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ABSTRACT  ARTICLE INFO 

This research has 4 objectives as 1) to study policy promotion for 
cultural tourism in Nakhon Nayok Province.  2)  To study the 
management of cultural tourism in Nakhon Nayok Province. 3) To 
study the factors affecting the need for a repeat trip to Nakhon 
Nayok province of Thai and foreign tourists and 4)  to study the 
process of cultural tourism development suitable for communities 
in Nakhon Nayok Province.  Using a qualitative research 
methodology that consisted of in-depth interviews.  The study 
found that the policy promotion for cultural tourism in Nakhon 
Nayok Province can be done as follows 1) Promoting outstanding 
cultural identity in each community 2)  Development of cultural 
tourism in the community as a hub to connect with other 
communities in the neighboring area. 3) Promote the extension of 
cultural tourism for the new generation. Management of cultural 
tourism in Nakhon Nayok province arising from community 
participation. Factors that affecting the need for a repeat trip to 
Nakhon Nayok province of Thai and foreign tourists including 1) 
human resource development.  2)  Development of activities for 
cultural tourism 3)  Economic management natural resources, 
environment and culture of the community.  The process of 
developing cultural tourism suitable for communities in Nakhon 
Nayok province is as follows 1)  Finding the strengths of cultural 
tourism sites in the community.  2)  Continuous research and 
development of cultural tourism.  3)  The participation of people 
in the community with the development of cultural tourism.   
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมนโยบายเพ่ือการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครนายก 2) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแหล่งท่อง เที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
นครนายก 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการการกลับมาเที่ยวซ้้าที่จังหวัดนครนายกของนักท่องเที่ยว
ช า ว ไท ย แ ล ะช าวต่ า งป ระ เท ศ  แ ล ะ  4) เ พ่ื อ ศึ ก ษ าก ระบ วน ก ารก า ร พั ฒ น าก ารท่ อ ง เที่ ย ว 
เชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชนในจังหวัดนครนายก โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมนโยบายเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครนายก 
สามารถท้าได้ดังนี้ 1) การส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ โดดเด่นในแต่ละชุมชน 2) การพัฒนาให้แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 3) การ
ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดนครนายกที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการกลับมา
เที่ยวซ้้าที่จังหวัดนครนายก ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  2) การพัฒนากิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม  3) การบริหารเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้น กระบวนการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชนในจังหวัดนครนายก ท้าได้ดังนี้ 1) การหาจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชน 2) การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 3) การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 
 
บทน า 

ปัจจุบัน วิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อ
ไว รั ส  COVID-19 ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว โล ก  ส่ งผ ล ให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในภาวะหยุดชะงักมา
หลายเดือน ส่ งผลให้ทุกประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ต่างก็หามาตรการเพ่ือ
รองรับการถดถอยของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ถึงแม้องค์การท่องเที่ยว
โลกจะคาดการณ์จ้านวนนักท่องเที่ยวนานาชาติจะ
เพ่ิมขึ้นเป็น 1.4 พันล้านคน ในปีพ.ศ. 2563 แล้ว
เพ่ิมขึ้นเป็น 2,000 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 ก็ตาม 

(The World Tourism Organization[UNWTO], 
2018) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤติในปัจจุบันที่
ยังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่ง
สถานการณ์ปัจจุบันจากองค์การอนามัยโลกได้เก็บ
รวบรวมไว้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พบว่า 
มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 39.3 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 
1.1 ล้านคน และสามารถรักษาหายแล้ว 27 ล้าน
คน ในส่วนของประเทศไทยนั้นปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ
ทั้งหมด 3,669 คน เสียชีวิต 59 คน และสามารถ
รักษาหายแล้ว 3,467 คน (WHO, 2020) ด้วย
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ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นี้และสถานการณ์ทั่วโลกก็
ยังไม่ดีขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า ยอดนักท่องเที่ยว
อาจไม่เป็นไปตามที่องค์การท่องเที่ยวโลกได้คาด
การไว้ แต่จากข้อมูลเชิงประจักษ์ในหลายปีที่ผ่าน
มาพบว่า ประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว
เป็นจ้านวนมาก จึงท้าให้การทองเที่ยวนั้นเป็น
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเติบโตค่อนข้างสูง ซึ่งมี
มู ลค่ าผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมของการท่ องเที่ ยว 
ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ GDP รวมของ
ประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2563) 
รัฐบาลจึงได้มีการจัดท้านโยบายส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ฐานทางวัฒนธรรมตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) และได้ก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินงานพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่
แพร่หลายมากยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ เน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก, 2559) เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน
และส่งเสริมการน้ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชุมชน 

