหต)างจากแบบเดิมจะทําใหดูน)ารับประทานมากข้ึน ดังตารางผลท่ีได
จากการตอบแบบสอบถามภายหลังจากจัดกิจกรรม ดังตาราง 
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  ตอนท่ี 1 ข�อมูลส$วนตัวของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 25  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ 
          (n=25) 

ข�อมูลส$วนตัว จํานวน ร�อยละ 
เพศ   
ชาย 5 20.00 
หญิง 20 80.00 
อายุ   
20 – 30 ป@ 3 12.00 
31 – 40 ป@ 10 40.00 
41 – 50 ป@  10 40.00 
51 – 60 ป@ 2 8.00 
อาชีพ   
เกษตรกร 15 60.00 
รับจางท่ัวไป 5 20.00 
คาขาย 2 8.00 
ลูกจาง 2 8.00 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ 1 4.00 

รวม 25 100 
 

  จากตารางท่ี 25 พบว)า ผูตอบแบบสอบถามส)วนใหญ)เป8นหญิง มีจํานวน 20 คน (รอยละ 
80)  มีอายุระหว)าง 31 – 40 ป@ จํานวน 10 คน (รอยละ 40) เท)ากับผูมีอายุระหว)าง 41 – 50 ป@ 
รองลงมาอายุ 20 – 30 ป@ มีจํานวน 3 คน (รอยละ 12) มีอายุระหว)าง 51 – 60 ป@ จํานวน 2 คน 
(รอยละ 8) ส)วนใหญ)เป8นเกษตรกร มีจํานวน 15 คน (รอยละ 60) รับจางท่ัวไป จํานวน 5 คน (รอยละ 
20) คาขาย จํานวน 2 คน (รอยละ 8) เท)ากับลูกจาง และรับราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 1 คน 
(รอยละ 4)  
  ตอนท่ี 1.1 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมแหนมเห็ด
สามอย$าง) 
         ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมน จังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมแหนมเห็ด
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สามอย)าง) ผูวิจัยไดวิเคราะห4จากค)าเฉลี่ย (X̅) และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําผลท่ีไดจาก
การวิเคราะห4ขอมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ4ของเบสท4 ผลจากการวิเคราะห4ดังรายละเอียดในตารางท่ี 26 
 
ตารางท่ี 26 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ

ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมน 
จังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมแหนมเห็ดสามอย)าง)  

(n=25) 
กิจกรรม   X̅ S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

1.ท)านมีส)วนร)วมในการทํากิจกรรมการท)องเท่ียว 4.96 .20 มากท่ีสุด 1 
2.กิจกรรมน้ีสามารถนําไปสรางรายไดใหกับท)าน  4.52 .77 มากท่ีสุด 11 
3.กิจกรรมน้ีไม)ส)งผลกระทบต)อชุมชนและสิ่งแวดลอมในชุมชน 4.56 .77 มากท่ีสุด 8 
4.กิจกรรมท่ีจดัข้ึนช)วยอนุรักษ4และเผยแพร)วัฒนธรรมของชุมชน 4.68 .63 มากท่ีสุด 6 
5.กิจกรรมช)วยสรางความสัมพันธ4ท่ีดีและความร)วมมือใหกับชุมชน 4.56 .71 มากท่ีสุด 8 
6.กิจกรรมน้ีท)านสามารถนําไปพัฒนาหรือต)อยอดใหดีข้ึน 4.72 .61 มากท่ีสุด 6 
7.กิจกรรมน้ีสามารถใชวัตถุดิบท่ีหาง)ายและมีอยู)แลวในชุมชน 4.88 .44 มากท่ีสุด 6 
8.กิจกรรมน้ีช)วยใหนักท)องเท่ียวรูจักชุมชนมากข้ึน 4.52 .96 มากท่ีสุด 11 
9.กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเหมาะสมกับกลุ)มของนักท)องเท่ียว 4.48 .96 มาก 13 
10.นักท)องเท่ียวเช่ือมั่นในความปลอดภัยในผลติภณัฑ4ชุมชน 4.72 .61 มากท่ีสุด 3 
11.รูปแบบกิจกรรม สถานท่ี เวลา และสิ่งอํานวยความสะดวก 4.68 .69 มากท่ีสุด 4 
12.วิทยากรมีวิธีถ)ายทอดท่ีเขาใจง)ายและเปRดโอกาสใหซักถาม 4.56 .71 มากท่ีสุด 8 
13.ท)านประทับใจในกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 4.96 .20 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.68 .59 มากท่ีสุด  

 
  จากตารางท่ี 26 พบว)า ผูเขาร)วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
(กิจกรรมแหนมเห็ดสามอย)าง) อยู)ในระดับมากท่ีสุด (มีค)าเฉลี่ย 4.68) และเม่ือพิจารณาเป8นรายขอ
พบว)า มีเพียงกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเหมาะสมกับกลุ)มของนักท)องเท่ียว S : Suitability (ความเหมาะสม) 
อยู)ในระดับมาก (มีค)าเฉลี่ย 4.48) ขณะที่ขออื่นๆ อยู)ในระดับมากที่สุด  และจากการสะทอนผล 
พบว)าการจัดกิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย)างนี้ ผูเขาร)วมกิจกรรมชอบกิจกรรมนี้เพราะสามารถ
นําไปทําและรับประทานเองไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมว)า เราสามารถใชเห็ดท่ีมีราคาถูกกว)านี้ทดแทน
กันได เพราะวัตถุดิบบางตัวมีราคาแพงเช)น เห็ดหอม เห็ดภูฐาน เราก็ใชนอยหรือไม)ใชเห็ดหอมเลย
อาจจะปรับใชเห็ดนางฟWา เห็ดหูหนู หรือเห็ดอ่ืน ๆ ทดแทนไดและการห)อแหนมถาเราทํารับประทาน
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เองอาจจะไม)ตองห)อลูกเล็กขนาดนี้ อาจจะใชวัตถุดิบอ่ืนห)อ เช)น ใบตอง ใบออย ใบมะยม หรือใบพืชอ่ืน
ท่ีสามารถรับประทานได 
  ดังขอมูลจากการสัมภาษณ4ของผูเขาร)วมกิจกรรมดังนี้ 
 

  ตอนแรกคิดว)ากิจกรรมนี้น)าจะทํายาก แต)พอไดฟCงวิทยากรบรรยายและเราก็ไดลงมือ
ทําดวย เราตองมีส)วนร)วมในทุกข้ันตอนเลย ทําตามที่วิทยากรบรรยายและแนะนําพรอม ๆ กัน
เลยถึงไดรูว)าไม)ยากตามที่คิด วัตถุดิบหาไดง)าย ส)วนผสมไม)เยอะมากเนนที่เห็ดสามอย)าง ก็มีเห็ด
นางฟWา เห็ดโคนญี่ปุOน หรือเห็ดภูฐาน และเห็ดหอม เพราะที่นี่เราเป8นแหล)งปลูกและจําหน)าย
เห็ดอยู)แลว เราสามารถนํากิจกรรมนี้ไปทําเองที่บานเพื่อสรางรายไดเสริมไดอีกหรือจะไปทําเพื่อ
ไวรับประทานเอง ทําเป8นของฝากก็ไดเราสามารถนําไปประยุกต4ไดถาเราชอบเห็ดอันไหน หรือไม)ชอบเห็ด
อันไหน ก็ไม)ตองใส) เราทําบ)อย ๆ ใหชินและเป8นรสชาติของตัวเองที่ชอบ คิดว)าสามารถนําไป
เป8นกิจกรรมที่สรางเป8นธุรกิจขนาดเล็กในครอบครัวไดเลยค)ะ (จุฑามาศ  ใจคูณ, 2560)  

 

   
           กิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย)าง            ปราชญ4ชาวบานดานการทําแหนมเห็ดหอม 
 
ภาพท่ี 81 กิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย)าง และ  ปราชญ4ชาวบานดานการทําแหนมเห็ดหอม 
 

  กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร 
  ผลจากการจัดกิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร  ผลจากการสัมภาษณ4 และจากการ

ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว)า ผูเขาร)วมกิจกรรม
ประทับใจในการจัดกิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพรท่ีเป8นภูมิปCญญาชาวบาน สามารถหาวัตถุดิบได
ง)ายๆ จกพืชสมุนไพรท่ีมีอยู)แลวและท้ังท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติและปลูกเอง ซ่ึงสามารถนําไปต)อยอด
ดวยการออกแบบบรรจุภัณฑ4ใหสวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลค)าใหต)างจากแบบเดิม  ดังตารางผลท่ีไดจากการตอบ
แบบสอบถามภายหลังจบการจัดกิจกรรม ดังตารางท่ี 27 
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   ตอนท่ี 1.2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมการทําลูกประคบ
สมุนไพร) 
            ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมน จังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมการทําลูก
ประคบสมุนไพร) ผูวิจัยไดวิเคราะห4จากค)าเฉลี่ย (X̅) และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําผลท่ีไดจาก
การวิเคราะห4ขอมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ4ของเบสท4 ผลจากการวิเคราะห4ดังรายละเอียดในตารางท่ี 27 
 
ตารางท่ี 27 ค)าเฉลี่ยและส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ

ท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร)  

 (n=25) 

 
 จากตารางท่ี 27 พบว)า ผูเขาร)วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว

โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
(กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร) อยู)ในระดับมากท่ีสุด (มีค)าเฉลี่ย 4.78) และเม่ือพิจารณาเป8นรายขอ
พบว)า อยู)ในระดับมากเพียง 1 ขอ ไดแก) วิทยากรมีวิธีการถ)ายทอดที่เขาใจง)ายและเปRดโอกาสให

กิจกรรม   X̅ S.D. ระดับ ลําดับท่ี 
1.ท)านมีส)วนร)วมในการทํากิจกรรมการท)องเท่ียว  4.84 .47 มากท่ีสุด 4 
2.กิจกรรมน้ีสามารถนําไปสรางรายไดใหกับท)าน  4.64 .81 มากท่ีสุด 10 
3.กิจกรรมน้ีไม)ส)งผลกระทบต)อชุมชนและสิ่งแวดลอมในชุมชน 4.88 .44 มากท่ีสุด 4 
4.กิจกรรมท่ีจดัข้ึนช)วยอนุรักษ4และเผยแพร)วัฒนธรรมของชุมชน 4.96 .20 มากท่ีสุด 1 
5.กิจกรรมช)วยสรางความสัมพันธ4ท่ีดีและความร)วมมือใหกับชุมชน 4.84 .47 มากท่ีสุด 8 
6.กิจกรรมน้ีท)านสามารถนําไปพัฒนาหรือต)อยอดใหดีข้ึน 4.88 .44 มากท่ีสุด 4 
7.กิจกรรมน้ีสามารถใชวัตถุดิบท่ีหาง)ายและมีอยู)แลวในชุมชน 4.96 .20 มากท่ีสุด 1 
8.กิจกรรมน้ีช)วยใหนักท)องเท่ียวรูจักชุมชนมากข้ึน 4.64 .81 มากท่ีสุด 10 
9.กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเหมาะสมกับกลุ)มของนักท)องเท่ียว 4.76 .59 มากท่ีสุด 9 
10.นักท)องเท่ียวเช่ือมั่นในความปลอดภัยในผลติภณัฑ4ชุมชน 4.88 .44 มากท่ีสุด 4 
11.รูปแบบกิจกรรม สถานท่ี เวลา และสิ่งอํานวยความสะดวก 4.64 .70 มากท่ีสุด 10 
12.วิทยากรมีวิธีถ)ายทอดท่ีเขาใจง)ายและเปRดโอกาสใหซักถาม 4.28 1.06 มาก 13 
13.ท)านประทับใจในกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 4.96 .20 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.78 .48 มากท่ีสุด  
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ซักถาม (มีค)าเฉลี่ย 4.78) จากการสะทอนผลพบว)า กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพรสามารถใช
ผาลายไทย หรือผาสีสดใส หรือเชือกมัดลุกประคบสามารถใชเป8นเชือกปOานสีน้ําตาลแทนไดซึ่งจะทํา
ใหดูสวยไปอีกแบบ 
  ดังขอมูลจากการใหสัมภาษณ4ของผูเขาร)วมกิจกรรม ดังนี้ 
 

  ชอบกิจกรรมนี้มากค)ะ เพราะที่ชอบคือเป8นกิจกรรมที่มีวิธีการขั้นตอนที่ไม)ยุ)งยาก
ซับซอนมากมาย และวัสดุอุปกรณ4วัตถุดิบส)วนประกอบก็หาไดง)ายๆ จากพื้นบานเพราะบานเรา
ก็ปลูกพืชสมุนไพรเหล)านี้ไวใชเองอยู)แลวค)ะ พูดง)ายๆ คือ ขิง ข)า ตะไคร ใบมะกรูด มะขามเป@ยก 
พืชสมุนไพรพวกนี้เรามีไวใชประกอบการทําอาหารมีไวในครัวและใชทํากับขาวอยู)แลวค)ะ หาได
ง)าย ๆ เพียงแต)เราไม)รูว)าเอามารวมกันแลวแต)ละอย)างมีสรรพคุณอะไรบาง พอไดทํากิจกรรมนี้
แลวถึงรูว)าสมุนไพรแต)ละอย)างมีสรรพคุณที่เราไม)รูมาก)อนค)ะ (สุวรรณา  มูลพิมาย, 2559)  

 

    
            กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร                      ลูกประคบสมุนไพรท่ีทําเสร็จแลว 
 
ภาพท่ี 82 กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร และ  ลูกประคบสมุนไพรท่ีทําเสร็จแลว 
 
 สรุปผลจากการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา   

    จากการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยบริบทของพื้นที่ชุมชนตําบลไทยสามัคคี เป8น
ชุมชนท่ีไดนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเรียบง)าย 
มีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีโดดเด)น มีการสรางรายไดจากการประกอบอาชีพเสริมประกอบการท)องเท่ียว
ในชุมชนจากการใชทรัพยากรท่ีมีอยู)ในชุมชนมาเพ่ิมมูลค)าใหเกิดการท)องเท่ียวโดยชุมชน เช)น การแปรรูป
อาหาร การใชอาชีพหลักมาเสริมการท)องเท่ียวเช)น การเขาชมสวนผลไมท่ีเนนการใชปุZยอินทรีย4และ
การปลูกพืช ผัก ผลไม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช)น กิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย)าง 
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ซ่ึงเป8นกิจกรรมท่ีใชการแปรรูปถนอมอาหารและเป8นผลิตภัณฑ4ท่ีนักท)องเท่ียวสมารถเขาชมวิธีการผลิต 
หรือกลุ)มผูมาศึกษาดูงานเขามาเรียนรูศึกษาดูงาน ท้ังเป8นหมู)คณะกลุ)มใหญ)และกลุ)มเล็ก ซ่ึงนักท)องเท่ียว
สามารถนําไปพัฒนาต)อยอดดานการบรรจุภัณฑ4 (Packing) ใหดูสวยงามเพ่ิมมูลค)า (Value) ไดอีก
ดวย ส)วนกิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร เป8นกิจกรรมท่ีใชปราชญ4ชาวบานผูมีความรูในเรื่องการ
นวด ประคบ รักษาอาการ ผ)อนคลายกลามเนื้อ แกเคล็ด ขัด ยอก ไดดวยกรรมวิธีทางสมุนไพรไทยท่ี
หาไดตามทองถ่ินและมีอยู)ท่ัวไป ซ่ึงนักท)องเท่ียวสามารถหาวัตถุดิบเอง และลงมือทําเองได ดวย
กรรมวิธีท่ีไม)ซับซอนตามท่ีปราชญ4ชาวบานถ)ายทอดใหไดเรียนรูดวยวิธีการง)าย ๆ  
 ส$วนท่ี 5 ผลการสนทนากลุ$ม (Focus Group Discussion) เพ่ือรับรองรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการท$องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 หลังจากท่ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีจัดการสนทนากลุ)ม (Focus Group Discussion) เพ่ือรับรอง
รูปแบบการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสราง
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือนํามาปรับปรุง แกไข รูปแบบการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน ในประเด็น สภาพการณ4
จัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน ความตองการในการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียว ปCญหาอุปสรรคใน
การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว รวมถึงแนวทางการกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน  สรุปไดดังนี้ 

1. สภาพการณ4จัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
  ผลจากการสนทนากลุ)มพบว)า การจัดกิจกรรมการท)องเที่ยวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  

1.1 การจัดกิจกรรมท)องเท่ียวในระดับจังหวัด  มีการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวท่ีหลากหลาย
เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา สภาพภูมิประเทศและประชากรขนาดใหญ)เป8นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีกวางใหญ)
ท่ีสุดของประเทศแบ)งเขตการปกครองออกเป8น 32 อําเภอ มีเอกลักษณ4สําคัญของจังหวัด เช)น 
อนุสาวรีย4ทาวสุรนารี ภาษาโคราช เพลงโคราช หม่ีโคราช ผาไหมหางกระรอก มีงานประเพณีท่ีสําคัญ 
เช)น งานฉลองวันแห)งชัยชนะของทาวสุรนารี งานประเพณีแห)เทียนพรรษาโคราช งานเทศกาลเท่ียว  
ปราสาทหินพิมาย และแข)งขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทานฯ งานวันผาไหมและของดีเมือง  
ปCกธงชัย งานนอยหน)าและของดีเมืองปากช)อง งานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานและ
งานเบญจมาศบานในม)านหมอก นอกจากนี้ยังมีแหล)งท)องเท่ียวท่ีเป8น แหล)งท)องเท่ียวเชิงนิเวศน4ธรรมชาติ 
เช)น อุทยานแห)งชาติเขาใหญ)และอุทยานแห)งชาติทับลาน  มีแหล)งท)องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร4และ
อารยธรรม เช)น ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมวัน และแหล)งโบราณคดีบานปราสาท หมู)บาน
ปลูกหม)อนเลี้ยงไหมบานดุงประดู)สามัคคี   
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1.2 การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวในชุมชนตําบลไทยสามัคคี ชุมชนไทยสามัคคีประกอบดวย
หมู)บานท้ังหมด 11 หมู) มีประชากร 6,824 คน มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศท่ีเหมาะกับการท)องเท่ียว 
ดังนั้นจึงมีกิจกรรมการท)องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาเช)น กิจกรรมการ
ตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา วันเขาพรรษา กิจกรรมตามประเพณี เช)น กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูใหญ)
เนื่องในวันสงกรานต4  กิจกรรมประเพณีลอยกระทง กิจกรรมตามโอกาสพิเศษท่ีสําคัญ เช)น กิจกรรม
วันพ)อแห)งชาติ  วันแม)แห)งชาติ กิจกรรมการบวชปOา  รวมท้ังกิจกรรมการท)องเท่ียวตามฤดูกาลท)องเท่ียว 
เช)น การจัดงานดอกเบญจมาศบาน ในช)วงหนาหนาว การจัดกิจกรรมการเปRดสวนผลไม สวนดอกไม 
ใหนักท)องเท่ียวไดเขาชม เขาชิมในสวน  ดังขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุ)มดังนี้  

