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บทคัดย่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน  
วิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน  และระบุุ
แนวทางการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััด
ปทุุมธานีี เป็็นการวิิจััยเชิิงปฏิิบัติั ิการแบบมีีส่่วนร่วม 
่ และวิิจััยเชิิงปริิมาณ เครื่่�องมืือ
ที่่�ใช้้ คืือ แบบสััมภาษณ์์ แบบประเมิินศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยว  แบบประเมิิน
สถานการณ์์ และแบบสอบถาม ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิขั้้�นพื้้�นฐาน  สถิิติิ
การวิิเคราะห์์โมเดลสมการโครงสร้้าง และการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา  ผลการวิิจัยั พบว่่า
1) ศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน  โดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก 2) ปััจจััยที่่�มีี
ผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน คืือ ศัักยภาพชุุมชน  การมีีส่่วนร่่วม
และส่่วนประสมการตลาด 3) แนวทางการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน  
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ตามแบบการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ และกลยุุทธ์์การตลาด (H&M) ที่่�มุ่่�งเน้้นการ
มีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกในการจััดกิิจกรรมโดยประยุุกต์์ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น  หลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง และอััตลัักษณ์์ “เกษตรอิินทรีีย์”์ ตระหนัักต่่อประเพณีี 
วััฒนธรรม  และวิิถีีชีีวิิตของคนในท้้องถิ่่�น พร้้อมทั้้�งการประชาสััมพัันธ์์โดยใช้้สื่่�อ
บุุคคล สื่่�อสัังคมออนไลน์์ สร้้าง Facebook Page “ท่่องเที่่�ยวชุุมชนอำำ�เภอ
คลองหลวง”
คำำ�สำำ�คััญ : การพััฒนาศัักยภาพ; การท่่องเที่่�ยวชุุมชน; เกษตรอิินทรีีย์์; เศรษฐกิิจ
พอเพีียง
Abstract
This research aimed to assess the potential of community tourism
attractions, analyze the factors affecting the potential development
of community tourism, and specifying guidelines for developing the
potential of community tourism in Khlong Luang District, Pathum
Thani Province. It is action research with participatory and quantitative
research, the tools used were an assessment interview form, an
evaluation form for tourist attractions, situation assessment form,
and questionnaire. Perform data analysis with basic statistics, statistics
analysis, model analysis, structural equations, and content analysis.
The results of the study were as follows: 1) The potential of
community tourism attractions, the overall level was at a high level.
2) Factors affecting the potential development of community tourism
attractions were community potential, participation, and mix service
marketing. 3) Guidelines for developing the potential of community
tourist attractions according to the human resource development
model and marketing strategy (H&M) that focuses on members’
participation in organizing activities by applying local wisdom. The
sufficiency economy philosophy and “organic agriculture” identity

4

88

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

to realizing the traditions, cultures, and ways of life of the local
people. Along with public relations using personal media and social
media to create a Facebook Page “Community Tourism in Klong
Luang District”.
Keywords : Potential development; Community tourism; Organic
agriculture; Sufficiency Economy
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บทนำ�
ทิิศทางการปรัับตััวของประเทศไทย มุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มศัักยภาพทางเศรษฐกิิจ 
และขีีดความสามารถด้้านเทคโนโลยีี  การปรัับโครงสร้้างสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม 
กฎระเบีียบ และการบริิหารจััดการ (แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่�
12, 2560) สำำ�หรัับภาคกลางตอนบนมุ่่�งเน้้นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต ความ
ร่่วมมืือกัับสถานประกอบการ สถานศึึกษา และชุุมชน  เพื่่�อส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมเชิิงสร้้างสรรค์์ ฟื้้นฟูู
� แหล่่งท่่องเที่่�ยว และกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวให้้อยู่่�
ในระดัับสากล (กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, 2560) การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
มุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการทรััพยากร การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� การ
อนุุรัักษ์์ประเพณีี วิิถีีชีีวิิตและวััฒนธรรม (พจนา สวนศรีี, 2554) ซึ่่�งการท่่องเที่่�ยว
ทางเลืือกมีีการสร้้างกฎระเบีียบ และรัักษาเอกลัักษณ์์ของชุุมชน (Weaver, 2006)
และมุ่่�งเน้้นให้้ชาวบ้้านมีีบทบาทสำำ�คััญในการจััดการทรััพยากร สิ่่�งแวดล้้อม 
ศิิลปวััฒนธรรม และภููมิิปััญญาเพื่่�อยั่่�งยืืนของท้้องถิ่่�น (พรเพ็็ญ วิิจัักษณ์์ประเสริิฐ,
2549)
อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี มีีแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชนที่่�เป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�
เศรษฐกิิจพอเพีียง ตำำ�บลคลองสาม  และ ตำำ�บลคลองหก สวนผัักบ้้านลุุงผู้้�ใหญ่่
ศููนย์์ เรีียนรู้้� บัั ว ตำำ� บลคลองห้้า ศููนย์์ เรีียนรู้้� เ กษตรปลอดภัั ย ตำำ� บลคลองห้้า
กลุ่่�มสััมมาชีีพ ตำำ�บลคลองห้้า และตลาดชุุมชนตำำ�บลคลองห้้า เป็็นพื้้นที่่
� ที่่� ม� หาวิิทยาลััย
ราชภััฏวไลยอลงกรณ์์ ในพระบรมราชููปถััมภ์์ให้้การบริิการวิิชาการจึึงทำำ�การ
ส่่งเสริิมสนัับสนุุนต่่อยอดให้้ชุุมชนเป็็นที่่�รู้้�จัักและพึ่่�งพาตนเองได้้  สอดคล้้องกัับ
จัังหวััดปทุุมธานีีได้้จัดทำ
ั ำ�แผนพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยว เพื่่อ� สร้้างอาชีีพและรายได้ใ้ ห้้
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แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�แบบมีีส่่วนร่่วม  โดยมหาวิิทยาลััยราชภััฏวไลยอลงกรณ์์ ใน
พระบรมราชููปถััมภ์์ มีีการนำำ�นวัตั กรรมที่่�เกิิดจากการใช้้ความรู้้ใ� นศาสตร์์สาขาต่่าง ๆ
มาบููรณาการ เกิิดเป็็นองค์์ความรู้้�พื้้�นฐาน  และสามารถนำำ�ไปใช้้พััฒนาทรััพยากร
ภููมิิปัญ
ั ญา ผลผลิิตทางการเกษตรให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพที่่�ดีียิ่่ง� ขึ้้น 
� สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแบบ
มีีส่่วนร่วม อำ
่ ำ�เภอคลองหลวง อยู่่�ใกล้้กรุุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวก มีกี าร
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� งทั้้�งภาคอุุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม (ยุุทธศาสตร์์จังั หวััด
ปทุุมธานีี, 2560) จากข้้อมููลข้้างต้้นทำำ�ให้้เกิิดการต่่อยอดการเกษตร คณะผู้้�วิิจััย
สนใจศึึกษาการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััด
ปทุุมธานีี เพื่่อ� สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม และลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ทางสัังคมและเศรษฐกิิจ เกิิด
การกระจายรายได้้ในชุุมชนให้้มีีความเข้้มแข็็ง มีีการเรีียนรู้้� และมีีส่่วนร่่วมการ
พััฒนาชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่่�อประเมิินศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััด
ปทุุมธานีี
2. เพื่่�อวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน 
อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี
3. เพื่่�อระบุุแนวทางการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอ
คลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน หมายถึึง การท่่องเที่่�ยวที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือของ
ชุุ มชนกัั บ ภาคีีเครืือข่่ า ย เพื่่� อ ลดความยากจนของชุุ มชน  และพึ่่� ง พาตนเอง
(Giampiccoli & Kalis, 2012) ซึ่่�งศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน หมายถึึง การ
ท่่องเที่่�ยวที่่�คำำ�นึึงถึึงความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม  และวััฒนธรรม กำำ�หนด
ทิิศทาง และจััดการโดยชุุมชน  (ภััทร์์ธนกััลย์์ เตี่่�ยไพบููลย์์, 2557) การสร้้างความ
เข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชนในการจััดการการท่่องเที่่�ยวต้้องกระตุ้้�นให้้นัักท่่องเที่่�ยวความ
พร้้อมด้้านแหล่่งท่่องเที่่�ยว การเข้้าถึึง และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก เพื่่�อบริิการแก่่
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นัักท่่องเที่่�ยวเป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญในการพััฒนาสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวเพื่่�อรองรัับ
การท่่องเที่่�ยวในสถานที่่�นั้้น 
� ๆ (ปาริิฉัตั ร สิิงห์์ศักั ดิ์์ต� ระกููล และ พััชรินทร์
ิ ์ เสริิมการดีี,