ภาคตะวันออกของประเทศไทยมี
ความส้าคัญมากทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาให้
เป็ น พ้ื น ที่ เศ รษ ฐกิ จห ลั ก ขอ งป ระ เท ศต าม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในขณะเดียวกันการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ EEC นี้ ก็จะ
ได้รับการสนับสนุนควบคู่ไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยในปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ EEC นี้ ยังไม่ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 

รวมถึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนาให้มีความยั่งยืน
เท่ าที่ ควร ทั้ งนี้ ก็ เนื่ องมาจากการขับ เคลื่ อน
นโยบายและการน้านโยบายไปปฏิบัตินั้นอาจจะยัง
ท้ าได้ ไม่ดี เท่ าที่ ควร จึ งท้ าให้ การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนหลายแห่งจึง
เป็นไปอย่างช้า ๆ และไม่เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุ
นี้ ผู้วิจัยซึ่งตระหนักถึงความส้าคัญของการมีส่วน
ช่วยในการพัฒนาภาคตะวันออกและเล็งเห็นถึง
ความส้าคัญของการผลักดันนโยบายด้านการ
ท่องเที่ ยวของรัฐบาล จึงได้ท้ าการศึกษาการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้นโยบายจาก
ภาครัฐเกิดการขับเคลื่อนและถูกน้าไปปฏิบัติอย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีรายได้น้อย เช่น 
จังหวัดนครนายกที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน
ในปี พ.ศ. 2560 เพียง 23,555 บาท ซึ่งน้อยที่สุด
ในภาคตะวันออก แต่จังหวัดนครนายกมีทรัพยากร
เพ่ือการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และการท่ องเที่ ย ว เชิ งวัฒ นธรรม 
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชน (ส้านักงานจังหวัด
นครนายก, 2560) ซึ่ งจังหวัดนครนายกก็ได้มี
นโยบายในการพัฒนาด้านการท่องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัด
นครนายก ปี พ.ศ. 2561-2565 และหากได้มีการ
พัฒนาบูรณการและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม ก็จะเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครนายกได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการ
ที่จะศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
นครนายก เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนที่ให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่ งสอดคล้องกับโมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน ให้เกิดกับประเทศชาติและประชาชน 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
 1.  เพ่ือศึกษาการส่งเสริมนโยบายเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครนายก  
 2.  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครนายก  

 3.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้องการกลับมาเที่ยวซ้้าที่จังหวัดนครนายกของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
 4.  เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชนใน
จังหวัดนครนายก 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวว่าเป็นการเดินทางของ
บุคคลจากที่ อยู่อาศัยปกติ ไปยังที่ อ่ืนเป็นการ
ชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปีติดต่อกัน) เดินทางด้วย
ความสมัครใจเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระ
และวัตถุประสงค์ ใด ๆก็ ได้  แต่ ไม่ ใช่ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ หรือหารายได้  เ พ่ือผ่อนคลาย
ความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดย
มีเงื่อนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทาง
เ พี ย ง ชั่ ว ค ร า ว  ผู้ เ ดิ น ท า ง จ ะ ต้ อ ง 
ไม่ถูกบังคับให้มีการเดินทาง การท่องเที่ยวต้องเป็น
ก าร เดิ น ท างที่ ท้ า ให้  นั กท่ อ ง เที่ ย วมี ค ว าม
เพลิดเพลินสนุกสนาน (Gee & Choy, 2010) โดย 

 
 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ประกอบด้วย       
1) สิ่งดึงดูดใจ เช่น ด้านความสวยงาม ความน่า
ประทับใจ สิ่งอ้านวยความสะดวกในเรื่องที่ พัก 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก หรือบริการอ่ืน ๆ 
(Macleod, 2014) 2) สิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3) การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการคมนาคมขนส่ง
ทั้งทาง บก ทางเรือ ทางอากาศ (Haven, 2011) 
ในขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจทางการ
ท่องเที่ยว มีดังนี้ 1) ระดับปัจจัยภายในตัวบุคคล  
2) ระดับปัจจัยอิทธิพลจากภายนอก และ 3) ระดับ
ปัจจัยที่มีรากฐานมาจากความต้องการจ้าเป็นของ
บุคคล 