 

   ที่ตําบลไทยสามัคคีเรามีนโยบายส)งเสริมการท)องเที่ยวถึงสามขอจากหาขอ เรา
มีวิสัยทัศน4ว)า ท)องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดสาร การศึกษากาวไกล ไทยสามัคคีน)าอยู)อย)าง
ยั่งยืน ที่ผ)านมาเรามีกิจกรรมส)งเสริมการท)องเที่ยวที่หลากหลายทั้งกิจกรรมที่เรามีอยู)แลว เช)น 
การจัดงานดอกเบญจมาศบานในม)านหมอก รวมถึงกิจกรรมที่เรามีนโยบายที่กําลังดําเนินการ 
เช)น การก)อสรางถนนเสนทางสายปCwนจักรยาน เรามีงบสรางยาวกว)า 21 กิโลเมตร เราสรางถนน  
1 เสนทาง แต)เราไดประโยชน4ถึงสองอย)าง ประโยชน4อย)างแรกคือ เป8นแนวถนนที่ก้ันระหว)าง
พื้นที่ของชาวบานและพื้นที่ปOาของอุทยานเพื่อทําใหชาวบานรูว)า แนวถนนนี้เป8นเสนก้ันระหว)าง
พื้นที่ของกรมปOาไมของอุทยานแห)งชาติทับลาน เพราะฉะนั้นเขาจะรุกล้ําเขาไปหักลางถางปOา
ไม)ได ประโยชน4อย)างที่สองคือ เราสามารถใชเสนถนนเสนทางนี้ออกกําลังกาย ทําเป8นเสนทาง
ปCwนจักรยาน เสนทางท)องเที่ยวชมธรรมชาติอีกทางและ เป8นเสนทางลัดอีกสายหนึ่งที่เลียบแนว
เนินเขา  ผ)านอ)างเก็บน้ํากว)า 4 แห)ง  บรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ และมีเรานโยบายที่จะ
ทําประโยชน4จากอ)างเก็บน้ํานอกจากการใชน้ําเพื่อทําการเกษตร เช)น การจัดกิจกรรมการท)องเที่ยว
เชิงกีฬา เราขอความร)วมมือกับภาคเอกชนที่มีพื้นที่ติดกับอ)างเก็บน้ําเพื่อจัดกิจกรรมการท)องเที่ยว
เชิงกีฬาทางน้ํา เช)น เจ็ทสกี กิจกรรมพายเรือ เรือถีบ เรือปCwน  เพราะเรามีอ)างเก็บน้ําหลายที่ ที่
สามารถรองรับกิจกรรมการท)องเที่ยวทางน้ําได  (สมบูรณ4  สิงก่ิง, 2560) 
 

2. ความตองการในการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
  ผลจากการสนทนากลุ)มพบว)า ความตองการในการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวโดย
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
ชุมชนไทยสามัคคี มีความพรอมในดานสภาพพ้ืนท่ี ภูมิประเทศท่ีเป8นธรรมชาติ แหล)งท)องเท่ียวต้ังอยู)
บริเวณแหล)งทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ เช)น อุทยานแห)งชาติทับลาน มีแหล)งน้ําที่เป8นอ)างเก็บน้ํา 
เช)น อ)างเก็บน้ําหวยขม้ิน อ)างเก็บน้ําบานอุดมสุข  มีลําธาร ภูเขา หนาผา จึงทําใหแหล)งท)องเท่ียวมี
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บรรยากาศปลอดโปร)ง ภูมิทัศน4สวยงาม ร)มรื่น เหมาะสมต)อการท)องเท่ียว สามารถเดินทางเขาถึงได
สะดวก ดังขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุ)มดังนี้  
 

  ตําบลไทยสามัคคีของเรา เป8นแหล)งข้ึนชื่อในเร่ืองของอากาศเพราะมีสภาพภูมิอากาศ
ที่เย็นสบายตลอดทั้งป@มีอุณภูมิเฉลี่ยทั้งป@ที่  23 องศา จนไดรับการขนานนามว)า สวิสเซอร4แลนด4
แดนอีสาน เป8นแหล)งโอโซนอันดับ 7 ของโลก และอากาศดีเย็นสบายไม)ไกลกรุงเทพทําให
นักท)องเที่ยวเขามาท)องเที่ยวกันมากข้ึน ดังนั้นสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท)องเที่ยว
ควรมีความพรอม เช)น การปรับภูมิทัศน4ใหสวยงามมากข้ึน เช)น การปลูกไมดอกไมประดับเพื่อ
เพิ่มความสวยงาม ร)มร่ืน ทั้งส)วนที่เป8นสาธารณประโยชน4และส)วนพื้นที่ส)วนบุคคล อาจจะขอ
ความร)วมมือกับประชาชนที่อยู)ในเสนทางการท)องเที่ยวใหปรับภูมิทัศน4ของตนเอง หรือจะร)วมมือ
กับหน)วยงานองค4กรภาครัฐในการปรับพื้นที่สาธารณะ หรือการพัฒนาหองน้ําสาธารณะในพื้นที่
แหล)งท)องเที่ยวใหสะอาดและถูกสุขลักษณะ ใหสามารถรองรับนักท)องเที่ยวได เพราะการพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวก เช)น หองน้ํา หองสุขา ถือว)าเป8นการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ช)วย
ส)งเสริมกิจกรรมการท)องเที่ยวใหสมบูรณ4แบบยิ่งข้ึน (จิราภรณ4  นาดี, 2560) 
 

  นอกจากนั้น ปลัดองค4การบริหารส)วนตําบลไทยสามัคคี ยังไดกล)าวเสริมถึงความ
ตองการในการพัฒนากิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตําบลไทยสามัคคี ในดานการประชาสัมพันธ4
งานเบญจมาศบานในม)านหมอก ดังว)า 
 

  งานเบญจมาศบานในม)านหมอก เป8นงานที่ถือว)าเป8นจุดเด)นของพื้นที่ชุมชนไทยสามัคคี 
หากมีการเพิ่มช)องทางการประชาสัมพันธ4 เช)น ทางสื่อสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน4 หรือ ทาง 
website หรือ แอปพลิเคชั่นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการท)องเที่ยวของชุมชนไทยสามัคคี จะทํา
ใหมีการประชาสัมพันธ4มากข้ึนและเกิดการพัฒนาการท)องเที่ยวอย)างต)อเนื่องรวมทั้งการเชิญผูที่
ชื่นชอบของประชาชนในพื้นที่ทั้งที่เป8น ศิลปRน ดารานักรอง หรือบุคคลสําคัญของพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา มาช)วยประชาสัมพันธ4เพื่อใหงานดอกเบญจมาศดูยิ่งใหญ)มากข้ึน (ดลยา ภู)ประดิษฐ, 
2560) 

 
3. แนวทางการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
  ผลจากการสนทนากลุ)ม พบว)าแนวทางการจัดกิจกรรมการท)องเที่ยวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนไทยสามัคคี 
มีแนวทางการกิจกรรมการท)องเท่ียวเพ่ือใหการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวเหมาะสมกับบริบทของการ
ท)องเท่ียวในชุมชนไทยสามัคคี ดังขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุ)มดังนี้ 
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  หน)วยงานทุกภาคส)วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ควรมีความร)วมมือ
กันเพื่อจัดทําเป8นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการท)องเที่ยว เช)น ที่โรงเรียนบานไทยสามัคคี มี
การจัดระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคี คือการร)วมมือกับวิทยาลัยการท)องเที่ยวนครราชสีมา 
จัดระบบการเรียนการสอนโดยเปRดสอนในสายอาชีพระดับ ปวช. ควบคู)ไปกับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ ม.6 โดยที่เด็กนักเรียนๆ จบจากโรงเรียนบานไทยสามัคคีแลวจะไดรับใบวุฒิบัตรทั้ง
สองระดับคือ ระดับ ปวช. กับ ระดับ ม.6 โดยในป@การศึกษานี้คือ ป@การศึกษา 2560 จะเปRด
สาขาวิชาการท)องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของชุมชนเพื่อส)งเสริมการ
ท)องเที่ยว เพราะที่ชุมชนไทยสามัคคีมีทั้ง โรงแรม รีสอร4ท ที่พัก ดังนั้นเราจึงเปRดสอนสายอาชีพ
ใหกับนักเรียนที่สนใจในสาขานี้ และนักเรียนที่จบการศึกษาในสาขานี้แลวยังสามารถทํางานใน
ชุมชนไทยสามัคคีไดเลย ไม)ตองไปทํางานในตัวเมืองที่ตองเสียเวลาและค)าใชจ)ายในการเดินทาง
ไดอีกดวย นี่เป8นอีกแนวทางหนึ่ง  ส)วนที่โรงเรียนเราที่ไดรับ Best Practice ในเร่ืองของการแปรรูป
สินคาจากผลิตผลทางการเกษตร คือกิจกรรมการทําแหนมเห็ด เราก็สามารถใชการทําแหนมเห็ด
ขายใหกับนักท)องเที่ยวได  (ณรงค4 รัตนกุล, 2560) 
   

  นอกจากนั้น เจาอาวาสวัดไทยสามัคคี ยังไดกล)าวถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียว
โดยชุมชนตําบลไทยสามัคคี โดยการสรางหอพระประจําวันเกิด  ดังว)า 

   

  วัดมีส)วนร)วมในการจัดกิจกรรมการท)องเที่ยวโดยขณะนี้ตอนนี้วัดไทยสามัคคีกําลัง
ก)อสรางแหล)งท)องเที่ยวทางศาสนา คือเราสรางหอพระพุทธรูปปางต)าง ๆ ตรงดานหนาวัดติดกับ
ถนน คือ สรางพระพุทธรูปประจําวันเกิดตั้งแต)วันอาทิตย4ปางถวายเนตร พระประจําวันจันทร4
ปางหามญาติ หรือ หามสมุทร พระประจําวันอังคาร หรือ ปางไสยาสน4 หรือ ปางปรินิพพาน  พระ
ประจําวันพุธปางอุมบาตร พระประจําวันพฤหัสบดีปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู พระประจําวันศุกร4

ปางรําพึง  และพระประจําวันเสาร4 ไดแก) ปางนาคปรก ซ่ึงวัดเองก็มีส)วนร)วมในการส)งเสริมการ
ท)องเที่ยวทั้งในเร่ืองของวันสําคัญทางศาสนา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาดวยซ่ึงนอกจาก
นักท)องเที่ยวจะไม)เพียงแต)เขามาท)องเที่ยวในชมุชนแลว แต)เขายังเขามาทําบุญในวัดไดอีกดวย 
จึงคิดว)านี่เป8นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเป8นทางเลือกใหนักท)องเที่ยว เผื่อเขาจะไดสบายใจมากข้ึน
(พระสมพงษ4 พ�นธ�มุตโต, 2560) 
  

 และประธานศูนย4เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดกล)าวเสริมโดยเนนในเรื่องสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก)นักท)องเท่ียว ดังว)า 
 

  แนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ท)องเที่ยวของ
ชุมชนไทยสามัคคีควรปรับปรุงในเร่ืองต)าง ๆ เช)น รานจําหน)ายของที่ระลึก รานจําหน)ายอาหาร
และเคร่ืองดื่ม หองน้ํา หองสุขา ตูโทรศัพท4สาธารณะ สัญญาณโทรศัพท4มือถือ เครือข)าย
สัญญาณ WIFI เคร่ืองฝากและถอนเงินอัตโนมัติ อย)างพอเพียง เพื่อตอนรับนักท)องเที่ยวที่ไดเขา
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มาเยี่ยมชมหรือท)องเที่ยวในพื้นที่ไทยสามัคคี จะไดรับความสะดวกสบายข้ึน (อินทร4  มูลพิมาย, 
2560) 

 

4. รูปแบบการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
  ผลจากการสนทนากลุ)มพบว)า รูปแบบการจัดกิจกรรมการท)องเที่ยวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบท่ี
พัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมกับชุมชนไทยสามัคคีเพราะรูปแบบแสดงถึงความเป8นเอกลักษณ4ท่ีโดดเด)น 
ในการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนไทยสามัคคี และมีองค4ประกอบครบท้ัง 10 องค4ประกอบ
ตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน ดังขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุ)มดังนี้ 
 

  รูปแบบที่พัฒนาข้ึนสอดคลองเหมาะสมกับบริบทชุมชนไทยสามัคคี เพราะชุมชน
ไทยสามัคคีมีการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตบนทางสาย
กลาง อาชีพเสริม เช)น การปลูกผัก ทําอาหารแปรรูปทําข้ึนเพื่อใชในครัวเรือน เหลือจึงนํามา
จําหน)าย และชุมชนใชเวลาว)างจากการประกอบอาชีพหลัก มาทําเป8นสรางรายไดเสริมเพื่อ
ลดภาระค)าใชจ)าย เพิ่มรายไดในช)วงเวลาของการท)องเที่ยวเพื่อจําหน)ายใหกับนักท)องเที่ยว 
รูปแบบที่พัฒนาข้ึนจากองค4ประกอบทั้ง 10 องค4ประกอบ นี้คิดว)าเหมาะสมกับชุมชนที่สําคัญคือ 
ชุมชนสามารถอยู)ร)วมกับปOาโดยเฉพาะการอนุรักษ4ทรัพยากรปOาไม (conservation) ใหอยู)คู)กับ
ชุมชนไทยสามัคคี เราจึงมีกิจกรรมที่ส)งเสริมการปลูกปOา เช)น การบวชตนไม ชุมชนจะนิมนต4
พระมาทําพิธีเอาผาเหลืองสีจีวรพระมาผูกตนไมเพื ่อแสดงว)าตนไม)ตนนี้มีเทวดาอาศัยอยู) 
ชุมชนจะไม)ตัดตนไมตนนี้ และทางองค4การบริหารส)วนตําบลจัดทุกป@ช)วงเดือนเมษายนจึงเป8น
การอนุรักษ4ปOาไมใหอยู)คู)กับชุมชนไดโดยอาศัยความเชื่อของชุมชนเราจึงมีตนไมเพิ่มข้ึนทุกป@ๆ 
กลายเป8นปOาที่อยู)คู)กับชุมชนไปดวยเลย  รูปแบบที่ทางผูวิจัยพัฒนาข้ึนนี้เราคิดว)าน)าจะนําไปใชใน
กิจกรรมการท)องเที่ยวของชุมชนไทยสามัคคีไดดีเลยทีเดียว กิจกรรมการท)องเที่ยวตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงไดจัดสถานที่ท)องเที่ยวที่ชุมชนทําข้ึนเองไวใหนักท)องเที่ยวไดเยี่ยมชมนี้ เร่ิม
ตั้งแต)ระดับตนน้ําจากการนํานโยบายรัฐบาลมาสรางเป8นรูปธรรม กลางน้ําคือการใหชุมชน
จัดการท)องเที่ยวเอง และปลายน้ําคือการใหนักท)องเที่ยวไดเขามาเที่ยวชม ศึกษาดูงานซ่ึงจะทํา
ใหนักท)องเที่ยวได รับทั้งความรูและความบันเทิง นันทนาการ ไปพรอม ๆ กัน  (ดลยา             
ภู)ประดิษฐ, 2560) 
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ภาพท่ี 83 ปWายตอนรับผูเขาร)วมสนทนากลุ)ม (Focus Group Discussion)  
 

 

  
 

  
 

ภาพท่ี 84 การสนทนากลุ)ม (Focus Group Discussion) การจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

  สรุปแผนภาพการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วม PAR ตามข้ันตอน PAOR 
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 สรุปผลข้ันตอนการจัดกิจกรรมการท)องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนของตําบลไทยสามัคคี โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส)วน
ร)วม (Participatory Action Research) ของ เคมมิสและแทกการ4ด (Kemmis and McTaggart, 
1988) มี 4 ข้ัน (PAOR) ซ่ึงผูวิจัยสรุปกระบวนการจัดกิจกรรมได ดังแผนภาพท่ี 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 12 การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส)วนร)วมตามข้ันตอนของ PAOR 