2553) ซึ่่�งการท่่องเที่่�ยวทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างสมดุุลในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม 
สิ่่ง� แวดล้้อม และทรััพยากรธรรมชาติิ ด้้วยกระบวนการมีีส่่วนร่วมทุ
่ กุ ภาคส่่วน เป็็น
ที่่�มาของรายได้้ เป็็นการอนุุรักั ษ์์ประเพณีีวััฒนธรรม เป็็นการรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ�
ความอยู่่�ดีีมีีสุุขของชุุมชน (Mowforth & Munt, 2009)  
Lisa, K., Kathy, B., & Scott, T (2014) กล่่าวถึึง การมีีส่่วนร่่วม หมายถึึง
การทำำ�ชุุมชนมีีโอกาสเป็็นสมาชิิกของชุุมชนได้้เข้้ามามีีส่่วนร่วม
่ การดำำ�เนิินกิจิ กรรม
ในการพััฒนาท้อ้ งถิ่่น 
� และได้้รัับผลประโยชน์์จากการพััฒนาท้้องถิ่่น� อย่่างเสมอภาค 
ซึ่่ง� การดำำ�เนิินกิจิ กรรมต่่าง ๆ โดยการมีีส่่วนร่วม
่ ของชุุมชน ประกอบด้้วย การค้้นหา
ปััญหา การวางแผน การปฏิิบััติิกิิจกรรม การติิดตามและประเมิินผล นอกจากนี้้�
ส่่วนประสมการตลาดบริิการมีีบทบาทต่่อการพััฒนาศัักยภาพของแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักแก่่นัักท่่องเที่่�ยว ส่่วน Poh, T.L., & Rosanna, L. (2018) กล่่าวถึึง
ความหมายของส่่วนประสมการตลาดบริิการ หมายถึึง เครื่่�องมืือทางการตลาดที่่�
สามารถตอบสนองความต้้องการ และสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้าเป้้าหมาย
ประกอบด้้วย ผลิิตภััณฑ์์ ราคา ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย การส่่งเสริิมการตลาด 
กระบวนการภาพลัักษณ์์ทางกายภาพ และบุุคลากร
ดัังนั้้�น ในการพััฒนาศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััด
ปทุุมธานีี ประกอบด้้วย ศัักยภาพของชุุมชน การมีีส่่วนร่่วม และส่่วนประสมการ
ตลาดบริิการ โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการ และความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยว
ในรููปแบบความเป็็นเกษตรอิินทรีีย์์ ความสามารถในการรัับรองนัักท่่องเที่่�ยว 
แสดงกรอบแนวคิิดการวิิจััย ดัังรููปที่่� 1

พอใจของนักท่องเที�ยวในรู ปแบบความเป็ นเกษตรอินทรีย ์ ความสามารถในการรับรองนักท่องเที�ยว แสดงกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังภาพ 1
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รููปที่่� 1 แสดงกรอบแนวคิิดการวิิจััย
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ใช้้ระเบีียบวิิ ธีี วิิ จัั ย แบบผสมผสาน  ( Mixed Methods
Research) ระหว่่างการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่่วนร่วม 
่ (Participatory Action
Research: PAR) เน้้นกระบวนการมีีส่่วนร่วม
่ ระหว่่างคณะผู้้วิ� จัิ ยั เจ้้าหน้้าที่่�พัฒ
ั นา
ชุุมชน ชุุมชน เครืือข่่ายชุุมชน และวิิจััยเชิิงปริิมาณ (Quantitative Research) มีี
รายละเอีียด ดัังนี้้�
1) ประชากร และกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ นัักท่่องเที่่�ยวคนไทยที่่�มีีความสนใจเกษตรอิินทรีีย์์ที่่�น้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง และเกษตรทฤษฎีีใหม่่มาประยุุกต์์ใช้้ไม่่ทราบ
จำำ�นวนแน่่นอน
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ นัักท่่องเที่่�ยวคนไทย โดยใช้้สููตรการคำำ�นวณของ Hair et.al
(2006) จำำ�นวน 20 เท่่า ต่่อพารามิิเตอร์์หรืือเส้้นทาง (path) แสดงความสััมพันธ์
ั ์
ของตััวแปรในโมเดล (Model) ในโมเดลการวิิจััยมีีจำำ�นวน  22 เส้้น จึึงได้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างนัักท่่องเที่่�ยวคนไทย จำำ�นวน  440 คน ส่่วนผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญ (key
informant) คืือ ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการท่่องเที่่�ยวชุุมชนในอำำ�เภอคลอง จัังหวััด
ปทุุมธานีี ได้้แก่่ ผู้ป้� ระกอบการท่่องเที่่�ยวชุุมชน จำำ�นวน 60 คน ผู้้นำ� ำ�ชุุมชน จำำ�นวน 
3 คน และพััฒนาชุุมชนอำำ�เภอคลองหลวง จำ��นวน 3 คน  
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2) เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ได้้แก่่ แบบสอบถามภาพรวม  มีีความตรง
เชิิงเนื้้�อหา (IOC) เท่่ากัับ 0.67 และค่่าความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.85 แบบสััมภาษณ์์
และแบบประเมิินศัักยภาพ 
3) การเก็็บรวบรวมข้้อมููล โดยจััดเก็็บข้้อมููลทุุติิยภููมิิ (Secondary Data)
เป็็นข้้อมููลที่่�มีีผู้้�รวบรวมไว้้เอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อมทั้้�งจััดเก็็บข้้อมููล
ปฐมภููมิิ (Primary Data) เป็็นการเก็็บข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้แบบสอบถาม 
และการสััมภาษณ์์ผู้้�ประกอบการท่่องเที่่�ยวและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับศัักยภาพ  การมีี
