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การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยว  เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อศึกษาความตอ้งการของชุมชนต่อการสื่อความหมาย และเพื่อเสนอแนวทางการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบุรี การวิจยันีเ้ป็นการวิธีแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งการวิจยัเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเที่ยว
ชาวไทยจ านวน 97 คน เลือกใชว้ิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบสะดวก และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยคือ แบบ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ แบบส ารวจทรพัยากร ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั คือ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในพืน้ที่จ  านวน 12 คน การเลือกผูใ้หข้อ้มลูส าคญั
ดว้ยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลึก เก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยั โดยใชก้ารวิเคราะหแ์บบอุปนยัวิเคราะห์
เนือ้หา และผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ ผลการวิจยั พบว่า สิ่งควรมีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว
ต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ไดแ้ก่ แผ่นพบัแนะน าการท่องเที่ยวในชุมชน ป้ายสื่อความหมายและ QR 
Code จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.3 ส่วนดา้นการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม  พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบล
บ้านแหลมตามหลักการสื่อความหมาย  7 ประการ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเข้าถึงได้และสรา้งความเข้าใจในการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านความจริงแท้ดั้งเดิมในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ชมุชน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 ดา้นความยั่งยืนในการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ดา้นการมีสว่นรว่ม
ในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ซึ่งพบว่าทรพัยากรกิจกรรมที่มีความโดดเด่น ไดแ้ก่ วัดสุข
เกษม บ้านธูปหยกสีประจ าวันเกิด และการล่องเรือไหว้พระชมธรรมชาติ  ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแนวความคิดหลักในการสื่อ
ความหมายน าเสนอผ่านตัวอักษร ภาษาอังกฤษภายใตค้ าว่า LEAM MODEL (L: Learning, E: Explain, A: Active Participate, 
M: Meaning) เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  ต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สพุรรณบรุผี่านกระบวนการมีสว่นรว่มของของชมุชน 
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The objectives of this research are as follows: (1) to study tourist attraction activities and resources in 

the Ban Laem community in the Bang Pla Ma District of the Suphanburi Province; (2) to clearly understand tourist targets 
and community insights in order to develop effective communication plans and tools for Ban Laem tourist attractions; 
and (3) to propose an interpretation concept design to be publicly used in tourist attractions in Ban Laem 
community. This research is a mixed method research and conducted with qualitative and quantitative methods. The 
quantity method was a survey with 97 questionnaires by Thai tourist respondents. The sample size recruited with the 
convenient random method. The qualitative method was a focus group interview and in-depth interviews upon resources 
specified questions. The qualitative respondents were 12 stakeholders in the Ban Laem community. The research 
results were analyzed with the induction method, content analysis and used triangulation method to confirm the 
precision of the interview data. The research showed that the significant activity resources are a unique recreational 
activity. The uniquely attractive recreational activities in Ban Laem were Wat Suk Kasem, Baan Thoop Yok Birthday 
colour and the boat trip survey. The research results also show that 43 tourists accounted for 44.3% think the community 
should have communication tools as follows: (1) a tourist brochure consisting of recommended attractions and activities 
in the community and a touring map; (2) communication banners; and (3) a QR code. Regarding to the interpretation in 
community tourist attractions in Ban Laem, it was found that the respondents had opinions about the needs of tourists 
towards the format of interpreting in the community tourist attractions in Ban Laem according to the principles of 
interpreting 7 things at a high level as follows: Accessibility and building understanding of interpretation in community 
attractions the mean was 4.12. In terms of authenticity in interpreting the meaning in community tourist attractions the 
mean was 3.71. In terms of sustainability in interpretation in community tourist attractions the mean was 3.88. In terms 
of participation in interpretation in community tourist attractions the mean is 3.85. The researcher would like to propose 
communication model by using the main communication concept in the English alphabet. The English alphabet concept 
is known as the LEAM MODEL (L: Learning, E: Explain, A: Active Participate, M: Meaning). The LEAM Model can be 
used to develop recreational activities communication ideas and tools. This development will be a community co-
operative activity for Ban Laem community in the Bang Pla Ma District of the Suphanburi Province. 

 
Keyword : Interpretation, Community-Based Tourism, Ban Laem Community Bang Pla Ma District Suphanburi 
Province. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

อตุสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นอตุสาหกรรมหลกัที่น  ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศเป็นล าดบัตน้ ๆ
โดยเฉพาะเงินตราต่างประเทศที่ไดถ้กูน าเขา้มาใชจ้่ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตามปกติ
แลว้วิถีชีวิตของคนจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แลว้ขึน้อยู่กบัปัจจยัจากทัง้ภายนอกและภายใน
มาเป็นตวักระตุน้ เช่นเดียวกบัการที่หากสงัคมใดตอ้งการเปลี่ยนตวัเองจากสงัคมเดิมตามปกติมา
เป็นสงัคมที่เปิดกวา้งพรอ้มรบัการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว  สงัคมนัน้ก็จะยิ่งมีการพฒันา
อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการธุรกิจการท่องเที่ยวเก่ียวข้องกับธุรกิจหลายฝ่าย ผลของการ
ท่องเที่ยวอาจไม่ไดส้่งผลต่อการท าใหว้ฒันธรรมของทอ้งถิ่นตอ้งเปลี่ยนแปลงอย่างทนัทีทนัใด  แต่
จะเป็นการซมึซบัอย่างชา้ ๆ ต่อธุรกิจหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่อการท่องเที่ยวภาคต่าง ๆ ที่ตอ้งรบัผิดชอบ
ในวฒันธรรมทอ้งถิ่นนัน้ ๆ (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2560) 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเที่ยวที่ส  าคัญของโลกและยัง
รองรบัดา้นการท่องเที่ยวเชิงชมุชน โดยมีชมุชนที่ไดร้บัรางวลัอตุสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand 
Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2562) รางวัลสาขาแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชนมีทัง้หมด 10 ชมุชน สว่นใหญ่แลว้เป็นชมุชนที่รบัรางวลัมาแลว้อย่างต่อเนื่องและมี
หนึ่งชมุชนที่ไดร้บัรางวลักินรเีป็นครัง้แรก มีทัง้ทรพัยากรที่เป็นเอกลกัษณแ์ละกิจกรรมท่ีดงึดดูความ
สนใจของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไดแ้ก่ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม (บา้นสวน
แผ่นดินแม่) จงัหวดัสพุรรณบรุี 