3.ข้ันการสังเกต Observation: O 

ผู�วิจัยเก็บข�อมลู
จากการปฏิบัติ 

2.ข้ันการปฏิบัติ Action: A 

กําหนด
วัตถุประสงค� 

คัดเลือกกิจกรรม 
2 กิจกรรม 

เตรียม: เอกสาร 
สถานท่ี วิทยากร 

กําหนดขั้นตอน
การจัดกิจกรรม 

การทําแหนมเห็ดสามอย$าง 
การทําลูกประคบสมนุไพร 

วิทยากร
บรรยาย 

ผู�ร$วมกิจกรรม       
ลงมือปฏิบัติ  ซักถาม 

ใช�แบบสังเกต: แบบสอบถาม   
แนวสัมภาษณ� และบันทึกภาพ 

จัดกิจกรรมตาม
แผนท่ีกําหนด 

4.ขั้นสะท�อนผล Reflection: R 

1. ข้ันการวางแผน Plan: P 

สรุปผล       
จากการปฏิบัติ 

นําเสนอผล               
จากการจัดกจิกรรม 

ผู�วิจัย/ผู�ร$วมวิจัย  
จัดประชุม 

ได�ข�อเสนอแนะ     
ปรับปรุง 

เข�าสู$วงจร 

PAOR รอบท่ี 2 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร)างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา               
มีวัตถุประสงค-เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน ของจังหวัดนครราชสีมา  
2) ศึกษาแนวทางการจัดกิกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร)างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยใช)ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
(Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิดของ เคมมิสและแทกการ-ด (Kemmis and 
McTaggart, 1988)  มีข้ันตอนการศึกษา 4 ข้ันตอน ดังนี้  ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan) เปPนการ
สํารวจข)อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัติ (Action) เปPนการดําเนินตามแผนการจัดกิจกรรม  
ข้ันตอนท่ี 3 การสังเกต (Observation) เปPนการสังเกตขณะทํากิจกรรม ข้ันตอนท่ี 4 การสะท)อนผล 
(Reflection) เปPนการสรุปกิจกรรมเพ่ือนําข)อเสนอแนะไปปรับปรุงต�อไป       
 พ้ืนท่ีในการศึกษาคือ ชุมชนตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ�มตัวอย�างท่ีใช)ในการศึกษาคือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในตําบลไทยสามัคคี จํานวน 364 คน ผู)ให)
ข)อมูลหลักคือ ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลไทยสามัคคีและผู) ท่ี มีส�วนเก่ียวข)องกับการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพ้ืนท่ีศึกษา ได)แก� ผู)ว�าราชการจังหวัด เกษตร
จังหวัด การท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ตํารวจท�องเท่ียว นักวิชาการ ผู)นําชุมชน 
ผู)นําศาสนาและปราชญ-ชาวบ)าน รวมท้ังสิ้น 24 คน เก็บข)อมูลโดยการลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา การสอบถาม 
การสัมภาษณ-เชิงลึก การประชุมกลุ�มย�อย การสังเกต และการสนทนากลุ�ม เก็บรวบรวมข)อมูล
ระหว�างเดือน มกราคม 2559 ถึงเดือน เมษายน 2560 การวิเคราะห-ข)อมูลใช)การหาค�าความถ่ี ค�าร)อยละ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห-เนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษา สรุปได)ดังนี้ 

1. สภาพการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน)มใน
การท�องเท่ียวท่ีดีเพราะสภาพพ้ืนท่ีเหมาะกับการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวและมีทรัพยากรทางการ
ท�องเท่ียวรวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีหลากหลายอีกท้ัง 
เปPนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดและประชากรมากเปPนอันดับสองของประเทศ มีแหล�งเรียนรู) ศูนย-การ
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เรียนรู)มีปราชญ-ชาวบ)านและผู)นําชุมชนที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว นอกจากนี้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการน)อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช)ในการดําเนินชีวิตรวมท้ังได)รับ
การสนับสนุนท้ังจากหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตามนโยบายประชารัฐรักสามัคคี 

2. แนวทางการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสร)างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผลจากการศึกษาได)รูปแบบแนวทางการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีผู)วิจัยพัฒนาข้ึนคือ รูปแบบ พายทรีซีโฟร-เอส โมเดล หรือ พาย
สามซีสี่เอส โมเดล “PIE3C4S Model” ซ่ึงประกอบด)วย 10 องค-ประกอบได)แก� P: (Participation of 
Community) หมายถึง การมีส�วนร�วมของชุมชน  I: (Income) หมายถึง รายได)  E: (Environment) 
หมายถึง สิ่งแวดล)อม C1: (Conservation) หมายถึง การอนุรักษ- C2: (Community Strength) 
หมายถึง ชุมชนเข)มแข็ง C3: (Creation) หมายถึง การสร)างสรรค- S1: (Self–Sufficiency) หมายถึง 
การพอเพียง S2: (Sustainability) หมายถึง ความยั่งยืน S3: (Suitability) หมายถึง ความเหมาะสม 
S4: (Safety) หมายถึง ความปลอดภัย ผลจากการประเมินรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยผู)ทรงคุณวุฒิมีความ
เหมาะสมอยู�ในระดับมากและผลจากการนํารูปแบบ“PIE3C4S Model” ไปใช)ในพื้นที่สามารถ
นําไปใช)ได)อย�างเหมาะสมในชุมชนไทยสามัคคี  
 
อภิปรายผล  

1. ผลจากการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดนคราชสีมา
มีแนวโน)มในการท�องเที่ยวที่ดี เพราะสภาพพื้นที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวและมี
ทรัพยากรทางการท�องเท่ียวรวมท้ังวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ี
หลากหลายท้ังยังเปPนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดและประชากรมากเปPนอันดับสองของประเทศ มีแหล�ง
เรียนรู)ศูนย-การเรียนรู) มีปราชญ-ชาวบ)านและผู)นําชุมชนท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการน)อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช)ในการดําเนินชีวิต ผลท่ีได)จาก
การศึกษานี้มีความสอดคล)องกับแนวคิดในเรื่องของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนของ พจนา สวนศรี 
(2546: 12)  ท่ีใช)การท�องเท่ียวเปPนเครื่องมือในการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมของ
ชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความเปPนเอกลักษณ-ทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน ประชาชนมีส�วน
ร�วมในการจัดการท�องเที่ยวของชุมชน ชุมชนมีการสร)างกฎและกติกาการจัดการสิ่งแวดล)อม
ร�วมกัน นอกจากนี้ ยังสอดคล)องกับผลจากการศึกษาของ ลักษณา  เกยุราพันธ- (2559: 204) ท่ีศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือการเรียนรู)เชิง
สร)างสรรค- จังหวัดนครนายก ท่ีพบว�า สภาพการณ-ของการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาว
ไทยพวน เพื่อการเรียนรู)เชิงสร)างสรรค- จังหวัดนครนายก มีแนวโน)มการท�องเท่ียวท่ีดี เพราะมี
สภาพแวดล)อมและทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีความพร)อม มีการส�งเสริมการเรียนรู) และ
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ยังสอดคล)องกับแนวคิดการจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชนท่ีควรคํานึงถึงหลักการจัดแบ�งส�วนของพ้ืนท่ี
เพ่ือการท�องเท่ียวแบบ ATBA (Kaswanto, 2014)  ท่ีกล�าวถึงองค-ประกอบ  4 ส�วนคือ A (Agriculture) 
หมายถึง การมีพื้นที่สําหรับทําการเกษตร T (Tourism) หมายถึง การจัดให)มีพ้ืนท่ีสําหรับจัดการ
ท�องเท่ียว B (Beautification) หมายถึง มีการจัดตกแต�งพ้ืนท่ีให)สวยงาม และ A (Amenity) หมายถึง 
การมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว)บริการแก�นักท�องเท่ียวด)วย ซ่ึงจากการจัดการท�องเท่ียวควรคํานึงถึงหลัก
ท้ัง 4 ส�วนประกอบท่ีกล�าวมา  
 นอกจากนี้ยังสอดคล)องกับผลการศึกษาของ นิสารัตน-  จุลวงศ- (2553) ท่ีศึกษา
เรื่อง การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน วิสาหกิจชุมชน ท�องเท่ียวเชิงเกษตรล�องเรือชมสวน
เลียบคลองมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ท่ีพบว�า การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนเริ่ม
จากการมีส�วนร�วมในชุมชน การมีผู)นําท่ีเข)มแข็ง เสียสละ และมีวิสัยทัศน- ความรู)สึกเปPนเจ)าของ
ร�วมกันของคนในชุมชน และการแบ�งผลประโยชน-อย�างเปPนธรรม เพ่ือนําไปสู�การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
และผลการศึกษายังสอดคล)องกับแนวคิดการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเน)นนโยบายการ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวของประเทศในปq 2558 ท่ีให)ความสําคัญกับคุณค�าความเปPนไทย หรือ วิถีไทย 
(Thainess) และให)ความสําคัญกับอัตลักษณ-ความเปPนไทยและการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมท่ีดีงามของชาวไทยไปสู�สายตาของชาวโลกให)ครอบคลุมกลุ�มนักท�องเท่ียวได)อย�างท่ัวถึง 
การให)ความสําคัญกับการอนุรักษ-วัฒนธรรมที่ดีงามของผู)คนท่ีถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่งมาสู�คนอีก
รุ�นหนึ่งยังเปPนการปลูกฝsงจิตสํานึกของคนในชุมชนให)เกิดความรัก หวงแหน และให)ชุมชนเข)ามามี
ส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเที่ยว และยังสอดคล)องกับผลการศึกษาของ พจนา บุญคุ)ม (2557: 1) 
ท่ีศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทางการตลาดในแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�ม
จังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 ของประเทศไทย พบว�า ประเทศไทยมีทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีสมบูรณ-
และมีความหลากหลายท้ังในด)านแหล�งท�องเท่ียวท่ีเปPนธรรมชาติซ่ึงสร)างความประทับใจในเรื่องความ
สวยงามความเปPนธรรมชาติ  สามารถดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติได)
เปPนอย�างมาก มีแหล�งท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ- และแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คงความเปPน
เอกลักษณ-ไทย และยังคล)องกับผลการศึกษาของ ทิพย-สุดา  พุฒจร (2556: 248) ท่ีศึกษาเรื่อง การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในการจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน 
กรณีศึกษาชุมชนสลักคอก จังหวัดตราด ท่ีพบว�า รายได)จากการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนได)
นํามาจัดสรรเพ่ือการบริหารงาน การอนุรักษ-ธรรมชาติ งานสาธารณประโยชน-และการจัดสวัสดิการ
สังคม 

2. แนวทางการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสร)างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผลจากการศึกษาได)รูปแบบแนวทางการจัด
กิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนที่ผู)วิจัยพัฒนาขึ้นคือ รูปแบบ พายทรีซีโฟร-เอส โมเดล หรือ 
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พายสามซีสี่เอส โมเดล “PIE3C4S Model” ซ่ึงประกอบด)วย 10 องค-ประกอบได)แก� P: Participation 
of Community หมายถึง การมีส�วนร�วมของชุมชน  I: Income หมายถึง รายได)  E: Environment 
หมายถึง สิ่งแวดล)อม C1: Conservation หมายถึง การอนุรักษ- C2: Community Strength 
หมายถึง ชุมชนเข)มแข็ง C3: Creation หมายถึง การสร)างสรรค-  S1: Self–Sufficiency 
หมายถึง การพอเพียง S2: Sustainability หมายถึง ความยั่งยืน S3: Suitability หมายถึง 
ความเหมาะสม S4: Safety หมายถึง ความปลอดภัย ผลจากการประเมินรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนโดย
ผู)ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมากและผลจากการนํารูปแบบ“PIE3C4S Model” ไปใช)ใน
พ้ืนท่ีสามารถนําไปใช)ได)อย�างเหมาะสมในชุมชนไทยสามัคคี  

  ผลท่ีได)จากการศึกษานี้มีความสอดคล)องกับแนวคิดทฤษฎีในเรื่องการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช)ในการดําเนินชีวิต เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงจะช�วยสร)างความเข)มแข็ง
ให)กับตัวบุคคล และองค-กรทุกระดับที่นําไปปฏิบัติและเปPนภูมิ คุ)มกัน ซึ่งจะนํามาซึ่งความสุข 
(เกษม วัฒนชัย, 2550) ซึ่งสอดคล)องกับผลการศึกษาของ กรวรรณ  สังขกร (2552) ที่ศึกษา
เรื่อง การประยุกต-ใช)แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชนอย�างยั่งยืน ท่ีพบว�า 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เปPนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับและทุกอาชีพ กิจกรรมเพ่ือเปPนการมุ�งเน)นให)เกิดการพัฒนาท่ีมาจากพ้ืนฐานทรัพยากรและ
ศักยภาพท่ีตนเองมีอยู�และใช)ให)เกิดประโยชน-สูงสุด โดยใช)องค-ความรู)และภูมิปsญญาของท)องถ่ินมา
ประยุกต-ให)เปPนของจริง ท้ังนี้การดําเนินการกิจกรรมต�าง ๆ ต)องเน)นคุณธรรมเปPนสําคัญ เพ่ือให)เกิด
ประสิทธิภาพและเปPนประโยชน-ต�อส�วนรวมอันจะเปPนรากฐานท่ีสําคัญอันจะนําไปสู�ความยั่งยืนต�อไป
ในอนาคต ดังแนวปฏิบัติ 3 ห�วง 2 เง่ือนไข อันเปPนพ้ืนฐานในการพัฒนาให)เกิดความเหมาะสมและ
ยั่งยืน การจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชนควรจะมีองค-ประกอบ 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ 
ความพอดี ความเรียบง�ายมีความสัมพันธ-อันดีระหว�างชุมชน และระหว�างคนกับธรรมชาติ มีการรวมกลุ�ม
เพ่ือทํากิจกรรมการท�องเท่ียวจัดการท�องเท่ียวแบบรักษาสิ่งแวดล)อมใช)ของดีท่ีมีอยู�ในชุมชนเปPนจุดขาย 
พ่ึงภูมิปsญญาและทุนทางสังคมวัฒนธรรมของตน ลดต)นทุนการดําเนินงานกําหนดบทบาทหน)าท่ี
ของผู)มีส�วนร�วม ความมีเหตุผล มีการกําหนดกฎกติกาที่นํามาใช)ในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนมี
การวางแผนการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมร�วมกัน การมีภูมิคุ)มกันมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี
มีผู)นําท่ีมีคุณธรรม มีลูกบ)านเปPนผู)ตามท่ีดี มีส�วนร�วมในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการทรัพยากร
ส�วนรวมอย�างมีคุณค�า จัดการปsญหาความขัดแย)งด)วยสันติวิธี ในส�วนขององค-ประกอบ 2 เง่ือนไข คือ 
เง่ือนไขความรู) มีการส�งเสริมการเรียนรู)พัฒนาโดยการอบรม สัมมนา ดูงาน และเง่ือนไขคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย-สุจริต ไม�โกง ไม�ลําเอียง มีความโปร�งใส กระจายรายได)จากการท�องเท่ียวอย�างเปPนธรรม 
มุ�งประโยชน-โดยตรงของชุมชนเปPนที่ตั้ง และการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช)เพ่ือ
กิจกรรมการท�องเท่ียวในชุมชน  
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 นอกจากนี้ ผลการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนตําบลไทย
สามัคคี ยังสอดคล)องกับแผนยุทธศาสตร-การพัฒนาองค-การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคี (2555: 35) 
ท่ีได)ระบุถึงวิสัยทัศน-ขององค-การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคีไว)ว�า “ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดสาร 
การศึกษาก)าวไกล ไทยสามัคคีน�าอยู�อย�างยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร-และแนวทางการพัฒนาในช�วง
สามปq ระหว�างปq พ.ศ. 2558 – 2560 ขององค-การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคีในด)านยุทธศาสตร-
การพัฒนาการท�องเท่ียวและบริการว�ามีแนวทางการพัฒนา 7 ประการดังนี้ ประสานร�วมมือกับการ
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยเพ่ือยกระดับกิจกรรมการท�องเท่ียวของจังหวัดและจัดระบบการตลาดเพ่ือ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวท้ังในและต�างประเทศ ประสานงานโครงข�ายการท�องเท่ียวอย�างเปPนระบบ เช�น
การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเท่ียวเชิงเกษตร รวมถึงการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ ประสานการตลาด
นักท�องเท่ียวผู)สูงอายุ ส�งเสริมการพัฒนาบุคลากรด)านการท�องเท่ียว ร�วมกับสาบันการศึกษาศูนย-
พัฒนาข)อมูลการท�องเท่ียว พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยเพ่ือบริการนักท�องเท่ียว
ให)สะดวกรวดเร็ว สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปsญญาท)องถ่ิน
ภายในจังหวัด เช�น งานฉลองชัยท)าวสุรนารี (งานย�าโม) งานผ)าไหมปsกธงชัย งานปราสาทหิน งานแข�งเรือ 
พิมาย ฯลฯ และใช)สนามกีฬาซีเกมส-เพ่ือจัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียว เช�น งานแสดงสินค)า  

 ผลท่ีได)จากการศึกษานี้ยังชี้ให)เห็นว�าการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนควรได)รับ
ความร�วมมือจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตามนโยบาย “ไทยแลนด- 4.0” ท่ีเน)นให)
ชุมชนเปPนตัวเชื่อมโยงเส)นทางการท�องเท่ียวด)วยการใช)นวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือเปPนการ
ส�งเสริมผลิตภัณฑ-ในชุมชนท่ีเปPนเอกลักษณ-พ้ืนเมืองของท)องถ่ิน และเพ่ือเปPนการสร)างรายได)จากการ
ท�องเท่ียวให)ชุมชนเพ่ือให)ชุมชนมีความเข)มแข็งและพ่ึงพาตนเองได)อย�างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลจากการศึกษายังสอดคล)องกับผลการศึกษาของ สุดศิริ  หอมกลิ่น (2552: 142) ท่ี
ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีส�วนร�วมของชุมชนท�าวังผาในการจัดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 
อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน ท่ีพบแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวกล�าวคือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข)อง
ควรให)การสนับสนุนและให)ความรู)แก�ประชาชนในเรื่องการเข)าไปบุกรุกพ้ืนท่ีปxาอุทยานเพ่ือทํา
การเกษตรโดยมีหลักการคือ ให)ใช)พ้ืนท่ีให)น)อยลงแต�ใช)องค-ความรู)เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให)
มากข้ึน รวมถึงควรปรับปรุงถนน ปyายบอกทาง เพ่ือให)การเข)าถึงแหล�งท�องเท่ียวให)มีความสะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน โดยเน)นความเหมาะสมกับบริบทชุมชนและความปลอดภัยเปPนหลัก  และยังสอดคล)องกับ
ผลการศึกษาของ จิราภรณ-  แก)วมณี (2556: 166) ท่ีศึกษาเรื่อง การจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ)านหัวเขาจีน อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี พบว�า 
หน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรให)การสนับสนุนและเข)ามามีส�วนร�วมกับชุมชนในการวางแผน 
การจัดการการท�องเท่ียวและแหล�งเรียนรู)ให)มีการพัฒนา ร�วมมือกันจัดทําแผนประชาสัมพันธ-แหล�ง
ท�องเท่ียวของชุมชนให)เปPนท่ีรู)จักแก�นักท�องเท่ียว และสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมการ
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ท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน ให)เปPนท่ียอมรับและส�งเสริมให)วัฒนธรรมของชุมชน
ในท)องถ่ินเปPนแหล�งเรียนรู)ของชุมชน ท่ีสามารถอนุรักษ-วัฒนธรรมและอนุรักษ-วิถีชีวิตที่เรียบง�าย
ภายในชุมชนให)คงอยู� เพราะวัฒนธรรมของชุมชนเปPนเอกลักษณ-ท่ีโดดเด�น มีอัตลักษณ-เฉพาะ ท้ังการ
แต�งกาย อาหาร ภาษาพูด และพิธีกรรม  และยังสอดคล)องกับงานวิจัยของ Rugayah Hashim 