ส่่วนร่่วม ส่่วนประสมการตลาดบริิการ โดยการประเมิินศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยว 
วิิเคราะห์์สถานการณ์์ (SWOT analysis) การวิิเคราะห์์ปััจจััยภายนอก (PEST
analysis) และแบบสอบถาม
4) การวิิเคราะห์์ข้้อมููล โดยรวบรวมข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างทำำ�การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลด้้วยสถิิ ติิ ขั้้� นพื้้� น ฐาน  และสถิิ ติิ ก ารวิิ เ คราะห์์ โ มเดลสมการโครงสร้้าง
(Structural equation modeling : SEM) และผู้้�ให้้ข้้อมููลคนสำำ�คััญโดยการ
วิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content analysis) จากผู้้�ให้้ข้้อมููลการตรวจสอบข้้อมููลแบบ
สามเส้้า (triangulation) โดยการตรวจสอบสามเส้้าด้้านข้้อมููล พิิจารณาแหล่่ง
เวลา แหล่่งสถานที่่� และแหล่่งบุุคคลที่่�แตกต่่างกััน 
ผลการวิจัย
1) ศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี โดย
รวมอยู่่�ในระดัับมาก ( x = 3.93, S.D.=0.60) ซึ่่�งพิิจารณาองค์์ประกอบ ด้้าน
สิ่่ง� ดึึงดููดของแหล่่งท่่องเที่่�ยว  ด้า้ นความสามารถในการเข้้าถึึง ด้า้ นสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวก และปััจจััยภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง พบว่่า
1.1 ดา� นสิ่่�งดึึงดููดของแหล่่งท่่องเที่่�ยว มีีศัักยภาพอยู่่�ระดัับมาก ( x = 4.01,
S.D.=0.58) ซึ่ง่� มีีความโดดเด่่นด้้านปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง และภููมิิปัญ
ั ญาท้อ้ งถิ่่น�
เป็็นกิจิ กรรมที่่�ให้้ความรู้้� เรีียนรู้้วิ� ถีีชีี
ิ วิิต และนัักท่่องเที่่�ยวส่่วนร่วม
่ ในกิิจกรรมเกษตร
อิินทรีีย์์และงานหััตถกรรม 
1.2  ด้้านความสามารถในการเข้้าถึึงแหล่่งท่่องเที่่�ยว มีีศ�กยภาพอยู่่�ระดัับ
มาก ( x = 3.99, S.D.=0.65) มีีระบบขนส่่ง ประกอบด้้วย เส้้นทาง ยานพานะ
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และผู้้ป� ระกอบการขนส่่งเพื่่อ� ลํําเลีียงคนและสิ่่ง� ของไปยัังจุุดหมายปลายทาง มีีการ
เชื่่�อมโยงกัันระหว่่างแหล่่งท่่องเที่่�ยวกัับบริิเวณใกล้้เคีียง
1.3 ด้้านสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก มีีศัักยภาพอยู่่�ระดัับมาก ( x = 3.78,
S.D.=0.58) เป็็นองค์์ประกอบ เพื่่�อให้้นัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามายัังแหล่่งท่่องเที่่�ยวได้้
ประทัับใจ สุุขใจ และซาบซึ้้�งในการเที่่�ยวชม ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว
เพราะจะช่่วยให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้รัับความสะดวกสบายและเป็็นการสร้้างภาพลัักษณ์์
ของแหล่่งท่่องเที่่�ยวด้้วย เช่่น มีรี ะบบสาธารณููปโภค อาหาร นำำ�เที่่�ยว สิินค้้าที่่�ระลึึก
เป็็นต้้น
1.4 ปััจจััยภายนอกที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยว ได้้แก่่ (1) ปััจจััย
ด้้านการเม�อง กล่่าวถึึง ผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�นให้้การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
ชุุมชนด้้านงบประมาณ ความรู้้แ� ละสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก ได้้พััฒนาเกษตรกรจาก
การทำำ�เกษตรเชิิงเดี่่ย� วมาเป็็นเกษตรสมััยใหม่่ และยกระดัับความเป็็นอยู่่�ของชุุมชน
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้น 
� (2) ปััจจััยด้า้ นเศรษฐกิิจ แหล่่งท่่องเที่่�ยว 3 พื้้�นที่่� ได้้แก่่ ตำำ�บลคลองสาม 
ตำำ�บลคลองห้้าและตำำ�บลคลองหก ได้้รัับการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผลิิตสิินค้้า
เกษตรอิินทรีีย์์อย่่างครบวงจร ได้้แก่่ ผัักสวนครััว ผัักสลััด อ้้อย ไม้้ผล และสิินค้้า
เกษตรแปรรููป เพื่่�อให้้นัักท่่องเที่่�ยวได้้บริิโภคสิินค้้าที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ (3) ปััจจััยสัังคม
และวััฒนธรรม แหล่่งท่่องเที่่�ยว 3 พื้้�นที่่� ได้้แก่่ ตำำ�บลคลองสาม ตำำ�บลคลองห้้า
และตำำ� บลคลองหก ยัั งคงมีี ก ลิ่่� นไอของชุุมชนกึ่่� ง ชนบทกึ่่� ง เมืืองคนในพื้้� นที่่� มีี
สายสััมพัันธ์์เป็็นเครืือญาติิให้้ความเคารพนัับถืือผู้้�ใหญ่่ใส่่ใจดููแลกัันและกััน  และ
ปััจจััยเทคโนโลยีี ประชาสััมพันธ์
ั แ์ หล่่งท่่องเที่่ย� วและผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ ด้้วยโซเชีียลมีเี ดีีย
2) ปัั จ จัั ย ที่่� มีี ผ ลต่่ อ การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วชุุ มชน อำำ� เภอ
คลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี คืือ ศัักยภาพชุุมชน การมีีส่่วนร่่วม และส่่วนประสม
ทางการตลาดบริิการ โดยแบบจำำ�ลองการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชนมีี
คุุณภาพดีี  โดยวััดแบบ Reflective ประกอบด้้วย Nomological network  
Multicollinearity Weight Significance และ Weight and Loading relevance
ซึ่่�ง SRMR มีีค่่าน้้อยกว่่า 0.08 ค่่า Variance Inflation Factor (VIF) มีีค่่าไม่่เกิิน 
5 และ ค่่า Loading มากกว่่า 0.30 คุุณภาพแบบจำำ�ลองโครงสร้้าง มีีขนาดและ
ความเชื่่อ� มั่่น� ของค่่าน้ำำ��หนัักระหว่่างตััวแปรแฝง ค่่าสถิิติิ R2 และ f2 วิิเคราะห์์อิทธิ
ิ พิ ล
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Inflation Factor (VIF) มีค่าไม่เกิน 5 และ ค่า Loading มากกว่า 0.30 คุณภาพแบบจําลองโครงสร้าง มีขนาด
�
และ
f2 วิเคราะห์
านวน 5 เส้นทาง
่า
มั�นของค่านํมีีค่่
า� หนัากน้ำำระหว่
แปรแฝง ค่าสถิยตสำำิ R�คั
จำำและความเชื
�นวน 5 �อเส้้นทาง
��หนััางตักวสููงและมีีนัั
ญ
ั ทางสถิิ
ติิ อซึ่่ิทง� ธิพ5ลจํเส้้นทางมีีค่่
าตั้้มีง� คแต่่
2
นํา� หนักสูงและมี
นัยสําคัญทางสถิ
ิ ซึ�งา5กััเส้
ทางมี
ตั�งแต่0.056 ถึึ
-0.383 ถึงง 5.311 ทุุ
0.917และค่กาคู่่�f มีเท่ีความสัั
ากับมีค่ามพั
ตั�ง แต่
-0.383 ถึึ
ง 0.917และค่่
า f2ตเท่่
บนมีีค่่
าตั้้คง� ่าแต่่
นธ์
ั ์
0.056 ถึง 5.311 ทุกคู่มีความสัมพันธ์ขนาดใหญ่ และแสดงโครงสร้างแบบจําลองการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ขนาดใหญ่่
และแสดงโครงสร้้างแบบจำำ�ลองการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ท่องเที�ยวชุมชน ดังภาพ 2

ชุุมชน ดัังรููปที่่� 2

4
2 แสดงโครงสร้างแบบจําลอง
รููปที่่� ภาพ
2 แสดงโครงสร
�างแบบจำำ�ลอง
ฒนาศักฒยภาพแหล่
งท่องเที�ยวชุมชน
เภอคลองหลวง
จังหวัำ�ดปทุ
มธานี โดยชุมชน
3)3) แนวทางการพั
แนวทางการพัั
นาศัักยภาพแหล่่
งท่่อํอางเที่่�
ยวชุุมชน อำ
เภอคลองหลวง
เครือมข่าธานีี 
ยได้รว่ โมกั
นพัฒ
นาแหล่
งท่องเที�ยว ดังนี � ายได้้ร่่วมกันพั
จััและภาคี
งหวััดปทุุ
ดยชุุ
มชน
และภาคีีเครืือข่่
ั ฒ
ั นาแหล่่งท่่องเที่่�ยว ดัังนี้้�
3.1 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวชุมชน ด้วยกลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ซึ�งมีผนู้ าํ ได้แก่
3.1 การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วชุุ มชน  ด้้วยกลยุุ ทธ์์ เชิิ ง รุุ ก
ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที�ยวชุมชน โดยมีการ
(SO
ซึ่่�งมีีผู้มชน้�นำ� 
ำ สร้ได้้
แก่่กติ ผู้ก้�ใาหญ่่
าน กำำ
�นัวมของสมาชิ
ัน องค์์กการบริิ
หารส่่
วนตำหารจั
ำ�บลหรืือ
แต่งตัStrategy)
ง� คณะกรรมการในชุ
างกฎ
เน้นบ้้
การมี
ส่วนร่
ในชุมชน
มีการบริ
ดการที�
เทศบาล สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวชุุมชน โดยมีกี ารแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการ
ในชุุมชน  สร้้างกฎกติิกา เน้้นการมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกในชุุมชน  มีีการบริิหาร
จััดการที่่�เป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ให้้การตระหนัักต่่อประเพณีี วััฒนธรรมของชุุมชน
ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะ ได้้แก่่ ความเป็็นอยู่่�ของผู้้คน 
� ประเพณีี พิิธีีกรรมทางศาสนา
ศิิลปหััตถกรรม อาหารท้อ้ งถิ่่น 
� การแสดงออกทางด้า้ นความคิิด ความเชื่่อ�  ทััศนคติิ
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ภููมิิปััญญาชาวบ้้าน รวมถึึง “อััธยาศััยไมตรีีและการต้้อนรัับ” ของผู้้�คนในท้้องถิ่่�น
ด้้วย ทั้้�งนี้้ห� ากนัักท่่องเที่่�ยวเกิิดความรู้้สึ� กึ ว่่า ไม่่ได้้รัับการต้้อนรัับจากคนในท้อ้ งถิ่่น�
แล้้ว สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอื่่น 
� ๆ ที่่�สามารถดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวได้้เป็็นจำำ�นวนมาก
ส่่งผลให้้กลัับมาเยืือนซ้ำำ��อีีก และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อชุุมชน
3.2 ก ารพัั ฒนาศัั ก ยภาพแหล่่ งท่่ องเที่่� ย วชุุ มชน  ด้้วยกลยุุ ทธ์์ เชิิ ง รัั บ
(ST Strategy) มีีการสร้้างเครืือข่่าย โดยการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนจากรััฐบาลและ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจััดทำำ�แผนการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อให้้แหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชนเป็็นที่่�
รู้้�จััก
3.3 การพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน  ด้้วยกลยุุทธ์์เชิิงแก้้ไข  
(WO Strategy) โดยปรัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่น ห้้องน้ำำ�� ที่่�จอดรถ ป้้ายบอกเส้้นทาง
และระบบ GPS ในการมายัังแหล่่งท่่องเที่่�ยว  ให้้ได้้รัับความสะดวก และความ
รวดเร็็วมากที่่�สุุด พร้้อมทั้้�งประชาสััมพัันธ์์แหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชนเกี่่�ยวกัับกิิจกรรม 