กลุ่มท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม (บา้นสวนแผ่นดินแม่) จงัหวดัสพุรรณบรุี เป็น 1 ใน 
10 ชุมชนที่ซึ่งไดร้บัรางวลันี ้นอกจากนีต้  าบลบา้นแหลม ถูกก าหนดใหเ้ป็นตน้แบบจากชุมชนทั่ว
ประเทศ Village Tourism 4.0 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชุมชนบา้นแหลมเป็น
ชุมชนบา้นเรือนไทยติดแม่น า้สุพรรณ การใชว้ิถีชีวิตแบบ วิถีไทยกับสายน า้ มีประวัติศาสตรอ์นั
ยาวนานและความน่าสนใจทางวฒันธรรมบนเสน้ทางมอญ มีประเพณีเด่นหนึ่งเดียวในภาคกลาง
ฝ่ังตะวนัตก คือชักพระเล่นเพลงตกับาตรกลางน า้ซึ่งเป็นการรวมตวักนัของชาวชุมชนต าบลบา้น
แหลมทั้ง 5 หมู่  จัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ท าเป็นแหล่งเรียนรู ้วัฒนธรรมประเพณี
ประวัติศาสตรว์ิถีชีวิตชุมชนริมแม่น า้สพุรรณบุรี ก ากับดูแลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
โดยใชบ้า้นสวนแผ่นดินแม่ วิถีไทยกบัสายน า้ เป็นศนูยป์ระสานงานบรกิารนกัท่องเที่ยว มีโฮมสเตย์
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เรือนไทยริมน า้ที่ไดม้าตรฐานไทย ชื่อไผ่ตาพุดโฮมสเตย ์มีมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นที่ไดร้บัอนุญาตจาก
กรมการท่องเที่ยว มีเรือน าเที่ยวที่ไดม้าตรฐานการท่องเที่ยวไทย สัมผัสกับการเรียนรูว้ิถีอาชีพ
ชมุชน เช่น การท าขนมไทยโบราณ อาหารไทยโบราณ น า้พรกิเผา จกัสานไมไ้ผ่หวาย - ผกัตบชวา 
ถักไหมโครเช่ซัมเมอร ์ซึ่งดูจากการร่วมมือของชุมชนเพื่อพัฒนาถิ่นที่อยู่ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทอ้งถิ่น ผสมผสานกับผลิตภัณฑท์างภูมิปัญญาที่สืบต่อมายาวนาน ซึ่งจะช่วยยกระดับความ
เป็นอยู่ สรา้งรายได ้และความเขม้แข็งของคนในชุมชนไดอ้ย่างยั่งยืน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2562) ซึ่งในชุมชนก็ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องการสื่อความหมายในชุมชน เนื่องจากเป็น
รูปแบบการบริหารแบบชุมชนบริหารจดัการกนัเอง จึงท าใหชุ้มชนยงัขาดการสื่อความหมายดา้น
การท่องเที่ยวในรูปแบบสื่อออนไลนท์ี่ในปัจจุบันกลายเป็นสื่อที่ส  าคัญในชีวิตประจ าวัน ซึ่งใน
ปัจจบุนัการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส  าคญัต่อทกุฝ่ายในองคก์รที่จะท าใหง้านประสบความส าเรจ็ได ้
(ชยัพฒัน ์สวสัดิพ์ล, มปป.) 

ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นปัญหา เรื่องการสื่อความหมายในชมุชนท าใหพ้ืน้ที่แหลง่ท่องเที่ยวพฒันา
อย่างไรท้ิศทาง การสื่อความหมายของพืน้ที่ขาดเอกลักษณ ์และความชัดเจนของภาพลักษณ์
ชุมชน ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะเสนอแนะเรื่อง แนวทางการสื่อความหมายในแหล่งของต าบล
บา้นแหลม เพื่อส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจของนกัท่องเที่ยวที่ยงัเป็นช่องว่างของการท่องเที่ยวเชิง
ชมุชนของพืน้ที่นีอ้ยู่ ถึงแมช้มุชนจะมีจดุเด่นในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่ยงั
มีจุดอ่อนในเรื่องของการสื่อความหมายที่เป็นหวัใจหลกัในการสื่อสารใหก้ับนักท่องเที่ ยวเขา้ใจ
ชุมชนมากขึน้ ซึ่งการเสนอแนะในเรื่องของการสรา้งสื่อความหมายเพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาดา้นการสื่อความหมายของชุมชน  เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดร้บัรูข้อ้มลูที่ถูกตอ้งอย่างชดัเจน
และครบถว้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ซึ่งผูว้ิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารเรื่อง แนว
ทางการพฒันาการจดัการการท่องเที่ยวโดยชมุชน ตามบริบทสงัคมประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา : 
ชุมชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี  (กุลทิกา วิบูลยป่ิ์น, 2562) พบว่า 
ชมุชนมีแหลง่ทรพัยากรการท่องเที่ยวที่ดีแตย่งัไม่มีการศกึษาเรื่องของการสื่อความหมายที่สามารถ
บ่งบอกไดช้ัดเจนว่าชุมชนมีการสื่อความหมายสอดคลอ้งกับความตอ้งการของสมาชิกชุมชน 
ประกอบกบัในชมุชนต าบลบา้นแหลมยงัไม่มีการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวที่ชดัเจน จึงท า
ใหน้กัท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มาท่องเที่ยวชุมชนยงัไม่สามารถรบัรูข้อ้มลูไดท้ั่วถึงและยงัไม่สามารถ
เขา้ใจถึงวฒันธรรมวิถีชีวิตของคนในชมุชนอย่างแทจ้รงิ 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาทรพัยากรของแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม 
2. เพื่อศกึษาพฤติกรรมและความประสงคจ์ากการทอ่งเที่ยวของกลุม่ผูม้าเยือนชาวไทย 