(2014) ท่ีพบว�า การจัดการการท�องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนเกาะลังกาวี มีการนํานโยบายของรัฐบาล
มาเปPนกรอบในการจัดการท�องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเน)นการมีส�วนร�วมของผู)นําชุมชน ร�วมกับสถาน
ประกอบการ ท่ีพัก ร)านอาหาร โรงแรม รีสอร-ท ร�วมมือร�วมใจกันในการทํางานร�วมกันเพ่ือสนอง
นโยบายของรัฐบาล ที่เน)นการสร)างสรรค- การดูแลรักษาแหล�งท�องเที่ยวบนเกาะลังกาวี เพ่ือสร)าง
ความสวยงามรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และรักษาสภาพทางภูมิศาสตร-ของ
เกาะลังกาวีให)มีความสวยงามและยั่งยืนตลอดไป  

 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้สะท)อนให)เห็นว�า รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวใน
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร)างเศรษฐกิจชุมชนนี้มีศักยภาพเพียงพอท่ี
สามารถใช)เปPนแนวทางในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร)างเศรษฐกิจชุมชน ให)กับชุมชนต�าง ๆ ได)ใช) แต�การนําไปใช)ให)เกิดประโยชน-ตาม
ความต)องการของชุมชนเองนั้นชุมชนจะต)องเรียนรู)ร�วมกันระหว�างคนในชุมชนเองและชุมชนท่ีให)
ความสนใจท่ีจะนํารูปแบบนี้ไปใช)เปPนแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวของตน ต)อง
ไม�ยึดติดว�ารูปแบบท่ีผู)วิจัยพัฒนาข้ึนนี้ถูกต)อง ครบถ)วนสมบูรณ-แล)ว ชุมชนจะต)องนํารูปแบบนี้ไปปรับ
ประยุกต-เพ่ือให)เหมาะกับสภาพบริบท สภาพแวดล)อม และศักยภาพของชุมชน ตามเง่ือนไขข)อจํากัด
ของแต�ละชุมชนเอง ดังนั้นการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร)างเศรษฐกิจชุมชน ไปใช)ให)เกิดประโยชน-ได)จริงนั้นชุมชนควรจะมี
ความพร)อม   ในบางส�วน บางข)อ ไม�จําเปPนต)องมีครบทุกข)อตามรูปแบบท่ีผู)วิจัยคิดข้ึน อย�างน)อยการ
มีบรรทัดฐานความพร)อมในบางประเด็นต�าง ๆ อาจจะมีส�วนทําให)ชุมชนได)มีแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีนําไปสู�ความสําเร็จลุล�วงได)ด)วยดี เช�น ชุมชนได)มีส�วนร�วมครบทุกข้ันตอนใน
การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว ได)แก� ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมวางแผน และร�วมรับผลประโยชน- ชุมชนมี
รายได)จากการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวที่ไม�ทําลาย
สิ่งแวดล)อม ชุมชนมีการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู�ในชุมชน และพัฒนากิจกรรมที่เปPน
เอกลักษณ-และอัตลักษณ-ของชุมชน ชุมชนมีความเข)มแข็งสามารถจัดการปsญหาและแก)ปsญหาตนเอง
ได)อย�างมีศักยภาพและร�วมมือร�วมใจสร)างความสามัคคีในชุมชน   ชุมชนมีการสร)างสรรค-ต�อยอดและ
พัฒนาเปPนผลิตภัณฑ-ของที่ระลึกของชุมชน ชุมชนจัดกิจกรรมที่พึ่งพาตนเองอยู�บนทางสายกลาง
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห�วง 2 เง่ือนไข คือ มีความพอเพียง มีเหตุผล
และมีภูมิคุ)มกันที่ดี ชุมชนมีกิจกรรมการท�องเที่ยวที่มีความยั่งยืน และกิจกรรมมีความสอดคล)อง
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เหมาะสมกับบริบทชุมชน เหมาะสมกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน  กิจกรรมการ
ท�องเท่ียวมีความปลอดภัยทุกด)าน ท้ังในด)านชุมชน  ด)านสถานท่ี และด)านกิจกรรม โดยมีแนวทางใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนที่สําคัญได)แก� การส�งเสริมให)หน�วยงานเข)ามามี
ส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวมากข้ึน ส�งเสริมให)ชุมชนมีรายได)เพ่ิมข้ึน ส�งเสริมการจัดต้ัง
กลุ�มพัฒนาอาชีพ อนุรักษ-ทรัพยากรสิ่งแวดล)อม และให)คนในชุมชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
ข�อเสนอแนะ 

 จากรูปแบบ PIE3C4S Model ท่ีผู)วิจัยพัฒนาข้ึน เพ่ือเปPนแนวทางในการขับเคลื่อนการ
จัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร)างเศรษฐกิจ
ชุมชน ผู)วิจัยมีข)อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข�อเสนอแนะในการใช�ประโยชน!จากการวิจัย  
1.1 ผลจากการศึกษาพบว�า แนวทางการจัดกิจกรรมท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น หน�วยงาน

ทุกภาคส�วนควรร�วมมือกันในการจัดกิจกรรมท�องเท่ียวในชุมชนตําบลไทยสามัคคี ดังนั้น หน�วยงานท่ี
เก่ียวข)องทุกระดับของจังหวัดนครราชสีมา ได)แก� สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด องค-การบริหารส�วนจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ 
องค-การบริหารส�วนตําบล ผู)นําชุมชน หน�วยงานและองค-กรท่ีเก่ียวข)อง ควรร�วมมือกันในการพัฒนา
กิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร)างเศรษฐกิจชุมชน
อย�างต�อเนื่อง 

1.2 การนํารูปแบบ PIE3C4S Model ไปใช)เพ่ือให)ประสบผลสําเร็จ หน�วยงานท่ีจะ
นําไปใช)ควรคํานึงถึงกระบวนการทํางาน 4 ข้ันตอนของ PAOR ได)แก� มีการวางแผน การลงมือปฏิบัติ 
การสังเกต และมีการสะท)อนผล ดังนั้น สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา องค-การ
บริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา องค-การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคี ควรให)ความสําคัญในการ
วางแผนและควรนําไปจัดทําเปPนแผนกลยุทธ- (Strategic Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
เพ่ือให)สอดรับกับยุทธศาสตร-การท�องเท่ียวของกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา รวมถึงการขับเคลื่อน
รูปแบบ “PIE34S Model” ให)เกิดข้ึนอย�างจริงจัง เพ่ือเปPนการสร)างความยั่งยืนของการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 ชุมชนตําบลไทยสามัคคีมีความพร)อมด)านทรัพยากรการท�องเท่ียว ดังนั้น สํานักงาน
การท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา องค-การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา องค-การบริหาร
ส�วนตําบลไทยสามัคคี และประชาชนในชุมชนไทยสามัคคีควรดําเนินการดูแลรักษาทรัพยากร
การท�องเท่ียวดังกล�าว 
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2. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต)อไป 
     ผู)วิจัยมีข)อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไปดังนี้ 

2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชน โดยการนํา
รูปแบบ “ PIE3C4S Model” ไปประยุกต-ใช)ในแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร)างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือให)ครอบคลุมการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนให)มากยิ่งข้ึน 

2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนให)มีความ
หลากหลาย เช�น การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงเกษตร การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร- ตาม
การท�องเท่ียวท่ีหลากหลายของจังหวัดนครราชสีมา 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว
โดยชุมชน เก่ียวกับผลิตภัณฑ-การท�องเท่ียวในชุมชน เช�น สินค)า OTOP สินค)าของฝาก สินค)าข้ึนชื่อ 
เช�น การทําแหนม การทํากุนเชียง หม่ีโคราช ขนมจีนประโดก การทําผ)าไหมปsกธงชัย เครื่องปs{นดินเผา
ด�านเกวียน และอ่ืน ๆ ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา 

2.4 ควรมีการวิจัยรูปแบบพฤติกรรม แรงจูงใจ และการประชาสัมพันธ-เชิงรุกในการ
จัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความต)องการของ
นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ เพ่ือรองรับการเข)าสู�ประชาคมอาเซียน 

2.5 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร)างเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงไปยังชุมชนอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน 

2.6 ควรมีการศึกษาความสามารถในการรองรับนักท�องเท่ียว (Carrying Capacity) ท่ี
เข)ามาท�องเท่ียวในชุมชนตําบลไทยสามัคคีเพ่ือไม�ให)เกิดปsญหาการเข)ามาของนักท�องเท่ียว 
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ประเด็นการสัมภาษณ เพ่ือการวิจัย 

แนวทางการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) 
เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส6วนร6วมในการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวโดยชุมชน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

 

คําช้ีแจง 

 ประเด็นการสัมภาษณ�นี้ ใช�ทําการศึกษา การจัดกิจกรรมการท องเที่ยวโดยชุมชน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเป2น
ส วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือทําดุษฎีนิพนธ� โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพการการจัดกิจกรรมการ
ท องเท่ียวโดยชุมชน และเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�
จะเป2นประโยชน�และเป2นแนวทางในการพัฒนาการท องเที่ยวโดยชุมชนและจะไม มีผลลบต อผู�ให�
สัมภาษณ�แต จะนําเสนอเป2นความคิดเห็นในภาพรวมโดยใช�แบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร�าง (Semi- 
Structured Interview) โดยมีแนวคําถามใช�ประกอบในการสัมภาษณ�เชิงลึก ดังนี้ 
 ประเด็นในการสัมภาษณ�เชิงลึก 

 ผู�สัมภาษณ�  นายศตรรฆ  ประจงค� 
 

ส6วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�สัมภาษณ  
 ชื่อ- สกุล (นาย/นาง/นาวสาว) ………………………………………………………………………………………………………….  

 อายุ ……………………. ปP  วุฒิการศึกษา …………………………………… อาชีพ …………………………………………….. 

 ท่ีอยู บ�านเลขท่ี ………… หมู ท่ี ………  ตําบล ………………………….. อําเภอ …………………………………………… 

 จังหวัด ………………………………….   โทรศัพท� ……………………………………  

 สัมภาษณ�เม่ือวันท่ี ……………  เดือน …………………………………… พ.ศ. ……………..  เวลา …………………. น. 
 

ส6วนท่ี 2 สภาพการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

1. ประวัติความเป2นมาและวัตถุประสงค�ของการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชน
เป2นมาอย างไร 

2. การประกอบอาชีพของชุมชนจากอดีต – ปSจจุบัน เป2นอย างไร 
3. ลักษณะและรูปแบบของการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนมีอะไรบ�าง   
4. การให�ความร วมมือและการมีส วนร วมของชุมชนเป2นอย างไร 
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ส6วนท่ี 3 การดําเนินการในการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

1. มีการสร�างงาน สร�างรายได�จากการท องเท่ียว จากผลิตภัณฑ�ของชุมชน มีการแบ งปSน
ผลประโยชน� อย างไร 

2. เพ่ือให�ชุมชนได�รับผลประโยชน�จากการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว ชุมชนมีการรวมกลุ ม
อาชีพอย างไร ก่ีกลุ มอาชีพ อะไรบ�าง 

3. มีกิจกรรมอะไรบ�างท่ีเป2นการรักษาและอนุรักษ�วิถีการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
4. มีกิจกรรมอะไรบ�างท่ีช วยให�นักท องเท่ียวได�เกิดการเรียนรู�และสามารถนําไปใช�ได�จริง

ในชีวิตประจําวัน 
 

ส6วนท่ี 4 ปFญหา อุปสรรค ความต�องการ แนวทางการแก�ปFญหา และแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ท6องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา 

1. สถานการณ�การท องเท่ียวในปSจจุบันของชุมชนไทยสามัคคีเป2นอย างไร 
2. ปSญหาในการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวของชุมชนไทยสามัคคีท่ีประสบอยู เป2นอย างไร 

มีอะไรบ�าง 
3. มีแนวทางในการแก�ปSญหาท่ีประสบอยู อย างไร 
4. มีความต�องการและแนวทางในการท่ีจะพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวอย างไรบ�าง 

   
ขอขอบพระคุณอย างสูงในความกรุณาและสละเวลาในการให�สัมภาษณ� มา ณ โอกาสนี้ 

นายศตรรฆ  ประจงค� 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
E-mail: satakprajong@gmail.com 

 โทรศัพท� : 08-134-135-27 
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แบบสอบถาม 
 

กิจกรรมการท6องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

 

คําอธิบาย 
 

               แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา สภาพการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดย
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการท องเที่ยวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ท้ังในด�านศักยภาพ 
ปSญหาอุปสรรค แนวทางแก�ปSญหาและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชน โดย
แบบสอบถามแบ งออกเป2น 3 ตอน ได�แก  
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของประชาชนต อการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชน 
 ตอนท่ี 3 ปSญหา ข�อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
               ผู�วิจัยขอความร วมมือจากท านในการตอบแบบสอบถาม โดยทําเครื่องหมาย � ลงใน
ช องว างหรือเติมข�อความท่ีตรงกับความจริงหรือความคิดเห็นของท านมากท่ีสุดลงในช องว างท่ีกําหนด  
ข�อมูลท่ีได�จากท านจะนําไปวิเคราะห�ในภาพรวม และไม ส งผลกระทบใด ๆ ต อตัวท าน  
 
 

               ขอขอบพระคุณท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้  
                      

ผู�วิจัย 
นายศตรรฆ  ประจงค� 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร�  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

…………………………………………………… 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด  3 ตอน โปรดตอบให�ครบทุกตอน 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม (โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช อง      )  
1.    เพศ     
               1      ชาย                                     2       หญิง 
2.    อายุ 
               1      20-30 ปP                                           2       31-40 ปP  
               3      41-50 ปP                                           4       51-60  ปP  
      5     มากกว า 60 ปPข้ึนไป 
3. สถานภาพสมรส 
               1      โสด                                                  2        สมรส  
               3      หม�าย/หย าร�าง                                            
3. ระดับการศึกษา 

         1        ตํ่ากว าระดับประถมศึกษา/ไม ได�ศึกษา         2      ประถมศึกษา                                                    
         3        มัธยมศึกษาตอนต�นหรือเทียบเท า          4      มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท า 

    5        ปริญญาตรี                                         6      อ่ืน ๆ 
ระบุ…………………………………….. 

4. อาชีพ 
         1       เกษตรกร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว� ประมง)  
         2       รับจ�างท่ัวไป      
      3       ค�าขาย                                          

              4       ลูกจ�าง (บริษัท/โรงงาน) 
   5       รับราชการ/พนักงานของรัฐ   

              6       อ่ืน ๆ ระบุ …………………………………………………..…………..…………….. 
5. รายได�ต อเดือน 

1       น�อยกว า 5,000 บาท                             2       5,000-10,000 บาท                                                                              
         3       10,001-15,000 บาท                            4        15,001-20,000 บาท 

    5       มากกว า 20,000 บาท                            
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ตอนท่ี 2  การจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�าง
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช องระดับความ
เหมาะสม) 

 

องค ประ 
กอบด�าน
ต6าง ๆ 

การจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวโดยชุมชน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ด�านพ้ืนท่ี 1. แหล งท องเท่ียวตั้งอยู บริเวณแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาตสิําคัญ เช น  วนอุทยาน แหล งนํ้า 
ลําธาร ภเูขา 

     

2. แหล งท องเท่ียวตั้งอยู บริเวณท่ีมีบรรยากาศปลอดโปร ง       
ภูมิทัศน�สวยงาม ร มรื่น 

     

3. ชุมชนตั้งอยู ในทําเลท่ีเหมาะสมต อการท องเท่ียว 
สามารถเดินทางเข�าถึงได�สะดวก 

     

4. มีปiายบอกทางชัดเจน สามารถเข�าถึงชุมชนได�ง าย       

5. ชุมชนยังคงความเป2นเอกลักษณ�ดั้งเดมิ เช น 
ภาษาพูด การแต งกาย อาหารพ้ืนบ�าน และมีวิถีชีวิต
ท่ีเรียบง าย    

     

ด�านการ
จัดการ 

6. มีผู�นําชุมชน ปราชญ�ชาวบ�าน อาสาสมัครท่ีร วม
จัดกิจกรรมการท องเท่ียวของชุมชน  

     

7. มีผู�รับผิดชอบกิจกรรมการท องเท่ียวอยู ในชุมชน       

8. มีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน�ต อการพัฒนากิจกรรม
การท องเท่ียวในชุมชน       

     

9. มีอุปกรณ�และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ท องเท่ียวอย างเพียงพอ  

      

10. มีการดูแลรักษาความสะอาด การกําจัดขยะและ
สิ่งปฏิกูล  

     

11. มีการให�ข�อมูลด�านการท องเท่ียว เช น ความรู� 
คําแนะนํา แก นักท องเท่ียว 

     

พง 12. มีการจัดการการท องเท่ียวอย างเป2นระบบและ
ยั่งยืน  
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องค ประ 
กอบด�าน
ต6าง ๆ 

การจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวโดยชุมชน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ด�าน
กิจกรรม 

13. กิจกรรมการท องเท่ียวส งเสรมิวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและ ประเพณีท่ีดีงามของคนในชุมชน 