ผลิิตภััณฑ์์ และหััตถกรรม ให้้นัักท่่องเที่่�ยวเกิิดการรัับรู้้� และชัักจููงให้้นัักท่่องเที่่�ยว
เข้้ามาเที่่�ยวในชุุมชนให้้มากขึ้้�น  และเป็็นที่่�รู้้�จัักในวงกว้้างอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเน้้น
การประชาสััมพันธ์
ั ด้์ า้ นการสร้้างและการนำำ�เสนอลัักษณะทางกายภาพ ใช้้สื่่อ� การ
บอกเล่่าปากต่่อปาก สื่่�อสัังคมออนไลน์์สร้้าง Faceb ook Page โดยใช้้ชื่่�อ
“ท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง” มีี Logo มืือโอบอุ้้�มต้้นไม้้ 
3.4 การพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน  ด้้วยกลยุุทธ์์ป้้องกััน 
(WT Strategy) การจััดกิจิ กรรมการท่่องเที่่�ยวชุุมชน โดยการนำำ�ภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่น 
�
หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง และอััตลัักษณ์์ “เกษตรอิินทรีีย์”์ โดยไม่่เปลี่่ย� นแปลง
วิิถีีชีีวิิตชุุมชนไปจากลัักษณะเดิิม  เพื่่�อสร้้างเสน่่ห์์ดึึงดููดใจและสร้้างความประทัับใจ
ให้้แก่่นัักท่่องเที่่�ยว  ให้้ความสำำ�คััญสิ่่�งแวดล้้อมโดยปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้ชุุมชนร่่วม
อนุุรัักษ์์ ดููแลรัักษาความสะอาดในแหล่่งท่่องเที่่�ยว พร้้อมท��งให้้ความสำำ�คััญข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของนัักท่่องเที่่�ยว  การทำำ�กิิจกรรมเน้้นการมีีส่่วนร่่วมของนัักท่่องเที่่�ยว 
และพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยวให้้เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล
3.5 การพ�ฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ เป็็นการเตรีียมความพร้้อมผู้้�ประกอบ
การท่่องเที่่�ยวชุุมชน  โดยจััดฝึึกอบรม  และศึึกษาดููงานในสิ่่�งที่่�ผู้้�ประกอบการ
ต้้องการ เพื่่�อนำำ�ความรู้้�ประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินงานด้้านท่่องเที่่�ยว
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สรุปผลการวิจัย
1) ศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี โดย
รวมอยู่่�ในระดัับมาก พิิจารณาจากองค์์ประกอบด้้านสิิ�งดึึงดููดของแหล่่งท่่องเที่่�ยว   
ด้้านความสามารถในการเข้้าถึึง ด้้านสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ด้้านการเมืือง ด้้าน
เศรษฐกิิจ ด้้านสัังคมและวััฒนธรรม และด้้านเทคโนโลยีี 
2) ปัั จ จัั ย ที่่� มีี ผ ลต่่ อ การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วชุุ มชน อำำ� เภอ
คลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี  เกิิดจากศัักยภาพชุุมชน  การมีีส่่วนร่่วมและส่่วน
ประสมการตลาดบริิการ
3) แนวทางการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง
จัังหวััดปทุุมธานีี  ด้้วยกลยุุทธ์์ส่่วนประสมการตลาดบริิการ และการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึึกษา การพััฒนาศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง
จัังหวััดปทุุมธานีี  มีีประเด็็นที่่�ควรนำำ�มาอภิิปรายผล ดัังนี้้�
1) ศัักยภาพชุุมชนพิจิ ารณาจากองค์์ประกอบด้้านสิ่่�งดึึงดููดของแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ด้้านความสามารถในการเข้้าถึึง ด้้านสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ด้้านกา รเมืือง
ด้้านเศรษฐกิิจ  ด้้านสัังคมและวััฒนธรรม  และด้้านเทคโนโลยีี  ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ผลงานวิิจััยของ ชุุติิกาญจน์์ กัันทะอุุ (2560) และ สุุวิิภา จำำ�ปาวััลย์์ และ ธัันยา
พรหมบุุรมย์์ (2558) กล่่าวว่่า สิ่่�งดึึงดููดของแหล่่งท่่องเที่่�ยว  ชุุมชนมีีภููมิิปััญญา
วิิถีีชีีวิิต การประกอบอาชีีพ  เป็็นต้้น ส่่วนด้้านความสามารถในการเข้้าถึึง แหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวมีเี ส้้นทางที่่�เข้้าถึึงได้้ง่า่ ย และเชื่่อ� มต่่อกัับทรััพยากรบริิเวณใกล้้เคีียงด้้วย
และด้้านสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในชุุมชนที่่�จะต้้องมีีไว้้บริิการแก่่นัักท่่องเที่่�ยว 
สอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ ชุุติิกาญจน์์  กัันทะอุุ (2560) กล่่าวว่่า ชุุมชนมีี
สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกบริิการนัักท่่องเที่่�ยว ได้้แก่่ ที่่พั� กั  ร้้านอาหาร การรัักษาความ
ปลอดภััย เป็็นต้้น  ด้้านการเมืืององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีมาตรการทาง
กฎหมายเพื่่อ� ส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเกี่่ย� วกัับการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน สอดคล้้อง
ผลงานจััยของ  ศิิริินัันท์ พ
์ งษ์์นิิรันด