และความตอ้งการของชมุชนตอ่การสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่

เขา้มาท่องเที่ยว ในชุมชนต าบลบา้นแหลม และผูน้  าชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน เพื่อให้
ทราบถึงความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวต่อการสื่อความหมายของแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้น
แหลม และเพื่อเสนอแนะแนวทางการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการสื่อ
ความหมายที่ถูกตอ้งและชัดเจนและเกิดประโยชนต์่อผูเ้ขา้มาใชบ้ริการชุมชนทุกคน โดยการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวจะช่วยสรา้งความเขา้ใจใหก้บันกัท่องเที่ยว และตระหนกัในคณุค่า
ความส าคญัของแหล่งท่องเที่ยวทัง้ทางธรรมชาติ วฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว 
และยังสรา้งความประทับใจและเกิดการสรา้งทัศนคติที่ดีใหน้ักท่องเที่ยวตระหนักถึงการการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยวและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ซึ่งการสื่อ
ความหมายเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการลดผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักท่องเที่ยว และสามารถลดการะกระจุกตัวหรือความแออัดในพื ้นที่  เนื่องจากมีจ านวน
นักท่องเที่ยวลน้พืน้ที่ที่ใช้นในการรองรับ การสื่อความหมายในสถานที่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่แนะน า
นักท่องเที่ยวใหอ้อกไปจากพืน้ที่ที่มีความอ่อนไหวไปยงัพืน้ที่อื่น ๆ ที่สามารถรบัรองผูม้าเยือนได้
ดีกวา่ ทัง้นีเ้พื่อลดความแออดัและสรา้งการจดัการระบบพืน้ที่ใหน้่าอยู่ ซึง่เป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มและวิถีชีวิตของชมุชนทอ้งถิ่น  
 

ขอบเขตการวิจัย  
กลุ่มประชากร 
ไดแ้ก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขา้ไปในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต าบลบา้น

แหลม ผูน้  าชมุชน หน่วยงานภาครฐัที่ใหก้ารสนบัสนนุหรือมีสว่นรว่มในชมุชน   
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กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
 1. งานวิจยัเชิงคณุภาพ 
   กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชนต าบลบา้นแหลม ผูน้  าแต่

ละฐานกิจกรรมในชุมชนต าบลบา้นแหลม ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี  ผูแ้ทนจากองคก์รบริหารการพัฒนาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (ส านกังานพืน้ที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อพท.7) ผูแ้ทนจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
ผูแ้ทนจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และมคัคเุทศกช์มุชน จ านวน 12 คน 

 2. งานวิจยัเชิงปรมิาณ 
   กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขา้มา

ท่องเที่ยวที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี จ านวน 97 คน   
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ชมุชน (Community) หมายถึง พืน้ที่ในชมุชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั

สพุรรณบรุี ที่มีผูค้นอาศยัอยู่ในชมุชนและรว่มกนัจดักิจกรรม ขนบธรรมเนียม ความสมัพนัธ ์จารีต
และประเพณี และมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ รว่มกนัอย่างแน่นแฟ้น 

การท่องเที่ยวโดยชมุชน (Community Based Tourism) หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวในเขต
ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ใชก้ารท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
พฒันาชุมชน สรา้งการมีส่วนร่วม และการบริหารจดัการในชมุชน เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวไดร้บัรูแ้ละ
เขา้ใจบทบาทการด ารงชีวิตของชุมชน และการอนุรกัษ์ธรรมชาติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบ  
การณใ์หม่ ๆ ที่เกิดขึน้ภายในชมุชน 

การสื่อความหมาย (Interpretation) หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสาร ความคิดเห็น หรือ
ขอ้เท็จจรงิ จากผูส้ง่สูผู่ร้บั หรอืจากบคุคลหนึ่งไปยงับคุคลอื่น ๆ ใหเ้กิดความรูส้กึ หรอืความเขา้ใจที่
ตรงกนัในพืน้ที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

ทรพัยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) หมายถึง สถานที่หรือสิ่งดึงดูดใจท าที่ให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง  มีทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ทรพัยากรทางวฒันธรรม ทรพัยากรทางประเพณี และทรพัยากรทางกิจกรรมในพืน้ที่ชมุชนต าบล
บา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง แนวทางการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. บรบิทพืน้ที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม 
2. แนวคิดทฤษฎีดา้นการท่องเที่ยว 
3. แนวคิดทฤษฎีดา้นการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค ์
4. แนวคิดทฤษฎีดา้นการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
5. แนวคิดทฤษฎีดา้นการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
6. แนวคิดทฤษฎีดา้นพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว 
7. แนวคิดทฤษฎีดา้นการสื่อความหมาย 
8. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