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการ
ท่องเที่ยวที่จะท้าให้นักท่องเที่ยวนั้นเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ที่คงถึงความ
เป็นเอกลักษณ์และความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น 
(McKercher & Cros, 2012) ซึ่งอาจมีรายละเอียด
ใน แต่ ล ะวัฒ น ธรรมของแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ ไม่
เหมือนกัน คุณลักษณะที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการ
พัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์

อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ 
และการให้คุณค่าของสังคม  (Pike, 2008) โดย
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่าง
ธรรมชาติที่สามารถแสดงออกให้ เห็นถึงความ
สวยงามและประโยชน์ที่ ได้ รับจากธรรมชาติ 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ี(MacRae, 2013)

 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่ งยืน
จ้าเป็นอย่างยิ่ง จะต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว หรือมีผลกระทบ
น้อยที่สุด ต้องรณรงค์ปลูกฝังให้นักท่องเที่ยว

เคารพในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนั้น ๆ และที่
ส้าคัญที่สุดประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วม
ในการท้ากิจกรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ รวมถึงต้อง
ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในการจัดกิจกรรมการ
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ท่องเที่ยว และส่วนของนักท่องเที่ยวต้องได้รับ
ความพึงพอใจจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมาก
ที่ สุ ด เ ช่ น เ ดี ย ว กั น  (Fennell, 2009)  โ ด ย
องค์ประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มี
ดั ง นี้  (MacRae, 2013)  ไ ด้ แ บ่ ง ป ร ะ เ ภ ท
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท 
ดังนี้ 1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

2) ก ารมี ที่ พั กแรม เพ่ื อรองรับนั กท่ อ งเที่ ย ว 
( Accommodation)  3)  แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
(Attraction)  4)  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว 
(Activities) และ 5) บริการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่มีให้
นักท่องเที่ยว (Ancillary) 
 

  
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 McIntosh and Goeldner ( 1990) 
กล่าวว่า ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ ยวเกี่ ยวข้องกับความต้องการทาง
กายภ าพ  วัฒ น ธรรม  ระห ว่ างบุ ค คล  ด้ าน
สถานภาพและชื่อเสียง หรือความต้องการทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว  แต่  Swarbrooke (2002) กล่ าวว่ า 
ความต้องการทางด้านสรีระหรือทางกายภาพ  
ด้านวัฒนธรรม ด้านสนองอารมณ์ความรู้สึก ด้าน
สถานภาพ ด้านพัฒนาตนเอง และด้านส่วนบุคคล 

โดยปัจจัยก้าหนดความต้องการเดินทาง ท่องเที่ยว
ที่ส้าคัญ คือ ความเจริญทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้น
ของรายได้ที่ใช้จ่ายได้ของประชาชน ค่าใช้จ่ายการ
เดิ นท างไปยั งแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว  รสนิ ยมของ
ประชาชน เวลาว่าง การพัฒนาหรือสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว ฤดูกาล การศึกษา สื่อมวลชน การตลาด
ท่องเที่ยว และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
รัฐบาล (Crompton & McKay, 1997) 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
นับว่ามีความส้าคัญและมีบทบาท อ้านาจหน้าที่ใน
ด้ านการส่ ง เสริม  และการจัดการ ด้ านการ
ท่องเที่ยว การที่จะท้าให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบาย
ข อ ง รั ฐ บ า ล ก ร ะ ท ร ว ง  ก ร ม  
ที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยว มีการประสาน
แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณการ มีการ
ประสานแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และมีการจัดท้าบริการ
สาธารณะร่วมกัน (Terry, 2009) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ ยวทาง
วัฒ นธรรม เป็ น ส่ วน ส้ าคัญ ใน กระบ วนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน 
(Cohen, 2006) การท่องเที่ยวได้ให้ความส้าคัญ 
 

กับการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งชุมชนจะต้องมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มที่และต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแรก ทั้งนี้เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดย
ประโยชน์ในที่นี้รวมถึงการกระจายรายได้ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทน 
ห รือการน้ ากลั บม าบ้ ารุ งรั กษ าและจั ดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2550) ที่
พบว่า ประเด็นการมีส่วนร่วมนั้น ประชาชนได้ให้
ค ว า ม ส น ใ จ ที่ จ ะ เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ในการวางแผน และร่วมด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นหากพ้ืนที่ใดมีแนวคิดใน
การที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ้าเป็น
จะต้องให้ความส้าคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงภาคีอ่ืน ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพ่ือส่งผลต่อการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐเกี่ยวกับ
ท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560) 
ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่าจะเน้นไปที่
แผนการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ ยวของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ เกี่ยวกับวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น เป็นหลัก ซึ่ งแผนการจัดการด้านการ
ส่งเสริมการตลาดนั้นยังคงน้าเสนอจุดแข็งเรื่องการ
ท่องเที่ยววิถีไทยที่มีจุดเด่นทางด้านวัฒนธรรม 
 