ั ร และคณะ (2559) นริินทร์์ สัังข์์รัักษา และ
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คณะ (2558) พบว่่า กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวเป็็นส่วน
่ หนึ่่�งของการรณรงค์์การมีีส่่วน
ร่่วมของประชาชน เกี่่ย� วกัับการวางแผนและการตััดสินิ ใจการจััดการการท่่องเที่่�ยว
ในชุุมชน  ด้้านเศรษฐกิิจมุ่่�งให้้กิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว นำำ�ไปสู่่�การกระจายรายได้้ 
และผลกำำ�ไรที่่�เกิิดจากการท่่องเที่่�ยวของชุุมชนอย่่างแท้้จริิง ประชาชนในพื้้�นที่่�จะ
เป็็นปัจั จััยหลัักในการพััฒนา และควบคุุมการเติิบโตของการท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่ข� อง
ตนเอง ภายใต้้ความร่่วมมืือการรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิ และสอดคล้้องกัับ
ผลวิิจััยของ รััดเกล้้า เปรมประสิิทธิ์์� (2559) พบว่่า องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีี
บทบาทส่่งเสริิมอาชีีพ และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ เพื่่อ� จำำ�หน่่ายให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว 
โดยสนัับสนุุนงบประมาณ การอบรมความรู้้�  และการศึึกษาดููงาน ตลอดจนสร้้าง
ตลาดสิินค้้าชุุมชน  ด้้านสัังคมและวััฒนธรรม  การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ของคนต่่าง
วััฒนธรรม  (เมืือง-ชนบท) เพื่่�อเพิ่่�มความเข้้าใจ  และตระหนัักในคุุณค่่าของ
วััฒนธรรมท้้องถิ่่น 
� รวมทั้้�งการรู้้เ� ท่่าทัันวัฒ
ั นธรรมแบบเมืืองที่่�เติิบโตอย่่างไร้้รากฐาน 
สอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ สุุวภััทร ศรีีจองแสง และ เขมจิิรา หนองเป็็ด (2562)
พบว่่า ทรััพยากรทางวััฒนธรรมของชุุมชนในพื้้�นที่่ก� ลุ่่�มจัังหวััดภาคตะวัันออกเฉีียง
เหนืือตอนล่่าง 2 ประกอบด้้วย วิิถีีชีีวิิต ภููมิิปััญญา องค์์ความรู้้� และประเพณีี
วััฒนธรรม มีีศัักยภาพที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมอย่่าง
สร้้างสรรค์์ และสอดคล้้องกัับแนวคิิดของ พจนา สวนศรีี  (2546) กล่่าวว่่า
ด้้านเทคโนโลยีีประยุุกต์์ใช้้ในการประชาสััมพันธ์
ั ์ ความเป็็นเอกลัักษณ์์ของชุุมชน 
2) ปัั จ จัั ย ที่่� มีี ผ ลต่่ อ การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วชุุ มชน อำำ� เภอ
คลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี  เกิิดจากศัักยภาพชุุมชน  การมีีส�วนร่่วม  และส่่วน
ประสมการตลาดบริิการ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการวิิจััยของ ภััทร์์ธนกััลย์์ เตี่่�ยไพบููลย์์
(2557) พบว่่า (1) ศัักยภาพชุุมชนของแหล่่งท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศโดยชุุมชนบ้้าน
หััวนอนวััด ตำ�ำ บลแม่่ทอม อำำ�เภอบางกล่ำำ� 
� จัังหวััดสงขลา โดยชุุมชนการสร้้างเครืือข่่าย
กัับชุุมชน  เพื่่�อเชื่่�อมโยงแหล่่งท่่องเที่่�ยว  และการสร้้างกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว 
(2) การมีีส่่วนร่่วม  เป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จในการจััดการท่่องเที่่�ยวโดย
ชุุมชนบ้้านหััวนอนวััด ตำำ�บลแม่่ทอม อำำ�เภอบางกล่ำำ� 
� จัังหวััดสงขลา โดยคนในชุุมชน
ในการร่่ วมคิิด ร่่ วมว างแผน ร่่ วมพััฒ นาชุุ มชนสู่่� การท่่ อ งเที่่� ย ว  และร่่ วมรัับ
ผลประโยชน์์ที่่เ� กิิดจากการท่่องเที่่�ยวอีีกทั้้�งได้้รัับการยอมรัับเป็็นผู้ที่่้� มี� บี ทบาทด้้าน
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การท่่องเที่่�ยว สอดคล้้องกัับผลงานวิิจัยั ของ อรรณพ เรืืองกััลปวงศ์์ และ สราวรรณ์์
เรืืองกััลปวงศ์์ (2559) พบว่่า (3) ส่่วนประสมการตลาดบริิการของแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ตลาดน้ำำ�� จัังหวััดนนทบุรีี  
ุ โดยสร้้างความแตกต่่างการให้้บริิการและอััตลัักษณ์์ของ
ตลาดน้ำำ� 
� สอดคล้้องกัับผลงานวิิจัยั ของ ฉัันท์ชนิ
์ ด 
ิ เกตุุน้้อย (2559) พบว่่า นัักท่่องเที่่ย� ว
มีีความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ส่่ วน ประสมการตลาดบริิ ก ารของพระราชวัั ง จัั นทน์์
จัังหวััดพิิษณุุโลก ควรให้้ความสำำ�คััญการส่่งเสริิมด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านภาพลัักษณ์์
ของสถานที่่� และการให้้บริิการ สอดคล้้องกัับผลงานวิิจัยั ของ เพ็็ญนภา เพ็็งประไพ 
(2559) พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวให้้ความสำำ�คััญต่่อปััจจััยส่่วนประสมการตลาดบริิการ
ของเกาะพะงััน จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ในระดัับมากที่่�สุุด
3) แนวทางการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง
จัังหวััดปทุุมธานีี  ด้้วยกลยุุทธ์์ส่่วนประสมการตลาดบริิการ และการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ ปิิยพร  ทองสุุข (2558) พบว่่า  
กลยุุทธ์ส่์ วน
่ ประสมการตลาด ผู้้ป� ระกอบการประยุุกต์์กลยุุทธ์ส่์ วน
่ ประสมการตลาด
นำำ�ไปปรัับปรุุงการบริิการเหมาะสมกัับพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยว  โดยเน้้น
ความสะอาด ความคุ้้�มค่่า และมิิตรภาพ สอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ รััชฎาพร
เลิิศโภคานนท์์ และ วิิเชีียร เลิิศโภคานนท์์ (2557) พบว่่า มีีการปรัับปรุุงโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน  และสภาพแวดล้้อมด้้านทรััพยากรธรรมชาติิของแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน
บ้้านเหมืืองกุุง มีีการจััดทำำ�แผนงานการท่่องเที่่�ยวที่่�ชัดั เจน สร้้างการมีีส่่วนร่วม
่ ของ
คนในชุุมชน โดยดึึงเยาวชนในชุุมชนให้้เข้้ามามีีส่่วนร่วม  
่ และการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์ ช่า่ งฝีีมืือในชุุมชนบ้้านเหมืืองกุุงมีีความพร้้อมในการถ่่ายทอดความรู้้ ที่่
� เ� ป็็น
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นให้้กัับคนรุ่่�นใหม่่ และสอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ สุุวิิภา
จำำ�ปาวััลย์์ และ ธัันยา พรหมบุุรมย์์ (2558) พบว่่า การพััฒนาศัักยภาพชุุมชนตำำ�บล
บ้้านเรืือน อำำ�เภอป่่าซาง จัังหวััดลำำ�พููน มีีการพััฒนาคณะกรรมการแหล่่งท่่องเที่่�ยว
โดยการสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ และศึึกษาดููงาน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้� คณะผู้้�วิิจััยมีีข้้อเสนอแนะเพื่่�อการพััฒนาศัักยภาพ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชน อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี ดัังนี้้�
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1) ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
1.1 สร้้างกลไกให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมชุุมชนในการออกแบบกิิจกรรมการ
ท่่องเที่่�ยว  โดยเน้้นความสำำ�คััญของวิิถีีชีีวิิตชุุมชนที่่�น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียง ภููมิิปััญญา เกษตรอิินทรีีย์์ และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น พร้้อมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้
นัักท่่องเที่่�ยวมีีส่่วนในการเรีียนรู้้�ชุุมชนผ่่านกิิจกรรม  “สร้้างคุุณค่่าของแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยว”
1.2 การพััฒนาท่่องเที่่�ยวชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน  โดยใช้้กลยุุทธ์์ส่่วนประสม
การตลาดบริิ ก าร สร้้างเอกลัั ก ษณ์์ ที่่� โ ดดเด่่ น การให้้บริิ ก ารด้้วยอัั ธ ยาศัั ย ของ
คนท้้องถิ่่น� และมีีความสุุภาพ สร้้างเครืือข่่ายท่่องเที่่�ยวชุุมชนและภาครััฐ และเสนอ
แพ็็คเกจการท่่องเที่่�ยว ท่่องเที่่�ยวหลััก-ท่่องเที่่�ยวรองปทุุมธานีี 
1.3 การประชาสัั มพัั นธ์์ ท่่ อ งเที่่� ย วชุุ มชน อำำ� เภอคลองหลวง บน 
Facebook Page โดยเน้้นการบริิหารจััดการผู้้ดูู� แลระบบร่่วมที่่ต้้� องการกระตุ้้น� ให้้
คนในชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการสื่่�อสารเรื่่�องราวของตนกิิจกรรมของชุุมชน  
“การเล่่าเรื่่�อง คลิิปวีีดีีโอ การถ่่ายภาพ” พร้้อมทั้้�งจััดอบรมผู้้ดูู� แลระบบร่่วม
1.4 จากการวิิจััยควรกระตุ้้�นให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการ
ท่่องเที่่�ยว สร้้างความรู้้สึ� กึ ว่่าตััวเองเป็็นเจ้้าของ ปรัับปรุุงความสะอาดสถานที่่� และ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกขั้้�นพื้้�นฐาน  เช่่น ห้้องน้ำำ��  สถานที่่�จอดรถ ร้้านอาหารและ
เครื่่อ� งดื่่ม ร้้
� านขายของที่่�ระลึึก ที่่�พักั มีีจำำ�นวนเพีียงพอต่่อจำำ�นวนนักั ท่่องเที่่�ยว และ
ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
2) ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
2.1 ควรศึึกษาปััจจััยที่่�มีีอิิทธิพิ ลต่่อพฤติิกรรมการท่่องเที่่�ยวของนัักท่่องเที่่�ยว
คนไทย ที่่�จะช่่วยการตััดสิินใจในการเดิินทางท่่องเที่่�ยว  เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาปรัับปรุุง
และวางแผนให้้สอดคล้้องต่่อนัักท่่องเที่่�ยว
2.2 ควรศึึกษาความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีต่่อการบริิหารจััดการ
แหล่่งท่่องเที่่�ยว  และการพััฒนาศัักยภาพแหล่่งท่่องเที่่�ยวชุุมชนในพื้้�นที่่�อื่่�นของ
จัังหวััดปทุุมธานีี เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายการท่่องเที่่�ยวชุุมชนในวงกว้้างมากขึ้้�น
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