1. บริบทพืน้ทีชุ่มชนต าบลบ้านแหลม 
1.1 ประวัตคิวามเป็นมาชุมชนต าบลบ้านแหลม  

เดิมทีพืน้ที่เรียกว่า บา้นชีผา้ขาว บา้นคลองขุด บา้นดาบเงิน บา้นดารา บา้นไผ่ตาพดุ 
ก่อนพ.ศ. 2310 โดยมอญรามัญไดข้า้มแม่น า้ไปอีกฝ่ังของหมู่บา้นจนมีเรื่องเล่าเก่ียวกับทรงผม 
ลกัษณะปลกูที่อยู่อาศยัเป็นเรือนไทยใตถ้นุสงู ขนาดสองฝ่ังแม่น า้สพุรรณ จึงเป็นช่ือเรียกว่า บา้น
แหลม จากแต่นัน้สืบมาในช่วงสมยัของรชักาลที่ 6 ตัง้บา้นเป็น ต าบล ช่ือว่า ต าบลตะค่าและเม่ือ
ประชากรมากขึน้จึงแยกออกเป็นสองต าบลแบ่งตามสองฝ่ัง  แม่น า้ เรียกว่า ต าบลบา้นแหลมและ
ต าบลตะค่า นบัจากนัน้เป็นตน้มา (กลุม่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม, 2563) 

1.2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาล 
1.2.1 ลกัษณะที่ตัง้/อาณาเขต เทศบาลต าบลบา้นแหลมพฒันา เทศบาลต าบลบา้น

แหลมพฒันาเป็น 1 ใน 18 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอบางปลามา้ และต าบลบา้น
แหลมก็เป็น 1 ใน 14 ต าบลในเขตอ าเภอบางปลามา้ ต าบลบา้นแหลมพฒันายงัตัง้อยู่ไม่ห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีระยะทางในการเดินทางจากต าบลบา้นแหลมพัฒนาไปยัง
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 13 กิโลเมตร และเม่ือพิจารณาสถานที่ตัง้โดยรอบของ
ต าบลบา้นแหลมพฒันาจะพบวา่ต าบลบา้นแหลมพฒันามีสว่นติดตอ่กบัพืน้ที่อื่น ๆ ดงันี  ้
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ทางดา้นเหนือ มีอาณาเขตติดกบั ต าบลบางปลามา้  
ทางดา้นใต ้  มีอาณาเขตติดกบั ต าบลบางใหญ่  

 ทางดา้นตะวนัออก มีอาณาเขตติดกบั แม่น า้ท่าจีนและต าบลตะค่า  
 ทางดา้นตะวนัตก  มีอาณาเขตติดกบั ต าบลวดัดาว  

1.2.2 ขนาดพืน้ที่ เทศบาลต าบลบา้นแหลมพฒันา กินอาณาบริเวณประมาณ 4.875 
ไร ่หรือ 7.8 ตารางกิโลเมตร  

1.2.3 ภูมิประเทศ ลกัษณะพืน้ที่ เป็นที่ราบลุ่ม ท าใหมี้ปัญหาน า้ท่วมเม่ือเขา้หนา้ฝน
และมีจดุกกัเก็บน า้ตามธรรมชาติและแหลง่น า้ที่ถกูสรา้งขึน้ภายใตก้ารดแูลของกรมชลประทาน 

1) แหลง่น า้ธรรมชาติ ไดแ้ก่ แม่น า้ท่าจีน และแหลง่น า้ธรรมชาติอื่น ๆ  
2) มีชุมชนอยู่ในเขตพืน้ที่ดงักล่าวจ านวน 4 แห่ง ทัง้นีบ้า้นคลองขุดมีขนาดพืน้ที่

ใหญ่ที่สดุ ชุมชนบา้นคลองขุดตัง้อยู่ในหมู่ 4 มีขนาดพืน้ที่ทัง้สิน้ 2.30 ตารางกิโลเมตรในขณะที่
ชุมชนบา้นศุขเกษมซึ่งตัง้อยู่ในหมู่ 5 มีขนาดถัดลงมามีขนาดพืน้ที่ทัง้สิน้ 2.10 ตารางกิโลเมตร 
ส่วนชุมชนบา้นวดัใหม่พิณสวุรรณมีขนาดพืน้ที่ทัง้สิน้ 2.0 ตารางกิโลเมตรเป็นชุมชนที่มีพืน้ที่เป็น
ล าดับที่ 3 ส่วนชุมชนบา้นป่าพฤกษ์ซึ่งตัง้อยู่ในหมวดที่ 3 มีขนาดพืน้ที่ 1.40 ตารางกิโลเมตรมี
ขนาดเลก็สดุ 

 

ภาพประกอบ 1 แผนที่ต  าบลบา้นแหลม 

 ที่มา : กลุม่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม (2563) 
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1.2.4 อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีในส่วนของเทศบาลต าบลบ้านแหลม
พฒันามีประชาชนอยู่อาศยัรวมทัง้สิน้จ านวน 3,149 คน ทัง้นีอ้าจแยกย่อยไดเ้ป็นชมุชนบา้นแหลม
เป็น 889 คน โดยมีประชากรชายอยู่ที่ 432 คน หญิง 457 คน และมีครวัเรอืนจ านวน 270 ครวัเรอืน 
(กลุม่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม, 2563) 