 
 

 
 
แตกต่างจากประเทศอ่ืนและเป็นที่ นิ ยมของ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตไทยแบบ
ดั้งเดิม โดยในส่วนของตลาดต่างประเทศ จะเน้น
ให้การใช้จ่ายต่อการเดินทางแต่ละครั้งเพ่ิมข้ึน ด้วย
การจับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ขณะที่ตลาดใน
ประเทศ จะเน้ น กระตุ้ น คน ไทยให้ เดิ นทาง
ท่องเที่ยวมากขึ้น ตั้งเป้าสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น คิด
เป็นรายได้ 9.5 แสนล้านบาท และท้าให้รายได้รวม
ของการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึน อยู่ที่ 2.84 
ล้านล้านบาท 

 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
และนักท่องเที่ยว 

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับปจัจัยที่ส่งผล 
ต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมของชุมชน 

กรณีศึกษาชุมชนที่ประสบ
ความส้าเร็จด้านวัฒนธรรม 

การจัดการภาครัฐเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียว 

การบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ในจังหวัดนครนายก 

การส่งเสริมนโยบายการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ปัจจัยที่มีผลกบัการกลับมา
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซ้้า 

กระบวนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แนวคิดการพัฒนาการท่องเท่ียว 
อย่างยั่งยืน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่ม
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
สร้างเครื่องมือวิจัย คือ ค้าถามในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออก ประกอบด้วย ตัวแทนจาก ททท. 
ส้านั กงานนครนายก จ้ านวน 1 คน ตัวแทน
ภาครัฐ-กรมพัฒนาชุมชน จ้านวน 4 คน ผู้น้ า
ชุมชนที่ต้องการพัฒนา จ้านวน 2 คน ผู้น้าชุมชนที่
ประสบความส้าเร็จ จ้านวน 5 คน และผู้บริหาร
บริษัทน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ จ้านวน 5 คน รวม

ทั้ งหมด 17 คน เพ่ือรวบรวมข้อมูลและความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออก ทั้งในด้านการส่งเสริมนโยบาย
เพ่ื อการท่ อ งเที่ ย ว เชิ งวัฒ นธรรม ในจั งห วั ด
นครนายก การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการการ
กลั บ ม า เที่ ย วซ้้ าที่ จั งห วั ด น ค รน าย ก  แ ล ะ
กระบ วน การการ พั ฒ น าการท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง
วัฒ นธรรมที่ เห มาะสมกั บ ชุ ม ชน ในจั งห วั ด
นครนายก แล้วจึ งน้ าข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์ 
(Content analysis) สรุป เป็นผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยในขั้นตอนสุดท้าย 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิ งลึก  มาวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธี  Content 
analysis ผู้วิจัยได้จ้าแนกการวิเคราะห์ผลแยกตาม
ประเด็นค้าถาม และได้ท้าการสังเคราะห์ข้อมูลโดย
การจัดเป็นหัวข้อหลัก (Theme) และ หัวข้อย่อย 
(Sub-theme) ซึ่ งผลของการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
สามารถแยกตามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้
ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 1 เพ่ือศึกษาการ
ส่งเสริมนโยบายเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครนายก จากผลการศึกษา พบว่า การ
ส่งเสริมนโยบายเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครนายก สามารถท้าได้โดย 
 1. ก้ าห น ดทิ ศท างใน การส่ ง เส ริ ม
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละชุมชน 
โดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้
ชุมชนน้าเสนอและจัดท้าแผนการตลาดหรือการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง  
 2. ก้าหนดทิศทางในการพัฒนาให้
แหล่ งท่ องเที่ ยว เชิ งวัฒ นธรรมในชุมชน เป็ น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 

 3. ก้าหนดทิศทางในการพัฒนาให้เกิด
การต่อยอดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของคน
รุ่นใหม่ 
  