     

14. กิจกรรมท องเท่ียวส งเสรมิการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมชุมชนท�องถ่ิน 

     

15. ชุมชนมีส วนร วมในการส งเสรมิการเรียนรู� และ
ให�ความรู�แก นักท องเท่ียว                 

     

16. ชุมชนมีส วนร วมในการจัดกิจกรรม เช น การ
สาธิต การนําชม ร วมทํากิจกรรมการแปรรูป 
เพาะปลูก เลี้ยงสตัว� ฯลฯ 

     

17. ชุมชนมีผลิตภัณฑ�หรือของท่ีระลึกจําหน ายแก 
นักท องเท่ียว 

     

18. มีการประชาสัมพันธ�ให�ชุมชนเป2นท่ีรู�จักแก 
นักท องเท่ียว 

     

ด�านการมี
ส6วนร6วม 

19. หน วยงานภาครัฐและเอกชนให�ความร วมมือใน
การพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวในชุมชน  

     

20. หน วยงานภาครัฐและเอกชนให�การสนับสนุน
ด�านงบประมาณ ในการพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวใน
ชุมชน  

     

21. มีการรวมกลุ มเพ่ือผลิตสินค�าชุมชน เป2นการ
สร�างงานและสร�างรายได�จากการท องเท่ียว 

     

22. ชุมชนมีการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมอันดีกับ
นักท องเท่ียว 

     

23. คนในชุมชนเข�ามามีส วนร วมวางแผน ร วม
ตัดสินใจ ร วมลงทุนและรับผลประโยชน�จากการ
ท องเท่ียวในชุมชน 

     
 

 24. ชุมชนมีส วนร วมในการน�อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการดําเนินชีวิต  

     

 25. มีการนําเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง เช น ผลิตภณัฑ� 
จากวัตถุดิบหรือภูมิปSญญาของชุมชนมาใช�ในการ
จัดการท องเท่ียว  
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ตอนท่ี 3 ปSญหา ข�อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

 

26. ท านคิดว าปSญหาสําคัญในการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาได�แก อะไรบ�าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      27. แนวทางแก�ปSญหาการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาได�แก อะไรบ�าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

28. แนวทางพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาได�แก  อะไรบ�าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

29. ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ�ามีโปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

…………………………………………………… 
 

กิจกรรมแหนมเห็ดสามอย6างและกิจกรรมลูกประคบสมุนไพร 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม (โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช อง      )  

1.    เพศ     

               1      ชาย                                               2       หญิง  

2.    อายุ 

               1       20-30 ปP                                          2        31-40 ปP  

               3       41-50 ปP                                          4        51-60  ปP   

               5     มากกว า 60 ปPข้ึนไป 

3. อาชีพ 

         1       เกษตรกร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว� ประมง)       2        รับจ�างท่ัวไป      

      3       ค�าขาย                                             4        ลูกจ�าง (บริษัท/โรงงาน) 

   5       รับราชการ/พนักงานของรัฐ                     6       อ่ืน ๆ ระบุ……………………… 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

ข�อท่ี รายการประเมินการจัดกิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1 ท านมีส วนร วมในการทํากิจกรรมครบทุกข้ันตอน  

P : Participation of Community  (การมีส วนร วมของชุมชน) 
     

2 กิจกรรมน้ีสามารถนําไปสร�างรายได�ให�กับท าน  
I : Income (การมีรายได�จากการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว) 

     

3 กิจกรรมน้ีไม ส งผลกระทบต อชุมชนและสิ่งแวดล�อมในชุมชน 
E : Environment (การจัดกิจกรรมท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล�อม) 

     

4 กิจกรรมท่ีจดัข้ึนช วยอนุรักษ�และเผยแพร วัฒนธรรมของชุมชน 
C : Conservation (เป2นกิจกรรมท่ีมีการอนุรักษ�) 

     

5 กิจกรรมช วยสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีและความร วมมือให�กับชุมชน C : 
Community Strength (ชุมชนเข�มแข็ง) 

     

6 กิจกรรมน้ีท านสามารถนําไปพัฒนาและต อยอดให�ดีข้ึน 
C : Creation (เป2นกิจกรรมท่ีสร�างสรรค�) 

     

7 กิจกรรมน้ีสามารถใช�วัตถุดิบท่ีหาง ายและมีอยู แล�วในชุมชน 
S : Self–Sufficiency (การพอเพียง) 

     

8 กิจกรรมน้ีช วยให�นักท องเท่ียวรู�จักชุมชนมากข้ึน 
S : Sustainability (ความยั่งยืน)   

     

9 กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเหมาะสมกับกลุ มของนักท องเท่ียว 
S : Suitability (ความเหมาะสม) 

     

10 นักท องเท่ียวเช่ือมั่นในความปลอดภัยและไม ใช�สารเคมีท่ีเป2นอันตราย 
S: Safety (ความปลอดภยั) 

     

11 รูปแบบกิจกรรม สถานท่ี เวลา และสิ่งอํานวยความสะดวก      
12 วิทยากรมีวิธีการถ ายทอดท่ีเข�าใจง ายและเปrดโอกาสให�ซักถาม      
13 ท านประทับใจในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน      
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ�ามี) โปรดระบุ 
1. สิ่งท่ีชอบและประทับใจท่ีสุดในกิจกรรมนี้ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สิ่งท่ีควรปรับปรุงในกิจกรรมนี้ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความคิดเห็นและกิจกรรมอ่ืน ๆท่ีอยากให�จัด  
 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามเพ่ือรับรองรูปแบบ 

การจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

…………………………………………………………………………………………………… 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของท านเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผู�วิจัยพัฒนาข้ึน 

2. แบบสอบถามแบ งออกเป2น 3 ตอน ได�แก  
 ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีต อการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มีข�อคําถาม จํานวน 46 ข�อ 

 ตอนท่ี 3 เป2นแบบสอบถามปลายเปrดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข�อเสนอแนะท่ีมีต อ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร�าง
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  
 โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาพร�อมนี้แล�วพิจารณาข�อคําถามในแบบสอบถามแต ละข�อ
และทําเครื่องหมาย  ( / )  ลงในช องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท านมากท่ีสุดตามเกณฑ�พิจารณาดังนี้ 
 5  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู ในระดับมาก 
 3  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู ในระดับน�อย 
 1  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู ในระดับน�อยท่ีสุด 

 ขอความอนุเคราะห�จากท านตอบแบบสอบถามทุกข�อ คําตอบของท านจะเป2น
ประโยชน�อย างยิ่ง เพ่ือใช�เป2นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ต อไป 

 
       ขอขอบพระคุณเป2นอย างสูง 

         นายศตรรฆ  ประจงค� 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ                          1.  (  )   ชาย    2.  (  )   หญิง 
2. อายุ   1.  (  )   ต้ังแต  20 ปP ลงมา 2.  (  )  21 – 40 ปP 

3.  (  )   41 – 60 ปP   4.  (  )  61 ปP ข้ึนไป 
3. อาชีพ/ งานท่ีทํา ……………………………………………………………………………………………………….. 

ตอนท่ี 2  ระดับความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการท องเที่ยวโดยชุมชน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน ตามรูปแบบ PIE3C4S Model (กิจกรรมแหนมเห็ด
สามอย างและกิจกรรมลูกประคบสมุนไพร) 

 

 

 

ข�อท่ี การจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวโดยชุมชน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น�อย น�อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1 ท านมีส วนร วมในการทํากิจกรรมการท องเท่ียว (P)      

2 กิจกรรมน้ีสามารถนําไปสร�างรายได�ให�กับท าน (I)      

3 กิจกรรมน้ีไม ส งผลกระทบต อชุมชนและสิ่งแวดล�อมในชุมชน (E)      

4 กิจกรรมท่ีจดัข้ึนช วยอนุรักษ�และเผยแพร วัฒนธรรมของชุมชน (C1)      

5 กิจกรรมช วยสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีและความร วมมือให�กับชุมชน (C2)      

6 กิจกรรมน้ีท านสามารถนําไปพัฒนาและต อยอดให�ดีข้ึน (C3)      

7 กิจกรรมน้ีสามารถใช�วัตถุดิบท่ีหาง ายและมีอยู แล�วในชุมชน (S1)      

8 กิจกรรมน้ีช วยให�นักท องเท่ียวรู�จักชุมชนมากข้ึน (S2)      

9 กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเหมาะสมกับกลุ มของนักท องเท่ียว (S3)      

10 นักท องเท่ียวมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในผลิตภณัฑ�ชุมชน (S4)      

11 รูปแบบกิจกรรม สถานท่ี เวลา และสิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสม      

12 วิทยากรมีวิธีการถ ายทอดท่ีเข�าใจง ายและเปrดโอกาสให�ซักถาม      

13 ท านมีความประทับใจในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน      
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1. P : Participation of Community (การมีส6วนร6วมของชุมชน) หมายถึง ชุมชนได�มีส6วนร6วม
ในกิจกรรมการท6องเท่ียวได�แก6 ร6วมคิด ร6วมทํา ร6วมวางแผน และร6วมรับผลประโยชน  

14 คนในชุมชนมีส วนร วมในกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

15 ผู�นําชุมชนและประชาชนมีส วนร วมในการจัดกิจกรรม        
การท องเท่ียวครบทุกข้ันตอน ได�แก  ร วมคิด ร วมทํา ร วม
วางแผน และร วมรับผลประโยชน� 

     

16 ผู�รู�/ปราชญ�ชาวบ�าน มีส วนร วมในการจัดกิจกรรมการ
ท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

17 หน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีส วนร วมใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวในชุมชน 

     

2. I : Income การมีรายได� หมายถึง ชุมชนมีรายได�จากการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวโดย
ชุมชนซ่ึงเป̂นรายได�เสริมเพ่ิมข้ึนนอกจากการประกอบอาชีพหลัก 

18 ชุมชนมีรายได�จากการจําหน ายผลิตภัณฑ�แปรรูป สินค�า
เกษตร พืช ผัก ผลไม� และของท่ีระลึกแก นักท องเท่ียว 

     

19 ชุมชนได�รับผลประโยชน�จากการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว
โดยชุมชน เช น บริการด�านท่ีพัก อาหาร รถนําเท่ียว การ
แสดง และการเป2นวิทยากร 

     

20 ชุมชนมีการรวมกลุ มเพ่ือผลิตสินค�าชุมชน เป2นการสร�างงาน
และสร�างรายได�จากการท องเท่ียว 

     

3. E : Environment เป̂นมิตรกับส่ิงแวดล�อม หมายถึง การจัดกิจกรรมท่ีไม6ส6งผลกระทบ
ในทางลบต6อชุมชนและไม6ทําลายส่ิงแวดล�อมในชุมชน 

21 การจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนคํานึงถึงการให�นัก 
ท องเท่ียวและคนในชุมชน ร วมช วยกันบํารุงดูแลรักษา
สภาพแวดล�อมของชุมชน 

     

22 ชุมชนมีการปลูกจิตสํานึกและส งเสริมให�ประชาชนและ
นักท องเท่ียวอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม ด�วยการนําสิ่งของท่ีใช�แล�ว
นํากลับมาดัดแปลงเพ่ือนํากลับมาประยุกต�ใช�ใหม  เช น นํา
ก�อนเห็ดท่ีหมดอายุมาทําเป2นปุtยหมัก 

     

23 กิจกรรมการท องเท่ียวในชุมชนไม ทําลายทรัพยากรและไม 
ส งผลกระทบต อสิ่งแวดล�อมในชุมชน 
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4. C1 : Conservation การอนุรกัษ  หมายถึง  เป̂นกิจกรรมท่ีมีการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
มีอยู6ในชุมชนและเป̂นกิจกรรมท่ีอนุรักษ ความเป̂นเอกลักษณ ของชุมชน 

24 ชุมชนจัดกิจกรรมท่ีแสดงความเป2นเอกลักษณ� และมีวิธี
อนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปSญญาท�องถ่ินด้ังเดิม
ไม ให�สูญหาย 

     

25 ชุมชนจัดกิจกรรมการท องเท่ียวตามวัฒนธรรม ประเพณี 
และตามวันสําคัญทางศาสนา เพ่ือเป2นการสืบสานประเพณี
ให�ดํารงคงไว� 

     

26 ชุมชนส งเสริม ฟvwนฟู เผยแพร ประชาสัมพันธ� กิจกรรมการ
ท องเท่ียวท่ีเป2นภูมิปSญญาชาวบ�านอย างต อเนื่อง 

     

27 ชุมชนพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวโดยจัดให�มีแหล งเรียนรู� 
ศูนย�เรียนรู� มีการสาธิตเพ่ือให�นักท องเท่ียวได�ชมทุกข้ันตอน 

     

5. C2 : Community Strength ชุมชนเข�มแข็ง หมายถึง เป̂นกิจกรรมท่ีสร�างความเข�มแข็ง
ให�กับชุมชนและชุมชนสามารถจัดการปFญหาและแก�ปFญหาตนเองได�อย6างมีศักยภาพ 
ร6วมมือร6วมใจสร�างความสามัคคีในชุมชน 

28 ชุมชนแสดงความคิดเห็นและมีส วนร วมในการวิเคราะห�หา
สาเหตุของปSญหา และนําเสนอแนวทางแก�ปSญหาได� 

     

29 ชุมชนนําเสนอข�อมูลและกิจกรรมการท องเท่ียว เพ่ือใช�
ประกอบการพิจารณาตัดสิน คัดเลือก กิจกรรมการท องเท่ียว
ท่ีเหมาะสมกับชุมชนของตนเอง 

     

30 ชุมชนจัดกิจกรรมท่ีส งเสริมสร�างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว าง
กลุ มกิจกรรมต างๆ เช น มีการพบปะสังสรรค�เพ่ือสร�างความ
สามัคคีในชุมชน  
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6. C3 : Creation การสร�างสรรค  หมายถึง เป̂นกิจกรรมท่ีสร�างสรรค มีความทันสมัย 
สามารถนํามาต6อยอดและพัฒนาเป̂นผลิตภัณฑ ทางการท6องเท่ียวของชุมชนได� 

31 กิจกรรมการท องเท่ียวสามารถเชื่อมโยงเส�นทางการ
ท องเท่ียวในแบบ   ต าง ๆ เช น การท องเท่ียวเชิงเกษตร  
การท องเท่ียวเชิงอนุรักษ� การท องเท่ียวเชิงสุขภาพ           
การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป2นต�น 

     

32 กิจกรรมการท องเท่ียว ส งเสริม สนับสนนุ เผยแพร  อัตลักษณ�
ของชุมชน เช น การสร�างผลิตภัณฑ� หรือกิจกรรมใหม  ๆ แก 
นักท องเท่ียว 

     

33 พัฒนาต อยอดกิจกรรมการท องเท่ียวท่ีมีอยู แล�วให�สร�างสรรค�
และทันสมัย สามารถสร�างรายได�และเพ่ิมมูลค าข้ึน เช น การ
สร�างบรรจุภัณฑ�ท่ีทันสมัยและสวยงาม 

     

7. S1 : Self–Sufficiency การพอเพียง หมายถึง เป̂นกิจกรรมท่ีพ่ึงพาตนเองอยู6บนทาง
สายกลางตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห6วง 2 เง่ือนไข คือ มีความพอเพียง 
มีเหตุผลและมีภูมิคุ�มกันท่ีดี 

34 ชุมชนได�น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ใน
การดําเนินชีวิตให�เรียบง ายพอเพียง 

     

35 ชุมชนนําเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองมาใช� เช น การใช�วัตถุดิบท่ี
มีอยู มาทําเป2นผลิตภัณฑ�หรือแปรรูปเป2นสินค�าโดยใช�ภูมิ
ปSญญาของชุมชน 

     

36 ชุมชนใช�การประกอบอาชีพหลักมาปรับประยุกต�เพ่ือใช�เป2น
กิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนและเพ่ือให�เหมาะสมกับ
ชุมชนเอง 

     

8. S2 : Sustainability ความย่ังยืน  หมายถึง กิจกรรมการท6องเท่ียวท่ีมีคุณค6าก6อให�เกิด
ความย่ังยืนและมีความรับผิดชอบต6อชุมชน สามารถใช�ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนท่ีทดแทน
กันได�และชดเชยส่ิงท่ีขาดไปได�อย6างเพียงพอและเหมาะสม 

37 ชุมชนแบ งผลประโยชน�จากการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว
และนํากลับคืนสู ชุมชนท�องถ่ินเพ่ือพัฒนาชุมชนให�เกิดความ
ยั่งยืน 

     

38 ชุมชนดูแลรักษาสภาพแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสา
ธารณสมบัติของชุมชนให�สะอาด สวยงาม และเป2นระเบียบ 
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39 การพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนสามารถ
แก�ปSญหาชุมชนเพ่ือนําไปสู ความสําเร็จได�อย างอย างยั่งยืน 

     

40 กิจกรรมการท องเท่ียวส งเสริมการสร�างจิตสํานึกการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนท้ังในส วนของ
นักท องเท่ียวและคนในชุมชน 

     

9. S3 : Suitability ความเหมาะสม หมายถึง เป̂นกิจกรรมมีความสอดคล�องเหมาะสมกับ
บริบทชุมชน เหมาะสมกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 

41 กิจกรรมการท องเท่ียวไม ส งผลกระทบในทางลบต อ 
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความ
เป2นอยู ของชุมชน 

     

42 กิจกรรมการท องเท่ียวในชุมชนสอดคล�องและเหมาะสมกับ
วิถีการดําเนินชวีิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

43 กิจกรรมการท องเท่ียวในชุมชนส งเสริมสนับสนุนการใช�เวลา
ว างหลังเสร็จสิ้นการประกอบอาชีพหลักให�เกิดประโยชน� 

     

10. S4 : Safety ความปลอดภัย หมายถึง กิจกรรมการท6องเท่ียวมีความปลอดภัยทุกด�าน ท้ัง
ในด�านชุมชน ด�านสถานท่ี และด�านกิจกรรม 

44 การจัดกิจกรรมการท องเท่ียวในชุมชนให�ความสําคัญและ
คํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของนักท องเท่ียว 