 
2. แนวคิดทฤษฎีการทอ่งเทีย่ว 

2.1 ความหมายของการทอ่งเทีย่ว 
ภารกิจหนึ่งขององค์การสหประชาชาติคือการผลักดันด้านการเดินทางและการ

ท่องเที่ยวซึง่องคก์ารสหประชาชาติไดมี้การจดัประชมุวา่ดว้ยการเดินทางและการท่องเที่ยวระหวา่ง
ประเทศขึน้ในปี พ.ศ. 2506 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งในการจดัประชุมดงักล่าวไดมี้การให้ค า
จ ากดัความของ “การท่องเที่ยว” ไวว้่า “การเดินทางเพื่อความบนัเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการ
ไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลกัฐานหรือไม่พ านกัอยู่เป็นการถาวร”  (กวี วร
กวิน, 2546) 

นอกจากนี ้อีกองค์กรหนึ่งที่ท  าหน้าที่ เ ก่ียวกับการดูแลด้านการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว คือ องคก์ารท่องเที่ยวโลกไดใ้หค้  านิยามของการท่องเที่ยวไวว้่า “Tourism comprises 
the activities of the person traveling to and staying in places outside their usual 
environment  for not more than one consecutive year for leisure, business and other 
purposes.” ซึ่งเม่ือพิจารณาจากค านิยามดงักลา่วขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการท่องเที่ยวหมายความถึง
การที่บคุคลหนึ่งบคุคลใดไดเ้ดินทางออกจากสถานที่อยู่ตามปกติของคนเหลา่นัน้ไปยงัสถานที่อื่น
เพื่อวตัถุประสงคใ์นในการผ่อนคลายแต่ที่ส  าคญัการเดินทางดงักล่าวจะตอ้งไม่ไดมี้วตัถุประสงค์
เพื่อแสวงหารายได ้(นิศา ชชักลุ, 2550) 

ในส่วนของประเทศไทยหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่ในการดแูลการท่องเที่ยว คือ ไดมี้การให้
ขอบเขตของการท่องเที่ยวไวว้่าเป็นการที่บคุคลใดเดินทางไปยงัสถานที่อื่นเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการ
พกัผ่อนและหาประสบการณใ์หม่ ๆ เป็นการชั่วคราวดว้ยความสมคัรใจ (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542) 

ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงค์ พงศะบุตร (2536)  ได้น าเสนอแนวคิดดา้นการ
ท่องเที่ยวว่าเป็นกรณีบุคคลท่องเที่ยวไปยังทอ้งที่อื่น  ๆ นอกเหนือทอ้งที่ซึ่งบุคคลนั้นอยู่อาศัย
ตามปกติเป็นการชั่วคราวและไม่ไดมี้วตัถปุระสงคใ์นการแสวงหารายไดห้รอืการประกอบอาชีพ 

ดังนั้นจะเห็นไดว้่าการท่องเที่ยวจะมาถึงการเดินทางจากที่ที่อยู่อาศัยตามปกติของ
บุคคลหนึ่งไปยังสถานที่อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงคใ์นการพักผ่อนหรือหาประสบการณใ์หม่  ๆ ดว้ย
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ความสมัครใจและเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีวัตถุประสงคใ์นการแสวงหารายไดห้รือว่าเป็นการ
เดินทางในลกัษณะที่แสวงหาผลประโยชน ์และเพื่อก่อใหเ้กิดผลที่ดีในทางธุรกิจ ซึ่งเม่ือพิจารณา
เงื่อนไขของการท่องเที่ยวจะเห็นไดว้า่ลกัษณะที่ส  าคญัของการท่องเที่ยวมีทัง้หมด 3 ประการ คือ 
  1. เป็นการเดินทางจากสถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัปัจจบุนัไปยงัสถานที่อื่นเป็นการ
ชั่วคราว 
  2. การเดินทางดงักลา่วเป็นไปดว้ยความยินยอมพรอ้ม  
  3. วตัถุประสงคข์องการเดินทางจะมุ่งเนน้ดา้นการพกัผ่อนและหาประสบการณ์
ใหม่ ๆ โดยไม่ใช่เป็นการเดินทางเพื่อแสวงหารายไดห้รอืเพื่อการประกอบอาชีพ 

2.2 รูปแบบการทอ่งเทีย่ว  
หากพูดถึงการท่องเที่ยวจะพบว่าการท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญที่ท  าใหบุ้คคลที่เดินทาง

ท่องเที่ยวสามารถประสบพบเจอกบัประสบการณใ์หม่ ๆ ท าใหเ้กิดความผ่อนคลายและมีความสขุ
จาก จึงมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดงึดดูความสนใจของนกัท่องเที่ยวตามความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยวแต่ละบคุคลซึ่งรูปแบบที่หลากหลายดงักล่าวจะช่วยใหน้กัท่องเที่ยวมีตวัเลือกในการ
ท่องเที่ยวที่ตรงกับความตอ้งการของตนเองซึ่งเม่ือพิจารณาการจัดแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยอาจแบง่รูปแบบในการท่องเที่ยวไดอ้อกเป็นรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 การท่องเที่ยวตามที่เป็นการเยี่ยมชมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Natural based tourism) ไดแ้ก่   

1) การเยี่ยมชมระบบเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติซึ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนีใ้นแต่ละพืน้ที่จะมีความแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัระบบนิเวศของ
แหลง่ท่องเที่ยวนัน้ 

2) การเยี่ยมชมระบบนิเวศทางทะเล (Marine ecotourism) เป็นหนึ่งในรูปแบบ
การท่องเที่ยวตามธรรมชาติเชิงนิเวศโดยเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลซึ่งแต่ละพืน้ที่จะมี
ระบบนิเวศทางทะเลที่แตกตา่งกนั 