 
 4. ก้าหนดทิศทางการส่งเสริมให้เกิดกา
รบรูณาการการท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ เอกชนและคนในชุมชน เพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 5. ก้าหนดทิศทางการสร้างฐานข้อมูล
กลางของวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเด่นและ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชุมชน เพ่ือให้เป็น
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวส้าหรับนักท่องเที่ยว 
 6. ก้าหนดทิศทางการปรับปรุงและ
พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลกลางของวัฒนธรรม
และประเพณีโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 
การสแกน QR code เป็นต้น 
 7. ก้าหนดทิศทางการปรับปรุงและ
พัฒ นาการประชาสัมพันธ์การท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมให้มีความทันสมัยและต่อเนื่องบน
โซเชี ยลมี เดีย  เช่น  Facebook, Line, Twitter, 
Youtube, Tik Tok เป็นต้น 
 8. ก้าหนดทิศทางการปรับปรุงและ
พั ฒ น าสิ่ ง อ้ าน วย ค วาม ส ะด วก แล ะระบ บ
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สาธารณูปโภคเพ่ือสร้างความประทับใจและการ
ยอมรับที่เป็นสากลให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ 
 9. ก้ าห นดทิ ศท าง ใน การมุ่ งส ร้ า ง
ศักยภาพ สร้างความรู้ให้กับคนในชุมชน การ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่ งยืน ทั้ งในด้านการ
บริหารการท่องเที่ยว ทรัพยากรและการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 
 10.  ก้ าหนดทิศทางการสร้างแบบ
แผนการด้าเนินงานที่ดีและตัวอย่างของชุมชนที่
พัฒนาแล้ว เพ่ือให้ชุมชนอ่ืน ๆ สามารถน้าไปเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติ เพ่ือไปสู่การพัฒนาที่
ประสบความส้าเร็จได ้
 วัตถุประสงค์การวิจัย 2 เพ่ือศึกษาการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครนายก จากผลการศึกษา พบว่า การ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครนายกที่ เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน สามารถท้าได้โดยการใช้กรรมการที่ปรึกษา
ที่มาจากส่วนราชการในการบริหารจัดการ ทั้ ง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนต่าง ๆ ปตท. 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยใช้
หลักการบริหารเหมือนการบริหารสหกรณ์ ใน
ชุมชน มีการสร้างทีมงานเฉพาะเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือไปสู่
ความยั่งยืน จัดแบ่งหน้าที่อย่างเป็นรูปแบบและ
ชัดเจน เพ่ือให้คนท้างานทุกคนเข้าใจ บทบาทและ
หน้าที่ของตน 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 3 เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการการกลับมาเที่ยวซ้้า
ที่จังหวัดนครนายกของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความต้องการการกลับมาเที่ยวซ้้าที่จังหวัด