     

45 กิจกรรมการท องเท่ียวปลอดภัยท้ังในเรื่องของ สถานท่ี 
เส�นทางคมนาคม อุปกรณ� และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ชุมชน 

     

46 ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมการท องเท่ียวและความปลอดภัย
ต างๆ เพ่ือกระตุ�นและจูงใจให�นักท องเท่ียวทํากิจกรรมด�วย
ความเต็มใจ ไร�กังวล และมีความสุข 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต อการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณเป2นอย างสูง 
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แบบบันทึกการสังเกต (Observation Form) 
 

 แบบสังเกตนี้ใช�ทําการศึกษาในการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส วนร วมใน
การจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�าง
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ด�วยการสังเกตแบบก่ึงมีโครงสร�าง (Semi-Structured Observation)  
ซ่ึงมีรายละเอียดและประเด็นในการสังเกตดังนี้ 

1. สภาพความสัมพันธ�และการมีส วนร วมในกิจกรรมของคนในชุมชนไทยสามัคคี 

2. บรรยากาศการจัดกิจกรรม การจัดประชุม  
3. การแสดงออก การเสนอความคิดเห็น 

4. การจัดกิจกรรมการท องเท่ียวในชุมชน 

5. อ่ืน ๆ ท่ีค�นพบ 

 และใช�การสังเกตแบบมีส วนร วม (Participant Observation) ซ่ึงเป2นการสังเกตแบบมี
โครงสร�าง (Structured Observation) จากการจัดกิจกรรมของชุมชน ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นใน
การสังเกตดังนี้ 

1. ความต้ังใจของผู�เข�าร วมกิจกรรม 

2. การให�ความร วมมือ ความสามัคคี ในการทํากิจกรรม 

3. บรรยากาศในการทํากิจกรรมร วมกัน ความสัมพันธ�กันของชุมชนและการมีส วนร วม  
4. ปSญหา อุปสรรค ความต�องการ แนวทางการแก�ปSญหาและแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมการท องเท่ียว 
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แบบสํารวจ (Survey Guideline) 
 

 แบบสํารวจนี้ใช�ทําการศึกษาในการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส วนร วมใน
การจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�าง
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีรายละเอียดและประเด็นในการสํารวจดังนี้ 

1. ข�อมูลด�านประวัติศาสตร� ได�แก  ประวัติความเป2นมาของชุมชนไทยสามัคคี การก อต้ัง 

ชุมชน บุคคลท่ีสําคัญในอดีต สภาพหมู บ�านและเหตุการณ�สําคัญของชุมชนในอดีตท่ีผ านมา 

2. ข�อมูลพ้ืนฐานและบริบทของชุมชน ได�แก  ตําแหน งท่ีต้ังของชุมชน ขนาดพ้ืนท่ี สภาพ
ภูมิศาสตร� ภูมิอากาศ สภาพแวดล�อมและทรัพยากรท่ีมีอยู ในชุมชน 

3. ข�อมูลด�านองค�กรชุมชน ได�แก  วัด สํานักสงฆ� สถาบันทางการศึกษา ด�านสาธารณสุข  
เช น โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพประจําตําบล องค�การบริหารส วนตําบล  สถานท่ีทําการตํารวจอาสา
ในชุมชน และกลุ มอาชีพต าง ๆ ในชุมชน 

4. ข�อมูลด�านประเพณี วัฒนธรรม ได�แก  การนับถือศาสนา ประเพณีสําคัญทางศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี สิ่งท่ีเป2นท่ียึดเหนี่ยวทางด�านจิตใจ เช น วัด สํานักสงฆ� ศาลปูyตา รวมถึง อาหาร
การกินการดํารงชีวิต การแต งกาย การใช�ภูมิปSญญาท่ีมีอยู ในสังคม ความเชื่อต าง ๆ 

5. ข�อมูลด�านการเมืองการปกครอง ได�แก  การแบ งเขตหมู บ�าน บทบาททางการเมืองของ
ผู�นําชุมชน เช น ชื่อผู�ใหญ บ�าน สมาชิกองค�การบริหารส วนตําบล การมีส วนร วมทางการเมือง การใช�
ประโยชน�จากศาลาประชาคมจากการจัดกิจกรรมทางการเมือง 

6. ข�อมูลด�านเศรษฐกิจในชุมชน ได�แก  การประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม พืชเศรษฐกิจ 
ร�านค�าชุมชน ลานค�าชุมชน ตลาดชุมชน การนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในชีวิตประจําวัน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ�มกันเท าทัน
การเปลี่ยนแปลงและ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู� และเง่ือนไขคุณธรรม การทําบัญชีรายรับ 
รายจ ายครัวเรือน  

7. ข�อมูลด�านปSญหาอุปสรรค ความต�องการ และแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม 

การท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน 
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แนวทางการสนทนากลุ6ม (Focus Group Discussion) 
 

1. การเปrดการสนทนา สร�างความคุ�นเคย 
 เริ่มการสนทนา 

1.1 ผู�วิจัยแนะนําตัวเองและบอกวัตถุประสงค�ของการสนทนากลุ ม 
1.2 ชี้แจงให�เข�าร วมสนทนากลุ มโดยขอให�แสดงความคิดเห็นได�อย างอิสระ โดยไม มี

ผลกระทบทางลบต อผู�สนทนาแต อย างใด ข�อมูลที่ได�มาจะไม มีการอ�างอิงชื่อผู�ให�ข�อคิดเห็น แต จะ
นําเสนอในภาพรวมและจะนําไปใช�ประโยชน�ในเชิงวิชาการเท านั้น 

1.3 เริ่มการสนทนา ผู�วิจัยขออนุญาตในท่ีประชุมบันทึกเสียงสนทนาตลอดการประชุม
เพราะอาจจะจดไม ทันและจะนําไปถอดเสียงหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น โดยจะไม นําไปเผยแพร ท่ีไหน
นอกจากผู�วิจัยจะนํามาเปrดฟSงเพ่ือสรุปข�อมูลให�ถูกต�องเท านั้น 

2. ประเด็นท่ีใช�ในการสนทนากลุ6ม 
2.1 สภาพรวมของการจัดกิจกรรมท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เช น ด�านสภาพพ้ืนท่ีภูมิทัศน�ภูมิประเทศ 
สิ่งแวดล�อมและกิจกรรมความสนใจของนักท องเท่ียว เป2นอย างไร 

2.2 ความต�องการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาในด�านต าง ๆ มี
อะไรบ�าง เช น ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค ไฟฟiา น้ําใช� การสื่อสาร ท่ีจอดรถ 
ท่ีพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ด�านกิจรรมการท องเท่ียว  ด�านการบริการท่ีพัก  ด�านการนํา
เท่ียวชมแหล งการเรียนรู�และจําหน ายของท่ีระลึก และด�านการประชาสัมพันธ� แหล งข�อมูลข าวสาร 

2.3 การปฏิบัติท่ีเป2นผลสําเร็จ หรือการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการจัดกิจกรรม
การท องเท่ียวของชุมชนไทยสามัคคีมีอะไรบ�าง และมีอะไรบ�างท่ีเป2นจุดเด น  

2.4 ปSญหาอุปสรรค และข�อเสนอแนะต อการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป2นอย างไร มีอะไรบ�าง  

2.5 แนวทางในการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวการเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เป2นอย างไร   
 
 

……………………………………………………………………….. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บรวบรวมข�อมูล 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอเชิญเป�นผู�ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอเชิญสนทนากลุ�ม 
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ภาคผนวก จ 

รายนามผู�ให�ข�อมูลหลักและผู�ร�วมสนทนากลุ�ม 
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รายชื่อผู�ให�ข�อมูลหลักในการสัมภาษณ�เชิงลึก 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส(วนร(วมในการจัดกิจกรรมการท(องเท่ียวโดยชุมชน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน�ง โทรศัพท& 

1 นายวิเชียร  จัทรโณทัย ผู�ว(าราชการจังหวัด  
2 นายมนตรี ป3ยากูล ผอ.สํานักงานการท(องเท่ียวจังหวัด 099 562 4158  
3 นายสมจิตร  ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 080 480 2099 
4 ร�อยตรีหญิงระนองรักษ� สุวรรณฉวี นายกองค�การบริหารส(วนจังหวัด 085 771 4141 
5 นางเต็มเดือน คงสัตย� รักษาการพัฒนาการจังหวัด 044 224 290 
6 ร.ต.ท.กฤษฎาพัฒน� สกุลสีหรัตน� ตํารวจท(องเท่ียวจังหวัด 044 370 356 
7 นายคณกร  ทองสุขนอก เกษตรอําเภอวังน้ําเขียว 044 228 239 
8 นายเสกสรร  ฤทธิวงค� ตัวแทนสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเขียว  
9 นายสมบูรณ�  สิงก่ิง นายก อบต.ไทยสามัคคี 089 285 3044 
10 นางสาวดลยา  ภู(ประดิษฐ ปลัด อบต.ไทยสามัคคี 081 977 6065 
11 จ(าสิบเอกณรงค�  รัตนกุล ผอ.รร. ไทยสามัคคี 081 889 55 99 
12 นายสมพร  ญาติดอน ผอ.รร บ�านบุไผ( 089 624 4757 
13 นางสาวจิราภรณ�  นาดี ผอ.รพ.สต.ไทยสามัคคี 081 976 2825 
14 นายมนูญ สระเจริญ กํานันตําบลไทยสามัคคี 086 2393505 
15 พระสมพงษ� พนธมุตโต เจ�าอาวาสวัดไทยสามัคคี 089 720 6504 
16 พระมหาเวฬุวัณ  ชยานุศิษย� เจ�าอาวาสวัดบุไผ( - 
17 นายอินทร�  มูลพิมาย ประธานศูนย�การเรียนรู�เศรษฐกิจ

พอเพียง 
081 068 6887 

18 นางสมร  ใจจังหรีด ประธาน อสม.  085 027 2788 
19 นางทง  จุ�ยสกุล ปราชญ�ชาวบ�านด�านสมุนไพร  
20 นางสาววิภา  จันทร�คุ�ม กลุ(มแปรรูปเห็ดหอม  
21 นายพาธร  กินก่ิง กลุ(มผู�ปลูกดอกเบญจมาศ 084 431 2197 
22 นางต้ิม  สวนฉิมพลี กลุ(มผู�ผลิตไม�กวาดดอกหญ�า  
23 นางโอ  กมลกลาง กลุ(มผู�ทําแหนมเห็ดหอม 086 9707544 
24 นายทัน  สิงขร กลุ(มผู�ผลิตเครื่องจักสาน  
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รายช่ือผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion)  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร�างเศรษฐกิจชุมชน  จังหวัดนครราชสีมา 
ณ ห�องประชุมองค&การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคี 

 
 

 

 

ท่ี ช่ือ นามสกุล ตําแหน�ง โทรศัพท& 
1 พระสมพงษ� พนธมุตโต เจ�าอาวาสวัดไทยสามัคคี 089 720 6504 
2 นายสมบูรณ�  สิงก่ิง นายกองค�การบริหารส(วนตําบลไทยสามัคคี 089 624 4757 
3 นางสาวดลยา  ภู(ประดิษฐ ปลัดองค�การบริหารส(วนตําบลไทยสามัคคี 081 889 55 99 
4 นายสมพร  ญาติดอน ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบุไผ( 081 976 2825 
5 จ(าสิบเอกณรงค�  รัตนกุล ผู�อํานวยการโรงเรียนไทยสามัคคี 089 285 3044 
6 นางสาวจิราภรณ�  นาดี ผู�อํานวยการ รพ.สต.ไทยสามัคคี 081 977 6065 
7 นายอินทร�  มูลพิมาย ประธานศูนย�การเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง 081 068 6887 
8 ดร.ลักษณา  เกยุราพันธ� อาจารย� มรภ.บ�านสมเด็จเจ�าพระยา 081 556 2494 
9 นางสาวธัญนันท�  ปGญเศษ คุณครูชํานาญการพิเศษ/ร.ร.วัดปทุมวนาราม 089 231 6018 
10 นายศตรรฆ  ประจงค� นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพฐ.ศธ. 06386 18000 
    
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 

และประเมินรูปแบบ PIE3C4S Model 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 
 อาจารย
 ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 
 

หน0วยงานและสถานท่ีติดต0อได�   
 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม  

 จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท
 081 561 8740  
 

วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก  Ph.D  Tourism (Ecotourism) University of Sheffield Hallam, UK 
 ปริญญาโท   วท.ม.( เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลPอม)  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ปริญญาตรี   ศศ.บ.( อุตสาหกรรมทQองเท่ียว) (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยครูเชียงราย 
 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 2  
 อาจารย
 ดร.พจนา  บุญคุPม  
 

หน0วยงานและสถานท่ีติดต0อได� 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจPงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  
 โทรศัพท
/โทรสาร 02 522 6644 ตQอ 3178 
 

วุฒิการศึกษา 
 พ.ศ. 2554  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมบริการและการ 
  ทQองเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 พ.ศ. 2550   ปริญญาโทวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการ 

  การทQองเท่ียวเพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลPอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร  

 พ.ศ. 2554   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการการทQองเท่ียวเพ่ืออนุรักษ
 
   สิ่งแวดลPอม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
 พ.ศ. 2535  ปริญญาตรี สาขาการประชาสัมพันธ
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        
 พ.ศ. 2531    อนุปริญญา สาขาธุรกิจการทQองเท่ียว วิทยาลัยครูจันทรเกษม  

 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 3  
 อาจารย
 ดร. มนัสนันท
 น้ําสมบูรณ
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หน0วยงานและสถานท่ีติดต0อได�  
 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร
 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง 
 สนามจันทร
  อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท
 086 347 1250 
 โทรสาร 034 219 134 
 

วุฒิการศึกษา 
 พ.ศ. 2554 ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2548 ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร
) มหาวิทยาลัยมหิดล  
 พ.ศ. 2544 ศษ.บ (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 4 
     ผูPชQวยศาสตราจารย
พาณี อนันตชัย 
 

หน0วยงานท่ีติดต0อได�  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 โทรศัพท
 034 261 021 ตQอ 1843 โทรสาร 034 363466  
 

วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท ศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต พัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 
 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร
บัณฑิต ประวัติศาสตร
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 

 

ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 5  
 อาจารย
 ดร.ธัญญรัศม
  จอกสถิต 
 

หน0วยงานท่ีติดต0อได�  
 กลุQมวิชา วัดผลการศึกษา  คณะศรุศาสตร
 มหวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา   
 ถนนสุรนารายณ
 อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 โทรศัพท
 089 810 4618   
   

วุฒิการศึกษา 
 พ.ศ. 2553  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2545  กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2540  ค.บ. (การประถมศึกษา)     สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
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ภาคผนวก ช 
ภาพบรรยากาศการลงสํารวจพ้ืนท่ีชุมชนตําบลไทยสามัคคี 

อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
การสัมภาษณ%เชิงลึก ( In-depth interview) ผู7ให7ข7อมูลหลัก 

การจัดกิจกรรม การทําแหนมเห็ดสามอย;างและการทําลูกประคบสมุนไพร 
การประชุมกลุ;มย;อย และการสนทนากลุ;ม (Focus Group Discussion) 
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นายวิเชียร  จัทรโณทัย 
ผู�ว�าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ร�อยตรีหญิงระนองรักษ$ สุวรรณฉวี 
นายกองค$การบริหารส�วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

นายมนตรี ป)ยากูล 
ผู�อํานวยการสํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

นายสมจิตร  ธีระบุญชัยกุล 
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

นางเต็มเดือน คงสัตย$ 
รักษาการพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

ร.ต.ท.กฤษฎาพัฒน$ สกุลสีหรัตน$ 
รองสารวัตรสถานีตํารวจท�องเท่ียวท่ี 1  

กองบังคับการตํารวจท�องเท่ียวจังหวัดนครราชสีมา 
 
ภาพท่ี  85 การสัมภาษณ$เชิงลึก (In-depth interview) ผู�ให�ข�อมูลหลัก จํานวน 24 คน 
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นายคณกร  ทองสุขนอก 
เกษตรอําเภอวังน้ําเขียว 

 

 
 

นายเสกสรร  ฤทธิวงค$ 
ตัวแทนสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเขียว 

 
 

นายสมพร  ญาติดอน 
ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบุไผ� 

 

 
 

จ�าสิบเอกณรงค$  รัตนกุล 
ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านไทยสามัคคี 

 

 
 

นายมนูญ สระเจริญ 
กํานันตําบลไทยสามัคคี 

 

 
 

นางสาวจิราภรณ$  นาดี 
ผู�อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ 

ตําบลไทยสามัคคี 
 

ภาพท่ี  86 การสัมภาษณ$เชิงลึก (In-depth interview) ผู�ให�ข�อมูลหลัก จํานวน 24 คน 
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พระสมพงษ$ พนธมุตโต 
เจ�าอาวาสวัดไทยสามัคคี 

 

 
 

พระมหาเวฬุวัณ  ชยานุศิษย$ 
เจ�าอาวาสวัดบุไผ� 

 
 

นายอินทร$  มูลพิมาย 
ประธานศูนย$การเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

นางสมร  ใจจังหรีด 
ประธานอาสาสมัครหมู�บ�าน ( อสม.) 