3) การเยี่ยมชมธรณีวิทยา (Geo-tourism) การท่องเที่ยวรูปแบบนีจ้ะมุ่งเนน้การ
ท่องเที่ยวเพื่อเขา้ไปชมลกัษณะตามธรรมชาติของธรณีวิทยาต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึน้ตามธรรมชาติและมี
ความสวยงามจากการเปลี่ยนแปลงของพืน้โลก  

4) การเยี่ยมชมพืน้ที่ท  าการเกษตร (Agro-tourism) การท่องเที่ยวในรูปแบบนีจ้ะ
เก่ียวพนักบัวิถีชีวิตทางดา้นการเกษตรของเกษตรกรโดยเป็นการท่องเที่ยวเขา้ไปในพืน้ที่ที่มีการท า
การเกษตรเพื่อศกึษารูปแบบดา้นการท าการเกษตรและเรียนรูป้ระสบการณใ์หม่ ๆ 
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5) การเยี่ยมชมที่เป็นการเยี่ยมชมทางดาราศาสตร ์(Astrological tourism) การ
ท่องเที่ยวในรูปแบบนีจ้ะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมปรากฏการณท์างดา้นดาราศาสตรต์่าง ๆ ภายใต้
ระบบสุริยะจักรวาลซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรูแ้ละศึกษาส่วนต่าง  ๆ ของระบบสุริยจักรวาลโดยใช้
เครื่องมือหรืออปุกรณท์างดา้นดาราศาสตรท์ี่มีความทนัสมยั 

2.2.2 การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม (Culturally based tourism) ไดแ้ก่   
  1) การท่องเที่ยวในสถานที่ส  าคัญทางประวัติศาสตร์ (Historical tourism) การ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตรจ์ะใหค้วามส าคัญกับการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตรต์่าง  ๆ เพื่อ
ศึกษาและเรียนรูป้ระวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตรแ์ละความสวยงามของโบราณสถาน
โบราณวตัถตุ่าง ๆ 

  2) การเยี่ยมชมวฒันธรรมทอ้งถิ่น (Cultural and traditional tourism) ซึ่งรูปแบบ
ในลักษณะนีจ้ะให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี  ในท้องถิ่นซึ่งท าให้
นกัท่องเที่ยวเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆและมีความเพลิดเพลินกบัประสบการณท์างดา้นวฒันธรรมของแต่ละ
ทอ้งถิ่นที่มีความแตกตา่งและหลากหลายและมีความน่าสนใจ 

  3) การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural tourism/Village tourism) 
การท่องเที่ยวรูปแบบนีจ้ะเป็นการท าใหน้กัท่องเที่ยวสามารถเขา้ถึงวิถีชีวิตของผูค้นในแต่ละทอ้งที่  

 2.2.3. การท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในความสนใจเป็นพิเศษของนักท่องเที่ยว (Special interest 
tourism) ไดแ้ก่    

  1) การเดินทางเยี่ยมชมควบคู่กบัการดแูลสขุภาพ (Health tourism) ส าหรบัการ
ท่องเที่ยวเชิงสขุภาพนีเ้ป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ถกูคิดคน้ขึน้โดยผูกโยงการพกัผ่อนผ่าน
การท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันก็ท าให้นักท่องเที่ยวไดร้ับประโยชน์ในเชิงสุขภาพมีการน า
ธรรมชาติเขา้มามีสว่นในการบ าบดัและฟ้ืนฟสูภาพรา่งกายและจิตใจท าใหน้กัท่องเที่ยวสามารถมี
ความสขุจากการท่องเที่ยวและไดป้ระโยชนท์างดา้นสขุภาพควบคูก่นัไปดว้ย 

  2) การท่องเที่ยวที่มุ่งเนน้ทางดา้นการทศันศึกษาและการศึกษาเก่ียวกบัศาสนา 
(Edu-meditation tourism) เนื่องจากมีนกัท่องเที่ยวบางกลุ่มซึ่งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัศาสนาท า
ใหมี้การน าศาสนาเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของการท่องเที่ยวเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวสามารถศกึษาปรชัญา
ทางดา้นศาสนาและสจัธรรมทางดา้นการด ารงชีวิตเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวสามารถเรียนรูส้ิ่งใหม่  ๆ ซึ่ง
การท่องเที่ยวในเชิงศาสนานีอ้าจมีเก่ียวโยงกบัการท่องเที่ยวในเชิงวฒันธรรมดว้ยในบางกรณี 

  3) การท่องเที่ยวที่เก่ียวโยงกับการศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่า 
(Ethnic tourism) เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี ้มีวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจท าให้
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นกัท่องเที่ยวบางส่วนใหค้วามสนใจกบัการท่องเที่ยวในลกัษณะของการศึกษาวิถีชีวิตของชาวเขา
ในพืน้ที่ต่าง ๆ ซึง่มีเอกลกัษณแ์ละรูปแบบของวฒันธรรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะทอ้งที่ 

  4) การเล่นกีฬาควบคู่กบัการท่องเที่ยว (Sports tourism) เนื่องจากนกัท่องเที่ยว
บางส่วนเป็นบคุคลที่สนใจทางดา้นการกีฬาท าใหมี้การผนวกการกีฬาเขา้กบัการท่องเที่ยวเพื่อให้
นกัท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวและเพลิดเพลินไปกบักิจกรรมต่าง ๆ ขณะที่มีการท าการท่องเที่ยว
ซึง่จะสรา้งการเรียนรูแ้ละความสนกุสนานใหก้บันกัท่องเที่ยวไดเ้ป็นอย่างดี 