นครนายก คือ ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทั้งในด้านทักษะ ความสามารถ การพัฒนา
กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถ
ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและเหมาะสม สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตในชุมชน การบริหารของชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม การมีส่วนรวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว และสร้างการท่องเที่ยวที่
เชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
แท้จริง การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทุกมิติ 
ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาด้ าน การท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ อง การมีผู้น้ าที่ มีความ
วิสัยทัศน์และมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อน
ชุมชน  และสามารถน้ าพาชุ มชนให้ ป ระสบ
ความส้าเร็จในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 4 เพ่ือศึกษา
กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
เหมาะสมกับชุมชนในจังหวัดนครนายก จากผล
การศึกษา พบว่า กระบวนการการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับชุมชนใน
จังหวัดนครนายก นั้นต้องเริ่มจากหาจุดแข็ง
จุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 
จากนั้น เป็นการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เน้นการมี
ส่ วนร่วมของคนในชุมชนต่ อการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนที่ พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้องแปรผันไปตามยุค
สมัย แต่ต้องเน้นการคงสภาพดั้งเดิมของวัฒนธรรม
ที่โดดเด่นไว้อย่างครบถ้วน ปรับปรุงกิจกรรมการ
ท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนที่ เน้นการ
น้าเสนอที่พักที่เป็นโฮมสเตย์ชูความโดดเด่นเชิงวิถี
ชีวิตชุมชน วิถีชาวนา ให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วม
กิจกรรมได ้
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การส่งเสริมนโยบายเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครนายก จะมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็น
ศูนย์กลางฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงและต่อยอด
ไปสู่คนรุ่นใหม่โดยเกิดจากการบรูณาการการ
ท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน
และคนในชุมชน มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงปรับปรุงและพัฒนา
สิ่งอ้านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค 
มุ่งสร้างศักยภาพให้ชุมชนและสร้างการเรียนรู้
อย่างยั่งยืนและการสร้างแบบแผนการด้าเนินงานที่
ดี โดยจะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
อย่างเพียงพอ เพ่ือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมและระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม 
ทั้ งนี้ ก็ เพ่ื อความปลอดภั ยและความ เชื่ อมั่ น 
ในแหล่งท่องเที่ยวสอดคล้องกับ Lee and Back 
(2003) ที่กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นการด้าเนินงานพัฒนาสภาพชุมชน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอ้านวยความสะดวกหรือ
โครงสร้างพ้ืนฐานโดยมีการวางแผนการจัดการจาก
ภ าครัฐ  ทั้ งนี้ เ พ่ื อ ให้ เกิ ดความ พึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวอันจะท้าให้ เกิดการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจะควบคู่ไปกับการรักษา
ทรัพยากรแต่ยังคงไว้ซึ่งสิ่งดึงดูดใจ ทั้งนี้จ้าเป็นต้อง
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชน 
และเกิดการกระจายผลประโยชน์ จ ากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม 
 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดนครนายกท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สามารถท้าได้โดยมีกรรมการจาก
ส่วนราชการมาช่วยดูแลจัดการร่วมกับภาคเอกชน
และประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง 
เพ่ือความยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน โดยใช้ทีมงานเฉพาะที่เน้นการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนด้าน
ทักษะและการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่คนใน
ชุมชน สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนเป็นเครือข่าย
เดียวกัน บริหารจัดการทรัพยากรและการผลิต
สินค้าเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การให้ความรู้
ค ว าม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ งขอ งป ระวั ติ ศ าสต ร์กั บ
นักท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ
ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้องกับ CREMA 
(2010) กล่าวว่า แนวคิดของการท่องเที่ยวยั่งยืนได้
ให้ความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้
ชุมชนมีส่ วนร่วมอย่างเต็มที่ ไม่ เพียงแต่สร้าง
ผลตอบแทนต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
แต่ยังยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเที่ยวอีก
ด้วย นอกจากนี้ ยังต้องปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง
อย่างสม่้ าเสมอ ซึ่ งผู้ประกอบการ ประชาชน
ท้องถิ่น องค์กรและสถาบันที่ เกี่ยวข้อง มีความ
จ้าเป็นในการที่จะร่วมงานไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมทั้งแก้ปัญหาและลดข้อแย้งให้ผลประโยชน์ที่
แตกต่างกัน  
 ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความต้องการการ
ก ลั บ ม า เที่ ย ว ซ้้ าที่ จั งห วั ด น ค รน าย ก  ข อ ง
นั กท่ องเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ างประเทศ 
ประกอบด้ วย  การพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบสาธารณูปโภค กิจกรรม
เพ่ือการท่องเที่ยว รวมถึงการมีส่วนรวมของชุมชน
อย่างเท่าเทียม การจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอ การสร้างกลุ่มทุน กองทุน หรือสหกรณ์
ออมทรัพย์ การวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ อง มีผู้น้ าที่ มีความ
วิสั ยทัศน์ และมีความเข้มแข็ง และการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกันด้วยความสามัคคี
ข อ ง ค น ใน ชุ ม ช น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Global 
Sustainable Tourism Council (2015) ที่มองว่า
การก้าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การปรับเปลี่ยนทุนทาง
วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยคุณค่าที่ส้าคัญ ควรค้านึงถึง
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของมรดกทาง
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วัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านสังคม คือ 
ความเสมอภาคควรมีให้กับทุกคนที่ เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ด้านกระทบทั้งด้านบวก
และด้านลบจากการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่มี
ต่อวัฒนธรรม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ควร
วิเคราะห์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ 
ท่องเที่ยว ได้แก่ การสร้างงาน การกระจายรายได้
ในท้องถิ่น เป็นต้น 
 กระบวนการการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่ เหมาะสมกับชุมชนในจังหวัด
นครนายก ท้าได้โดยการหาจุดแข็งของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ผ่านการค้นคว้า
และวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน แต่ เน้นการคงสภาพของวัฒนธรรม
ประเพณี อัตลักษณ์ไว้เช่นเดิมซึ่งผลประโยชน์ที่มา
จากรายได้ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวจะต้องได้รับ
การจัดสรรอย่างเป็นธรรมให้กับคนในชุมชน ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม 
เน้นการน้าเสนอที่พักที่เป็นโฮมสเตย์และชูความ
โดดเด่นเชิงวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว 
และเผยแพร่ให้กับบุคคลที่มีความสนใจ สอดคล้อง
กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2560) กล่าว
ว่า นโยบายการจัดการภาครัฐจะเน้นไปที่แผนการ
ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวที่ เกี่ยวกับวิถีชีวิต 
ในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งยังคงน้าเสนอจุดแข็งเรื่อง
การท่องเที่ยววิถีไทยที่มีจุดเด่นทางด้านวัฒนธรรม
และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถี
ชี วิ ต ไทยแบบดั้ ง เดิ ม  Lee and Back (2003) 
กล่าวไว้ว่าการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องมีทิศทางและแนวทางที่
เหมาะสมมีกระบวนการจัดการอย่างต่อเนื่องที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประสบความส้าเร็จและ
เป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
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การบริหารจัดการการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในจังหวัดทีม่ีรายได้น้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