 

 
 

นายสมบูรณ$  สิงก่ิง 
นายกองค$การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคี 

 

 
 

นางสาวดลยา  ภู�ประดิษฐ 
ปลัดองค$การบริหารส�วนตําบลไทยสามัคคี 

 
ภาพท่ี  87 การสัมภาษณ$เชิงลึก (In-depth interview) ผู�ให�ข�อมูลหลัก จํานวน 24 คน 
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นางโอ  กมลกลาง 
กลุ�มผู�จําหน�ายแหนมเห็ดหอมสูตรแม�โอเลี้ยง 

 

 
 

คุณยายทง จุ�ยสกุล 
ปราชญ$ชาวบ�านด�านสมุนไพร 

 

 
 

นางสาววิภา  จันทร$คุ�ม 
กลุ�มผู�ผลิตและจําหน�ายข�าวเกรยีบเห็ดหอมสวนวิภา 

 
 

นายพาธร  กินก่ิง 
กลุ�มผู�จําหน�ายดอกเบญจมาศ 

 

 
 

นางต้ิม  สวนฉิมพลี 
กลุ�มผู�ผลิตไม�กวาดดอกหญ�า 

 

 

 
 

นายทัน   สิงขร 
กลุ�มผู�ผลิตเครื่องจักสาน 

ภาพท่ี  88 การสัมภาษณ$เชิงลึก (In-depth interview) ผู�ให�ข�อมูลหลัก จํานวน 24 คน 
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การจัดกิจกรรมการท;องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี 

 

       

กิจกรรมวันออกพรรษา 
 

ภาพท่ี 89 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี วันออกพรรษา 
 

     

     

กิจกรรมเทศกาลเบญจมาศบานในม�านหมอก 

 
ภาพท่ี 90 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี เทศกาลเบญจมาศบานในม�านหมอก 
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กิจกรรมรําอวยพรและบายศรีสู�ขวัญ 

 

ภาพท่ี 91 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี รําอวยพรและบายศรีสู�ขวัญ 
 

    

โฮมสเตย$บ�านบุไทร 
 
ภาพท่ี 92 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี โฮมสเตย$บ�านบุไทร 
 

     

กิจกรรมปลูกผักไฮโดโปรนิกส$ 

 
ภาพท่ี 93 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี ปลูกผักไฮโดโปรนิกส$ 
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กิจกรรมการปลูกเสริมภายในสวนยางและผักปลอดสารพิษ 

ภาพท่ี 94 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี การปลูกเสริมภายในสวนยางและผัก

ปลอดสารพิษ 

 

      

    

โรงสาธิตการเพาะเห็ดเมืองหนาว 

 

ภาพท่ี 95 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี โรงสาธิตการเพาะเห็ดเมืองหนาว 
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กิจกรรมเก็บผลไม�จากแปลงปลูก 

 

ภาพท่ี 96 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี เก็บผลไม�จากแปลงปลูก 
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สวนพุทรานมสดผลไม�กางมุ�ง 

ภาพท่ี 97 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี สวนพุทรานมสดผลไม�กางมุ�ง 

 

    

กิจกรรมตัดดอกเบญจมาศจากแปลงปลูก 

ภาพท่ี 98 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี ตัดดอกเบญจมาศจากแปลงปลูก 
 

    

กิจกรรมการส�องสัตว$ (ฝูงกระทิงปVา) 

 

ภาพท่ี 99 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี การส�องสัตว$ (ฝูงกระทิงปVา) 
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ตลาดนัดชุมชนแบบพอเพียงบ�านสุขสมบูรณ$ 

 

ภาพท่ี 100 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี ตลาดนัดชุมชนแบบพอเพียงบ�าน
สุขสมบูรณ$ 

 

      

กิจกรรมปลูกปVากลางอากาศด�วยหนังสต๊ิก 

 

ภาพท่ี 101 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี ปลูกปVากลางอากาศด�วยหนังสต๊ิก  

 

   

กิจกรรมปลูกปVากลางอากาศด�วยไม�ตีกอล$ฟ 

ภาพท่ี 102 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวชุมชนตําบลไทยสามัคคี ปลูกปVากลางอากาศด�วยไม�ตีกอล$ฟ 
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ภาพการจัดกิจกรรมการท;องเท่ียวโดยชุมชนตําบลไทยสามัคคี 
ภาพกิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร 

 

       

 

      

 

       

 

ภาพท่ี 103  การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลไทยสามัคคี การทําลูกประคบสมุนไพร 
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ภาพกิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย;าง 

 

   

 

    

 

    
 

ภาพท่ี 104 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตําบลไทยสามัคคี กิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย�าง 
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การประชุมกลุ;มย;อยของชุมชนตําบลไทยสามัคคี  
 

      

 

      

 

      

 

ภาพท่ี 105 การประชุมกลุ�มย�อยของชุมชนตําบลไทยสามัคคี 
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การสนทนากลุ;ม (Focus Group Discussion) 

 

    

 

    

 

    

 

 
ภาพท่ี 106 การสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
คู�มือการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเสริมสร(างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
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คํานํา 

               การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

เสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน เป'นนโยบายท่ีรัฐบาลให&ความสําคัญและเป'นกิจกรรมที่เป'นประโยชน.

เพราะเป'นการสร&างรายได&ให&กับชุมชนจากการจัดกิจกรรมท่ีมีอยู�ในชุมชน ใช&ทรัพยากรในชุมชน 

ปราชญ.ชาวบ&าน ภูมิป2ญญาชาวบ&าน และบริหารจัดการโดยชุมชน  นอกจากนี้ยังเป'นการเป4ดแหล�ง

ท�องเท่ียวใหม� ๆ ของชุมชนของตนให&เป'นท่ีรู&จักอย�างกว&างขวางโดยให&มีการสร&างกิจกรรมเพ่ือให&เกิด

กระบวนการเรียนรู&แก�นักท�องเท่ียว และเป'นการดึงนักท�องเท่ียวให&เข&ามาท�องเท่ียวในชุมชนอีกทางหนึ่ง 

     คู�มือการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

เพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน มีจุดประสงค.เพ่ือเป'นเครื่องมือในการเผยแพร�ให&ข&อมูลข�าวสารท่ี

ถูกต&องของวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนในชุมชนสู�สาธารณชนภายนอกชุมชนจากผลท่ีได&จาก

การวิจัย เพ่ือให&กิจกรรมการท�องเท่ียวเป'นตัวกระตุ&นส�งเสริมให&ชุมชนเข&าใจให&คุณค�าขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให&เกิดความยั่งยืนต�อไป และเพ่ือให&กิจกรรมการท�องเท่ียวในชุมชนเป'น

กิจกรรมท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเป'นกิจกรรมท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสู�กิจกรรมอ่ืน ๆ 

ของชุมชนในรูปแบบอ่ืนด&วย 

 ผู&วิจัยได&นํารูปแบบ PIE3C4S Model  ท่ีพัฒนาข้ึนไปใช&กับชุมชนในพ้ืนท่ีๆ เป'นแหล�ง

ท�องเท่ียวในตําบลไทยสามัคคี อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดกิจกรรมการ

ท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือเป'น

การฝGกปฏิบัติให&กับชุมชนท่ีเป'นแหล�งท�องเท่ียวรวมท้ังเผยแพร�ด&านความรู&และใช&ให&กิจกรรมการ

ท�องเท่ียวเป'นตัวกระตุ&นในการสร&างรายได&และส�งเสริมให&ชุมชนเข&าใจให&คุณค�าขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเพ่ือให&เกิดความยั่งยืนต�อไป 

 

 

 

ศตรรฆ  ประจงค. 
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การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

…………………………………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมท�องเท่ียวโดยชุมชน เป'นการจัดข้ึนจากการประกอบอาชีพเสริมในช�วงท่ี
เข&าฤดูกาลท�องเท่ียวทําให&ชุมชนมีรายได&จากการจําหน�ายผลิตภัณฑ.ทางการเกษตร การแปรรูปสินค&า
การเกษตร หรืออาจจะได&รับค�าตอบแทนจากการบริการนักท�องเท่ียวในรูปแบบการจัดการท�องเท่ียว 
เพ่ือให&นักท�องเท่ียวสนใจและต&องการเดินทางมาท�องเท่ียว รวมถึงอาจมีรายได&จากการให&นักท�องเท่ียว
พักค&างแรมในระยะสั้นๆ ในรูปแบบของโฮมสเตย.ได&อีกทาง (พจนา  สวนศรี, 2546)  ดังนั้นการให&
ชุมชนเข&ามามีส�วนร�วมในการจัดการท�องเที่ยว นับเป'นองค.ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะ
นําไปสู�ความสําเร็จในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนเพราะจะทําให&เกิดการเชื่อมโยงท้ังต&นน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา กล�าวคือ จากการนํานโยบายของรัฐบาลเปรียบเสมือนต&นน้ํา มาสู�การปฏิบัติโดยชุมชน
เพ่ือให&มีการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนเองเปรียบเสมือนกลางน้ํา เพ่ือให&นักท�องเท่ียวเปรียบเสมือน
ปลายน้ํา ได&เข&ามาท�องเท่ียวในชุมชน จากการท่ีชุมชนนําเอาทรัพยากรการท�องเท่ียวในชุมชน เช�น 
ธรรมชาติ    ในชุมชน ประวัติศาสตร. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี มาใช&เป'นฐานในการ
จัดการท�องเท่ียว โดยท่ีชุมชนมีบทบาทเป'นเจ&าของ มีสิทธิ์ในการดูแลเพ่ือให&เกิดการเรียนรู&และความ
ประทับใจแก�ผู&มาท�องเท่ียว ภายใต&กรอบแนวคิดการจัดการอย�างยั่งยืน มีการผสมผสานพัฒนาธุรกิจ
การท�องเท่ียวกับการพัฒนาสังคม และการคุ&มครองด&านสิ่งแวดล&อม พร&อมคํานึงถึงความสามารถใน
การรองรับของธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีเป'นรูปแบบของการจัดการท�องเท่ียวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอพียง (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 255)  

 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

เสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน เป'นเรื่องของการเรียนรู&ร�วมกันของคนในชุมชนท&องถ่ินและผู&มาเยือน ใน

การท่ีจะดูแลรักษาทรัพยากรด&านต�างๆ ของชุมชนที่มีอยู�แล&ว ตลอดจนเป'นเครื่องมือในการพัฒนา

ชุมชนให&เกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในชุมชน เพ่ือประโยชน.แก�ชุมชน 

เพราะการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนเป'นสิ่งท่ีต&องเก่ียวข&องกับคนภายนอกชุมชน ดังนั้นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล&อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน จึงต&องมีการ

วางแผน  ศึกษาสภาพป2ญหาและแนวทางแก&ป2ญหาท่ีชัดเจน โดยผ�านการมีส�วนร�วมของชุมชนท่ีร�วมคิด 

ร�วมวางแผน ร�วมแก&ป2ญหาและร�วมรับผลประโยชน.  
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 วัตถุประสงค/ของการจัดกิจกรรม 
1. เพ่ือเป'นเครื่องมือในการเผยแพร�ให&ข&อมูลข�าวสารที่ถูกต&องของวัฒนธรรมประเพณี 

วิถีชีวิตของคนในชุมชนสู�สาธารณชนภายนอกชุมชนจากผลท่ีได&จากการวิจัย  
2. เพื ่อให&กิจกรรมการท�องเที่ยวเป'นตัวกระตุ&นส�งเสริมให&ชุมชนเข&าใจให&คุณค�า

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให&เกิดความยั่งยืนต�อไป  
3. เพ่ือให&กิจกรรมการท�องเท่ียวในชุมชนเป'นกิจกรรมท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนและเป'นกิจกรรมท่ีสามารถเชื่อมโยงไปสู�กิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชนในรูปแบบอ่ืนด&วย 

 การดําเนินการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน ในข้ันตอนการดําเนินงานมีการกําหนดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึนควรเป'น
กิจกรรมท่ีนักท�องเท่ียวและประชาชนในชุมชนสามารถเข&าร�วมกิจกรรมได& และการเลือกใช&กิจกรรม
การท�องเท่ียวควรมีความสอดคล&องกับองค.ประกอบตามรูปแบบของ PIE3C4S Model ซ่ึงประกอบไปด&วย 

1. P: Participation of Community  (การมีส�วนร�วมของชุมชน)  
2. I: Income (การมีรายได&จากกาจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว) 
3. E: Environment (การจัดกิจกรรมท่ีเป'นมิตรกับสิ่งแวดล&อม) 
4. C: Conservation (เป'นกิจกรรมท่ีมีการอนุรักษ.) 
5. C: Community Strength (ชุมชนเข&มแข็ง)  
6. C: Creation (เป'นกิจกรรมท่ีสร&างสรรค.) 
7. S: Self – Sufficiency (การพอเพียง) 
8. S: Sustainability (ความยั่งยืน) 
9. S:Suitability (ความเหมาะสม) 
10. S: Safety (ความปลอดภัย) 

 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 ใช&เวลา 1 วัน โดยแบ�งกิจกรรมเป'น  2 ช�วง คือ ช�วงเช&าและช�วงบ�าย  

 วิธีการจัดกิจกรรม 
 ใช&วิธีการสาธิต การบรรยายประกอบและเน&นการปฏิบัติกิจกรรมโดยการลงมือปฏิบัติ 
และคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของผู&เข&าร�วมกิจกรรมในทุกข้ันตอน 
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 การประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 ใช&วิธีการสังเกตพฤติกรรมของผู&เข&าร�วมกิจกรรม สัมภาษณ. ซักถาม และประเมินจากการ
ให&ตอบแบบสอบถาม  
 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร(างเศรษฐกิจชุมชน  

2.1 วัตถุประสงค.ของการเข&าร�วมกิจกรรม เพ่ือทดลองใช&รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา ไปใช&และสะท&อนผลเพ่ือนําข&อเสนอแนะท่ีได&จากการจัดกิจกรรมมาปรับปรุงสู�วงจรต�อไป 

2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

 รูปแบบท่ีได&นี้มาจากการศึกษางานวิจัยทั้งของในประเทศและต�างประเทศ จาการรวบรวม
เอกสาร จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข&องกับท�องเท่ียวโดยชุมชน ผู&วิจัยได&นําแนวคิดในเรื่องการ
จัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (PAR) มาใช&ในการสร&าง
รูปแบบในศึกษาครั้งนี้รูปแบบกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ได&นําแนวคิด การจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community – Based Tourism) ซ่ึงมีจุดยืนการท�องเท่ียวเป'นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ได&แก� 
ความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล&อม  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล&อม วัฒนธรรมและการตอบสนองความ
ต&องการของชุมชน ชุมชนเป'นผู&จัดการ ชาวบ&านเป'นผู&มีส�วนร�วม ในการตัดสินใจกําหนดทิศทาง ชุมชน
มีรายได&และผลตอบแทนท่ีเป'นธรรม มีการกระจายรายได&สู�สาธารณประโยชน.ของชุมชน (พจนา สวนศรี, 
2546 และ พรเพ็ญ  วิจักษณ.ประเสริฐ, 2549) แนวคิดการพัฒนาชุมชน (Community Development) 
ท่ีว�าหากชุมชนมีการจัดการท�องเท่ียวท่ีดีจะนําไปสู�การพัฒนาท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะก�อให&เกิดการพัฒนาด&าน
ต�าง ๆ ได&แก� การพัฒนาคนให&มีความสุข การพัฒนาชุมชนให&เข&มแข็ง และเป'นชุมชนแห�งการเรียนรู&
เป'นชุมชนท่ีพ่ึงพาตนเองได&อย�างยั่งยืน (Self Reliance) (โกวิทย. พวงงาม, 2553) และแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช&เป'นแบบอย�างในการดํารงอยู�และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะ
เป'นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต.ใช&ได&ตลอดเวลา และเป'นการ
มองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา มุ�งเน&นการรอดพ&นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความ
ม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเป'นท่ีจะต&องมีระบบภูมิคุ&มกันในตัวท่ีดี และต&องประกอบไปด&วยสองเง่ือนไข คือ 
เง่ือนไขความรู& เง่ือนไขคุณธรรมโดยนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม (Participatory Action 
research) มาเป'นกระบวนการในการสร&างความร�วมมือกับสังคม  
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 การปรับปรุงและเสนอแนะได&มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน จากการสัมภาษณ.เชิงลึก จากการสนทนากลุ�ม และจากการลงพ้ืนท่ี
ศึกษา โดยมีท่ีมาแนวคิดดังนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน  PIE3C4S Model  นี้ พัฒนาข้ึนเป'นรูปแบบการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีได&จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข&อง จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการสัมภาษณ.เชิงลึก และจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาโดยมีท่ีมาของแนวคิดดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว 
2. แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน 
4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
5. แนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วม 

 ผลจากการพัฒนารูปแบบได&รูปแบบ PIE3C4S Model มีรายละเอียดดังนี้ 
1. P: Participation of Community  (การมีส�วนร�วมของชุมชน)  
2. I: Income (การมีรายได&จากกาจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว) 
3. E: Environment (การจัดกิจกรรมท่ีเป'นมิตรกับสิ่งแวดล&อม) 
4. C: Conservation (เป'นกิจกรรมท่ีมีการอนุรักษ.) 
5. C: Community Strength (ชุมชนเข&มแข็ง)  
6. C: Creation (เป'นกิจกรรมท่ีสร&างสรรค.) 
7. S: Self – Sufficiency (ความพอเพียง) 
8. S: Sustainability (ความยั่งยืน) 
9. S: Suitability (ความเหมาะสม) 
10. S: Safety (ความปลอดภัย) 

 สรุปท่ีมาของรูปแบบ PIE3C4S Model จากการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผลจากการพัฒนา
รูปแบบได&รูปแบบ PIE3C4S Model มีรายละเอียดดังนี้ 

1. P : Participation of Community  (การมีส�วนร�วมของชุมชน) หมายถึง ชุมชนมี
ส�วนร�วมครบทุกข้ันตอน ได&แก� ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมวางแผน และร�วมรับผลประโยชน. 