  5) การท่องเที่ยวที่ ให้นักท่องเที่ยวมีกิจกรรมผจญภัย (Adventure travel) 
เนื่องจากการท่องเที่ยวกบัการผจญภยัอาจเป็นสิ่งที่ควบคู่กนัเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นการเรียนรู ้
และศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ดังนัน้จึงมีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวที่ใหค้วามส าคัญกับการผจญภยัใน
รูปแบบที่มีความพิเศษและสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวแต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบของ
พืน้ที่และการจดัการดา้นการวางแผนการท่องเที่ยวในแตล่ะทอ้งที่ดว้ย 

  6) การท่องเที่ยวที่มีลกัษณะเป็นโฮมสเตยแ์ละฟารม์สเตย ์(Home & Farm stay) 
ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบนีเ้ป็นการที่นกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ไปมีส่วนในการใชชี้วิตร่วมกบัผูค้นทอ้งถิ่น
เพื่อจะเรียนรูว้ิถีชีวิตและวฒันธรรมและภูมิปัญญาของคนแต่ละทอ้งถิ่นซึ่งจะท าใหเ้ขา้ถึงวิถีชีวิต
ของคนในแต่ละทอ้งถิ่นไดม้ากกวา่การท่องเที่ยวในรูปแบบอ่ืน 

  7) การท่องเที่ยวที่ที่ใชร้ะยะเวลาท่องเที่ยวค่อนขา้งยาวนาน (Long stay) ส าหรบั
รูปแบบการท่องเที่ยวที่กินระยะเวลายาวนานนีเ้หมาะส าหรบันักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ตอ้งการใช้
ชีวิตโดยการเปลี่ยนสถานที่ที่เคยอยู่อาศยัเป็นประจ าไปยงัสถานที่ใหม่  ๆ เพื่อใชชี้วิตแลว้ศึกษาสิ่ง
ใหม่ ๆ เป็นเวลาอย่างนอ้ย 1 เดือนซึง่จะท าใหน้กัท่องเที่ยวสามารถซมึซบัวิถีชีวิตขอแต่ละชมุชนได ้

  8) การท่องเที่ยวท่ีใหค้วามส าคญักบัการใหร้างวลั (Incentive travel) ในบางกรณี
มีการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการใหร้างวัลส าหรบัความส าเร็จหรือเป็นการตอบแทนบุคคลที่
สามารถบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไวไ้ดโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการท างานหรือการสรา้งยอดขายใหต้รง
กบัความตอ้งการของบรษัิทซึ่งบคุคลเหลา่นัน้จะไดร้บัการท่องเที่ยวเป็นรางวลัเพื่อเป็นแรงจงูใจใน
การพฒันาการท างานรวมถึงเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บับคุคลอื่นซึ่งการท่องเที่ยวที่เป็นการใหร้างวลั
ดังกล่าวจะเป็นการท่องเที่ยวที่ค่อนขา้งสนุกสนานเพลิดเพลินโดยมีบริษัทเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย
ทัง้หมดตลอดช่วงระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว  

  9) การท่องเที่ยวที่ควบคู่กับการประชุมหรือ Meeting Incentive Conference 
Exhibition (MICE) รูปแบบการท่องเที่ยวในลักษณะท านองนี ้จะเป็นการให้บริการด้านการ
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ท่องเที่ยวควบคู่กบัการเขา้ประชุมซึ่งอาจมีทัง้การท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศและมีทัง้
ระยะเวลาสัน้และระยะเวลายาวนานซึง่การท่องเที่ยวมกัจะเกิดขึน้ก่อนประชมุและหลงัการประชมุ 

  10) การท่องเที่ยวที่จดัรวมรูปแบบการท่องเที่ยวหลากหลายผสานเขา้ดว้ยกนั ซึ่ง
เป็นการท่องเที่ยวที่ไดมี้การจดัโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยการน ารูปแบบตา่ง ๆ ที่เป็นการท่องเที่ยว
ที่สร้างจุดสนใจและน่าจะท าให้เกิดความเพลิดเพลินและสร้างประสบการณ์ใหม่  ๆ ให้กับ
นกัท่องเที่ยวโดยอาจอยู่ในรูปของการจดัการท่องเที่ยวในสถานที่ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัเพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรูป้ระสบการณใ์หม่ ๆ ในแต่ละวนัที่แตกต่างกันได ้(องคก์ารท่องเที่ยว
โลก, มปป.) 

2.3 องคป์ระกอบการทอ่งเทีย่ว 
1. นกัเดินทางท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง เป็นบุคคลหรือกลุ่มบคุคลซึ่งเดินทางออก

จากถิ่นที่อยู่ตามปกติของตนเองไปยงัสถานที่อื่นชั่วคราวเป็นเวลาตัง้แต่ 24 ชั่วโมงแต่ใชเ้วลาสงูสดุ
ประมาณ 90 วนั 

1.1 นกัทศันาจร (Excursionist) จะเป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่เดินทางออกจากที่พกั
ถาวรของตนเองไปยงัสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาอนัสัน้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงและไม่มีการ
คา้งคืนดว้ยความสมคัรใจเพื่อวตัถุประสงคใ์นการพกัผ่อนหรือการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆโดยไม่ไดมี้การ
ประกอบอาชีพหรือหารายไดใ้ด ๆ  