การส่งเสริมนโยบาย การบริหารจัดการ ปัจจัยที่มีผลกับการกลับมาเทีย่วซ  า กระบวนการพัฒนา 

 ส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น 

 การพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น  
 การพัฒนาให้เกิดการต่อยอดของการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ 
 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท้างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและคนในชุมชน  
 สร้างฐานข้อมูลกลางของวัฒนธรรมและประเพณี 
ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

 พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลกลางของวัฒนธรรม
และประเพณีโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัยและ
ต่อเนื่องบน Social media platform 

 ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกและ
ระบบสาธารณูปโภค  
 การมุ่งสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ให้กับคน 
ในชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 สร้างแบบแผนการด้าเนินงานที่ดีและตัวอย่างของ
ชุมชนที่พัฒนาแล้ว 

 สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

 ก้าหนดทิศทางในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  
 การฟื้นฟูวัฒนธรรมด้ังเดิม ธรรมชาติและระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา  
 จัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และมีการ
ควบคุมดูแล 

 ใช้กรรมการที่ปรึกษาที่มาจากส่วนราชการในการ
บริหารจัดการ 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแบบ
แยกเป็นฝ่ายหรือแผนกอย่างชัดเจน 

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนในชุมชน 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน 

 สร้างทีมงานเฉพาะเพื่อการบริหารจัดการที่เน้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อไปสู่ความย่ังยืน 

 การจัดแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้คนท้างาน 
ทุกคนเข้าใจ บทบาทและหน้าที่ของตน 

 การจัดการอบรมทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้านการ
ท่องเที่ยวให้แก่คนในชุมชน  
 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

 การเชื่อมโยงชุมชนแต่ละชุมชนเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวและทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว 

 มัคคุเทศก์มีส่วนร่วมโดยช่วยท้าหน้าที่ในการให้
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ 
 มัคคุเทศก์มีส่วนร่วมโดยช่วยในเรื่องการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 มัคคุเทศก์มีส่วนร่วมโดยช่วยเป็นตัวเชื่อมกลาง
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในชุมชน 

 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านทักษะ 
ความสามารถ การบริหารจัดการและการให้บริการ 

 ปัจจัยด้านการพัฒนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

 ปัจจัยด้านการบริหารของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

 ปัจจัยด้านการมีส่วนรวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว 

 ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ปัจจัยด้านผู้น้าที่มีความวิสัยทัศน์และมีความเข้มแข็ง
ในการขับเคลื่อนชุมชน 

 ปัจจัยด้านการสร้างกลุ่มทุน กองทุน หรือสหกรณ์
ออมทรัพย์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับชุมชน 

 การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 ปัจจัยด้านการสร้างความเท่าเทียมกันในชุมชน 

 ปัจจัยด้านความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค 
บุคลากรและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

 ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของ
ชุมชนในการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว 

 ปัจจัยด้านความรักสามัคคีของคนในชุมชนในการให้
ความร่วมมือในการดูแลและรักษาทรัพยากร 
เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน 

 การหาจุดแข็งจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

 การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะต้อง 
แปรผันไปตามยุคสมัย 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เน้นการ 
คงสภาพด้ังเดิมไว้อย่างครบถ้วน 