2. I : Income (การมีรายได&จากการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว) หมายถึง ชุมชนมีรายได&
เสริมไม�ส�งผลต�ออาชีพหลักและมีรายได&เพ่ิมข้ึน 
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3. E : Environment (การจัดกิจกรรมท่ีเป'นมิตรกับสิ่งแวดล&อม) หมายถึง ผลิตภัณฑ.     
ไม�ส�งผลกระทบต�อชุมชนและเป'นมิตรกับสิ่งแวดล&อมในชุมชน 

4. C : Conservation (การอนุรักษ.)หมายถึง เป'นกิจกรรมท่ีมีการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู�ในชุมชนและเป'นกิจกรรมท่ีอนุรักษ.ความเป'นเอกลักษณ.ของชุมชน 

5. C : Community Strength (ชุมชนเข&มแข็ง) หมายถึง ชุมชนเข&มแข็งสามารถจัดการ
และแก&ป2ญหาตนเองได& มีศักยภาพร�วมมือร�วมใจ 

6. C : Creation (เป'นกิจกรรมท่ีสร&างสรรค.) หมายถึง การสร&างสรรค. ต�อยอดและพัฒนา
กิจกรรมและผลิตภัณฑ.ของชุมชน 

7. S : Self–Sufficiency (ความพอเพียง) หมายถึง ความพอเพียง พอดี พ่ึงพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห�วง 2 เง่ือนไข 

8. S : Sustainability (ความยั่งยนื)  หมายถึง เป'นกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีมีคุณค�าก�อให&เกิด
ความยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต�อชุมชน สามารถใช&ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนท่ีทดแทนกันได&และชดเชย
สิ่งท่ีขาดไปได&อย�างเพียงพอและเหมาะสม 

9. S : Suitability (ความเหมาะสม) หมายถึง มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน เหมาะสม
กับวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 

10. S: Safety (ความปลอดภัย) หมายถึง มีความปลอดภัยท้ังในด&านชุมชน ด&านสถานท่ี 
และด&านกิจกรรม 

 สรุปท่ีมาของรูปแบบ PIE3C4S Model จากการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  
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 รูปแบบ PIE3C4S Model จากการสังเคราะห.แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย และข&อมูลท่ีได&
จากการศึกษาในพ้ืนท่ี ประกอบด&วยองค.ประกอบดังตาราง  

 
ตัวท่ี 

 
องค/ประกอบ 

 
ท่ีมาขององค/ประกอบ 

1 P: Participation of Community  
 (การมีส�วนร�วมของชุมชน) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห.เอกสาร  
การสัมภาษณ.เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

2 I: Income  
(รายได&) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห.เอกสาร  
การสัมภาษณ.เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

3 E: Environment  
(เป'นมิตรกับสิ่งแวดล&อม) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห.เอกสาร  
การสัมภาษณ.เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

4 C: Conservation  
(เป'นกิจกรรมท่ีมีการอนุรักษ.) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห.เอกสาร  
การสัมภาษณ.เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

5 C: Community Strength  
(ชุมชนเข&มแข็ง)  

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห.เอกสาร  
การสัมภาษณ.เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

6  C: Creation  
(เป'นกิจกรรมท่ีสร&างสรรค.) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห.เอกสาร  
การสัมภาษณ.เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

7 S: Self – Sufficiency  
(การพอเพียง) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห.เอกสาร  
การสัมภาษณ.เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

8 S: Sustainability  
(ความยั่งยืน) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห.เอกสาร  
การสัมภาษณ.เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

9 S: Suitability 
(ความเหมาะสม) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห.เอกสาร  
การสัมภาษณ.เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

10 S: Safety  
(ความปลอดภัย) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห.เอกสาร  
การสัมภาษณ.เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสร(างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

PIE3C4S Model 
 

  
 

แผนภาพแสดงรูปแบบ  PIE3C4S Model 

 

 

 

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสร(างเศรษฐกิจชุมชน

( PIE3C4S )

Participation

of

Community

Income

Environment

Conservation

Community 

Strenght

Creation

Self-

sufficiency

Sustainability

Suitability

Safety
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3. ปFจจัยความสําเร็จ 

3.1 สภาพการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน&มทางการท�องเท่ียวท่ีดี เพราะสภาพพ้ืนท่ี
ของชุมชนไทยสามัคคีมีแหล�งทรัพยากรท่ีหลากหลายท้ังมีข&อโดดเด�นในเรื่องของสภาพพ้ืนท่ีภูมิอากาศ 
เอกลักษณ.ทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีเหมาะกับการท�องเท่ียวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 รูปแบบของการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน ที่พัฒนาขึ้นคือ PIE3C4S Model ประกอบด&วย 10 
องค.ประกอบ โดยที่ P คือ Participation of Community  (การมีส�วนร�วมของชุมชน)  I คือ 
Income (การมีรายได&จากกาจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว) E คือ Environment (การจัดกิจกรรมท่ีเป'น
มิตรกับสิ่งแวดล&อม) C1 คือ Conservation (เป'นกิจกรรมท่ีมีการอนุรักษ.) C2 คือ Community 
Strength (ชุมชนเข&มแข็ง) C3 คือ Creation (เป'นกิจกรรมท่ีสร&างสรรค.) S1 คือ Self – Sufficiency 
(ความพอเพียง) S2 คือ Sustainability (ความยั่งยืน) S3 คือ Suitability (ความเหมาะสม) และ S4 
คือ Safety (ความปลอดภัย) 

3.3 ผลการใช&รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว�า รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนจาก
ข&อเสนอแนะสามารถนําไปใช&ได&อย�างเหมาะสมกับชุมชนตําบลไทยสามัคคี 

3.4 ผลจากการประเมินรูปแบบท่ีได&จากการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน พบว�ามีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช&
พัฒนาการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกองค.ประกอบ
ผลจากการประเมินรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยผู&ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสมในระดับมาก ผลจากการนํา
รูปแบบ“PIE3C4S Model” ไปใช&ในพ้ืนท่ีสามารถนําไปใช&ได&อย�างเหมาะสมในชุมชนไทยสามัคคี 
กิจกรรมเหมาะสมกับบริบทของชุมชน การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนต&องอยู�บนพ้ืนฐานของ
ความปลอดภัย โดยมีแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีสําคัญได&แก� การ
ส�งเสริมให&หน�วยงานเข&ามามีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวมากข้ึน ส�งเสริมให&ชุมชนมีรายได&
เพ่ิมข้ึน ส�งเสริมการจัดต้ังกลุ�มพัฒนาอาชีพ อนุรักษ.ทรัพยากรสิ่งแวดล&อม และให&คนในชุมชนดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

4. ประโยชน/ท่ีคาดว�าจะได(รับ  
4.1 ผู&เข&าร�วมกิจกรรมได&รับความรู& ได&เรียนรู&ประสบการณ.ใหม�ๆ จากการจัดกิจกรรมการ

ท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน 
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4.2 ผู&เข&าร�วมกิจกรรมสามารถใช&กิจกรรมการท�องเท่ียวเป'นตัวกระตุ&นส�งเสริมให&ชุมชน
เข&าใจให&คุณค�าขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให&เกิดความยั่งยืนและสามารถสร&าง
รายได&จากการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว 

4.3 ผู&เข&าร�วมกิจกรรมการท�องเท่ียวในชุมชนสามารถนํากิจกรรมท่ีจัดไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนและสามารถเชื่อมโยงไปสู�กิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชนในรูปแบบอ่ืนด&วย 

 
5. ตัวอย�างการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร(างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
 ผลจากการประชุมการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา แบ�งการดําเนินงานออกเป'น 3 ข้ันตอน
ได&แก� ข้ันตอนเตรียมการ ข้ันตอนดําเนินการจัดกิจกรรม ข้ันตอนการสรุปผลท่ีได&จากการจัดกิจกรรม 
ซ่ึงมีรายละเอียดแต�ละข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันตอนการเตรียมการ 
  ในข้ันการเตรียมการเพ่ือจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  ผู&วิจัยได&ลงพ้ืนท่ีเพ่ือระดม
ความคิดจากการจัดประชุมย�อยเพ่ือเตรียมการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผู&เข&าร�วมเสนอความคิดเห็นประกอบด&วย นายกองค.การบริหารส�วนตําบล 
ปลัดองค.การบริหารส�วนตําบล ผู&อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลไทยสามัคคี นักวิชาการ 
ประธานศูนย.เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ.ชาวบ&าน และเจ&าหน&าท่ีอาสาสมัครประจําหมู�บ&าน เพ่ือ
เตรียมการจัดกิจกรรมกรท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&าง
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผลจากการระดมความคิดเห็นในข้ันตอนการเตรียมการในการ
จัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจ
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด&วย 4 ข้ัน ได&แก�  

1. ข้ันการวางแผน (Plan) 
2. ข้ันการปฏิบัติ (Action) 
3. ข้ันการสังเกต (Observation) 
4. ข้ันการสะท&อนผล (Reflection) 

  ผลท่ีได&จากการระดมความคิดเห็นในข้ันตอนการเตรียมการเพ่ือจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว
โดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได&กําหนดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการทํา
แหนมเห็ดสามอย�าง และกิจกรรมลูกประคบสมุนไพร เพราะกิจกรรมดังกล�าวเป'นกิจกรรมท่ีสอดคล&อง
กับการดําเนินชีวิตของชุมชนไทยสามัคคี และวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ. เครื่องประกอบการทํา สามารถ
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หาได&ง�ายในท&องถ่ินและกิจกรรมแต�ละกิจกรรมเป'นเรื่องของภูมิป2ญญาชาวบ&าน ท่ีเป'นการถนอมอาหาร 
และการแปรรูปอาหาร รวมท้ังสมุนไพรท่ีชาวบ&านสามารถปลูกได&เองและมีอยู�แล&วในบ&านและหาได&ง�าย
ซ่ึงชาวบ&านจะใช&เป'นเครื่องปรุงประกอบการทําอาหารอยู�แล&ว 

2. ข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
  ผลจากการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในข้ันเตรียมการเพ่ือกําหนดกิจกรรมการ

ท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู&เข&าประชุมได&กําหนดกิจกรรม 4 ข้ัน   
โดยมีรายละเอียดแต�ละข้ันดังนี้ 

2.1 ข้ันการวางแผน(Plan) ข้ันนี้เป'นการวางแผนหรือกําหนดแนวทางในการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป'นการวางแผนท้ังหมด
ของการจัดกิจกรรมเพ่ือให&นักท�องเท่ียวได&เรียนรู&ได&รับประสบการณ.จากการมาท�องเท่ียวและได&ความรู&
กลับไปด&วย ซ่ึงข้ันการวางแผนนี้เป'นข้ันท่ีต&องเตรีบยมการต้ังแต�การกําหนดจุดประสงค.ของการจัด
กิจกรรม ข้ันตอนการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการสรุปผล ขั้นการเตรียมเอกสาร สื ่อ สถานที่จัด
กิจกรรม และวิทยากรหรือปราชญ.ชาวบ&านท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ   

2.2 ข้ันการปฏิบัติ (Action) เป'นข้ันตอนการจัดกิจกรรมกรท�องเท่ียวโดยชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงในข้ันนี้เป'นการจัดกิจกรรมตามแผนการท่ีกําหนดไว& เพ่ือให&
นักท�องเท่ียวได&เรียนรู&กิจกรรมและลงมือปฏิบัติตามที่วิทยากรหรือปราชญ.ชาวบ&านได&ถ�ายทอด จึง
ต&องดําเนินการอย�างรอบคอบตามข้ันตอนอย�างละเอียดทุกข้ันตอน เพ่ือให&นักท�องเท่ียวได&เรียนรู&อย�าง
เข&าใจเต็มท่ี และเป4ดโอกาสให&นักท�องเที่ยวได&ซักถามในกรณีที่ตามไม�ทันหรือยังไม�เข&าใจ เพื่อให&
ได&เข&าใจในกิจกรรมอย�างละเอียดและสามารถนํากลับไปใช&ประโยชน.ได&จริง วิทยากรจะบรรยายตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือให&เป'นไปตามกระบวนการและตามตาราง ซ่ึงกิจกรรมท่ีให&นักท�องเท่ียวได&
เรียนรู&และฝGกปฏิบัตินี้ มี 2 กิจกรรม ได&แก� กิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย�างและกิจกรรมการทําลูก
ประคบสมุนไพร โดยในช�วงเช&าจะเป'นกิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย�าง และในช�วงบ�ายเป'น
กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร  

2.3 ข้ันการสังเกต (Observation) ข้ันตอนนี้เป'นข้ันท่ีนักท�องเท่ียวได&ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม และเป'นขั้นตอนที่ผู&วิจัยต&องเก็บรวบรวมข&อมูลท่ีได&จากการสังเกตการทํากิจกรรม และ
การมีส�วนร�วมของนักท�องเท่ียวในกิจกรรมการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมมีการเป4ดโอกาสให&นักท�องเท่ียวได&ซักถาม มีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน
อย�างละเอียด ซ่ึงวิทยากรหรือปราชญ.ชาวบ&านได&บรรยายและตอบข&อสงสัยของนักท�องเท่ียวอย�าง
ละเอียดเป'นข้ันตอน ซ่ึงในข้ันนี้ผู&วิจัยต&องรอบคอบและฉับไวในการบันทึกข&อมูล โดยมีเครื่องมือช�วย
บันทึก เช�น กล&องถ�ายภาพ ถ�ายวิดีโอ และเครื่องบันทึกเสียง และแบบสังเกต  
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2.4 ข้ันการสะท&อนผล (Reflection) เป'นการประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา ซ่ึงในข้ันนี้ผู&วิจัยได&รวบรวมข&อมูลและประเมินผลการจัดกิจกรรมด&วยวิธีการ  การสังเกต 
การมีส�วนร�วมในกิจกรรม การสัมภาษณ. และจากการตอบแบบสอบถามการประเมินความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&าง
เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว�า นักท�องเท่ียวได&รับความรู& ประสบการณ. ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและประทับใจในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ซ่ึงเป'นไปตามวัตถุประสงค.ของการจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา     
 3. ข้ันตอนการสรุปผลท่ีได&จากการจัดกิจกรรม  
     ผลจากการทดลองกรจัดกิจกรรมกรท�องเท่ียวโดยชุมชนตมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จากการทํากิจกรรมท้ัง 2 กิจกรรม ได&แก� 
กิจกรรมแหนมเห็ดสามอย�าง และกิจกรรมลูกประคบสมุนไพร 
       กิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย�าง 
    ผลจากการจัดกิจกรรมแหนมเห็ดสามอย�าง ผลจากการสัมภาษณ. และผลจากการตอบ
สอบถามการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว�า ผู&เข&าร�วมกิจกรรม
ประทับใจในการจัดกิจกรรมการทําแหนมเห็ดสามอย�าง มีรสชาติอร�อย เม่ือได&เรียนรู&แล&วทําได&ง�ายข้ึน 
ขั้นตอนไม�ยุ �งยากและสามารถนําไปต�อยอดด&วยการออกแบบบรรจุภัณฑ.ให&สวยงาม ให&ต�างจาก
แบบเดิมจะทําให&ดูน�ารับประทานมากข้ึน 

  กิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพร 
  จากการจัดกิจกรรมลูกประคบสมุนไพร  ผลจากการสัมภาษณ. และจากการตอบ

สอบถามการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พบว�า ผู&เข&าร�วมกิจกรรม
ประทับใจในการจัดกิจกรรมการทําลูกประคบสมุนไพรที่เป'นภูมิป2ญญาชาวบ&าน สามารถหาวัตถุดิบ
ได&ง�ายๆจากพืชสมุนไพรท่ีมีอยู�แล&วและท้ังท่ีข้ึนเองตมธรรมชาติและปลูกเอง ซ่ึงสามารถนําไปต�อยอด
ด&วยการออกแบบบรรจุภัณฑ.ให&สวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลค�าให&ต�างจากแบบเดิม  
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แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเสริมสร(างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 

…………………………………………………… 
กิจกรรมแหนมเห็ดสามอย�างและลูกประคบสมุนไพร 

ตอนท่ี 1 ข&อมูลท่ัวไปของผู&ตอบแบบสอบถาม (โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช�อง      )  
1.    เพศ     

               1      ชาย                                     2       หญิง 

2.    อายุ 

               1      20-30 ปy                                           2       31-40 ปy  

               3      41-50 ปy                                           4       51-60  ปy  

      5     มากกว�า 60 ปyข้ึนไป 

3. อาชีพ 

         1       เกษตรกร (เพาะปลูก เลี้ยงสัตว. ประมง)        2       รับจ&างท่ัวไป      

      3       ค&าขาย                                             4        ลูกจ&าง (บริษัท/โรงงาน) 

   5       รับราชการ/พนักงานของรัฐ                     6       อ่ืน ๆ ระบุ…………………… 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเสริมสร&างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมการทําแหนมเห็ด
สามอย�างและลูกประคบสมุนไพร) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข(อท่ี 

 

 

การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น&อย น&อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1 ท�านมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมครบทุกข้ันตอน       

2 กิจกรรมน้ีสามารถนําไปสร&างรายได&ให&กับท�าน       

3 กิจกรรมน้ีไม�ส�งผลกระทบต�อชุมชนและสิ่งแวดล&อมในชุมชน      

4 กิจกรรมท่ีจดัข้ึนช�วยอนุรักษ.และเผยแพร�วัฒนธรรมของชุมชน      

5 กิจกรรมช�วยสร&างความสัมพันธ.ท่ีดีและความร�วมมือให&กับชุมชน      

6 กิจกรรมน้ีท�านสามารถนําไปพัฒนาและต�อยอดให&ดีข้ึน      

7 กิจกรรมน้ีสามารถใช&วัตถุดิบท่ีหาง�ายและมีอยู�แล&วในชุมชน      

8 กิจกรรมน้ีช�วยให&นักท�องเท่ียวรู&จักชุมชนมากข้ึน      

9 กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเหมาะสมกับกลุ�มของนักท�องเท่ียว       

10 นักท�องเท่ียวเช่ือมั่นในความปลอดภัยและไม�ใช&สารเคม ี      

11 รูปแบบกิจกรรม สถานท่ี เวลา และสิ่งอํานวยความสะดวก      

12 วิทยากรมีวิธีการถ�ายทอดท่ีเข&าใจง�ายและเป4ดโอกาสให&ซักถาม      

13 ท�านประทับใจในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน      
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข&อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ&ามี) โปรดระบุ 

1. สิ่งท่ีชอบและประทับใจท่ีสุดในกิจกรรมนี้ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สิ่งท่ีควรปรับปรุงในกิจกรรมนี้ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความคิดเห็นและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยากให&จัด  
 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีให&ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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