 การบริหารผลประโยชน์การท่องเที่ยวให้กับคน 
ในชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 การปรับปรุงรายได้อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในชุมชน 

 การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่ม 

 การเน้นการน้าเสนอที่พักที่เป็นโฮมสเตย์  
 การชูความโดดเด่นเชิงวิถีชีวิตชุมชน วิถีชาวนา  
 การน้าเสนอวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวและ
ของดีประจ้าชุมชน  
 การน้าเสนอมหาลัยวิทยาลัยบ้านนอกที่ชุมชนมี
บทบาทในการบริหารจัดการความรู้และเผยแพร่
ให้กับบุคคลที่มีความสนใจ 

 การปรับปรุงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ
ชุมชน เน้นการชิมผลไม้ที่สวนแบบสด ๆ ใหม่ ๆ 

 การปรับปรุงกิจกรรมการพานักท่องเที่ยวไป 
ไหว้พระตามวัดที่มีความสวยงาม ท้าบุญ ผ่อนคลาย
ไปกับวัดในวิถีชุมชนแบบด้ังเดิม  

 
 

ภาพที่ 2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครนายก 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่

ประสบกับปัญหาและอุปสรรคด้านการขาด 
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรม ดั งนั้ น  หน่วยงานภาครัฐควร
ช่วยเหลือชุมชนโดยเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะ 
ความรู้ ด้ านการบริห ารและการบริการการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการให้ความรู้ด้านการผลิตสินค้า
เพ่ื อการท่ องเที่ ย วที่ มี คุณ ภ าพ  เพ่ื อ เพ่ิ มขี ด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น
และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

2. จากการศึกษาพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคด้านการขาดการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ดีและต่อเนื่องจึง
ท้ าให้นักท่องเที่ ยวส่วนใหญ่ ไม่มีข้อมูลแหล่ ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ส้าคัญในแต่ละพ้ืนที่ ท้าให้
นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ได้รับรู้ว่า พ้ืนที่ใดที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ ซึ่งก็อาจท้าให้เสียโอกาสในการ
ท่องเที่ยวได้ ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
และความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการท้า

ตลาดเชิงรุกที่ มีประสิทธิภาพผ่านทางระบบ 
Social media ใน ปั จ จุ บั น  จ ะช่ ว ย ให้ ชุ ม ช น
สามารถที่สร้าง Content ด้านการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ และสามารถน้าเสนอสิ่งเหล่านั้นออกสู่
สังคมได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกลมากขึ้น 

3. จากการศึกษาพบว่า คนในชุมชน
ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ดั้งเดิมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มากพอที่จะถ่ายทอด
ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นไปสู่นักท่องเที่ยวได้ จึงอาจ
ท้าให้นักท่องเที่ยวบางส่วนอาจได้รับข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่คลาดเคลื่อน
หรืออาจไม่ถูกต้องทั้งหมด ดังนั้น ชุมชนควรที่
จะต้องมีการฝึกฝนเยาวชนรุ่นใหม่ เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้  ความเข้ าใจด้ านประวัติ ศาสตร์และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีในชุมชนของตนอย่างถูกต้อง 
เพ่ือให้ เยาวชน เหล่ านั้ น ได้ท้ าหน้ าที่ สืบทอด
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน และถ่ายทอดต่อไปยัง
นักท่องเที่ ยวที่ เดินทางมาเยี่ยมเยียนได้อย่าง
ถูกต้องที่สุดได้  

 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั งต่อไป 
 การวิจัยในครั้งถัดไปนั้น ผู้วิจัยควรที่จะ
เน้นการศึกษาไปที่ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมให้มากขึ้น เพราะจากการศึกษา
พบว่า ชุมชนหลายแห่ งมีทรัพยากรด้านการ
ท่ องเที่ ยวที่ มี ศั กยภาพในการให้บ ริการการ
ท่ องเที่ ยวมากมาบ แต่ความพร้อมของการ
ท่องเที่ยว อย่างเช่น ความพร้อมด้านบุคคลากร
ด้านการให้บริการการท่องเที่ยว ที่ยังขาดความรู้  
 

 
 
ทักษะด้านการบริการ รวมไปถึงความรู้ ด้ าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จะถ่ายทอด
ให้นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง ดังนั้น การศึกษาด้าน
การพัฒนาความพร้อมด้านการท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรมในครั้งถัดไป ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ชุมชน
ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ 
ด้าน เพ่ือรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มว่าจะมากข้ึนภายหลังวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้หมดสิ้นไป 
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