2. การตลาด หนึ่งในหวัใจที่ส  าคญัท่ีจะช่วยกระตุน้การท่องเท่ียวคือการจดัท าการตลาด
เก่ียวกบัการท่องเที่ยวเพื่อจูงใจใหน้กัท่องเที่ยวเขา้มาเที่ยวชมในสถานที่ต่าง ๆ ผ่านการน าเสนอ
จุดเด่นและเอกลกัษณข์องสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งซึ่งการตลาดท่องเที่ยวจะพยายามเจาะ
กลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมในสถานที่
เหลา่นัน้ใหม้ากที่สดุ 

3. การขนสง่ ซึง่การขนสง่เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ส  าคญัมากส าหรบัการเดินทางพกัผ่อน 
4. การท่องเที่ยวเป็นการเยี่ยมชมในแต่ละสถานที่ซึ่งมีเอกลกัษณข์องแต่ละทอ้งที่ซึ่งตึง

ที่จะท าใหน้กัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจและมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวไดก้็คือทรพัยากรท่องเที่ยว
โดยการจดัแบง่ทรพัยากรการท่องเที่ยวสามารถจดัแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ทรพัยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งจะน าสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นเครื่อง
ดงึดดูนกัท่องเที่ยวใหม้าเยี่ยมชมความสวยงามตามธรรมชาติ 

 4.2 ทรพัยากรทางธรรมชาติในทางประวตัิศาสตรซ์ึ่งจะเป็นทรพัยากรที่รวบรวม
โบราณสถานและโบราณวตัถุต่าง ๆ ที่มีการประดิษฐ์คิดคน้และสรา้งขึน้ตัง้แต่อดีตและมีการเล่า
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เรื่องเพื่อประกอบการท่องเที่ยวในเชิงประวตัิศาสตรเ์พื่อใหส้ถานที่ท่องเที่ยวนัน้มีความน่าสนใจ
มากขึน้ 

4.3 ทรพัยากรท่องเที่ยวซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละทอ้งถิ่น ซึ่ง
ทรพัยากรท่องเที่ยวในรูปแบบนีจ้ะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของแต่ละ
ชุมชนที่ มีการสืบต่อกันมายาวนานเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะท าให้
นักท่องเที่ยวไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเขา้มาเยี่ยมชมศิลปะวฒันธรรมในแต่ละ
ทอ้งถิ่นไดเ้ป็นอย่างดี 

5. สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยปกติแล้วการท่องเที่ยวที่จะท าให้ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวไดจ้ะตอ้งปรากฏว่าการท่องเที่ยวดงักล่าวมีสิ่งอ านวยความสะดวกตามสมควรและมี
ความปลอดภยัเพราะโดยธรรมดาของนกัท่องเที่ยวย่อมตอ้งการการพกัผ่อนและการผ่อนคลายซึ่ง
ไดร้บัจากการท่องเที่ยวดงันัน้หากมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวสามารถพกัผ่อน
และมีความผ่อนคลายมากขึน้จะท าใหเ้ครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม้าท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้ โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

5.1 เพื่อใหก้ารเดินทางมาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายและลด
ปัญหาอปุสรรคในการเดินทางและการพกัผ่อนซึ่งอาจจะเป็นการอ านวยความสะดวกในการเดิน
ทางเขา้ประเทศของนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหรือการอ านวยความสะดวกดา้นที่พกัในขณะ
เดินทางมาท่องเที่ยวหรือการอ านวยความสะดวกในรูปแบบอ่ืนก็ได ้

5.2 เครื่องอ านวยความสะดวกใหก้ับนักท่องเที่ยวโดยออ้มซึ่งสิ่งอ านวยความ
สะดวกในลกัษณะนีแ้มจ้ะไม่มีการท่องเที่ยวรฐัก็จะเป็นผูจ้ดัหาสิ่งอ  านวยความสะดวกเหลา่นีใ้หก้บั
ประชาชนซึ่งโดยสว่นใหญ่แลว้จึงอ านวยความสะดวกในลกัษณะท านองนีจ้ะเป็นการจดัท าบริการ
สาธารณะพืน้ฐานที่มีใหแ้ก่ประชาชนของประเทศ 

เม่ือพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ แลว้จะเห็นไดว้่าระบบการจดัการท่องเที่ยวที่ดีจะ
เป็นเครื่องมือที่ส  าคญัท่ีจะท าใหส้ถานที่หรอืที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแต่ละประเทศเป็นดดูนกัท่องเที่ยว
ใหม้าสมัผสัประสบการณใ์หม่ ๆ จากหลงัทัง้เที่ยวเหลา่นัน้ ดงันัน้การใหค้วามส าคญักบัระบบการ
จดัการการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่จะท าใหก้ารท่องเที่ยวสามารถดงึดดูนกัท่องเที่ยวและดงึดดูรายได้
เขา้ประเทศและสามารถประสบความส าเร็จจากการบริหารจดัการการท่องเที่ยวได้ (สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542) 

เม่ือพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ แลว้จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางของ
บคุคลหรือกลุม่บคุคลเป็นการชั่วคราวเพื่อการพกัผ่อนที่ไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพหรือหารายได้
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ซึ่งกระบวนการในการจัดการการท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อใหเ้กิด
ความพึงพอใจและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลกัษณแ์ละตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวได้
อย่างแทจ้รงิ 

สรุปไดว้่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยงัสถานที่หนึ่ง 
โดยมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างเป็นเหตุจูงใจให้ผู้คนเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยมี
นักท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญที่สุด เพื่อสร้างรายได้และสร้างความเข้าใจให้กับ
นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมายังแหล่งทองเที่ยวนั้น ๆ การสร้างความเข้าใจในนักท่องเที่ยวจะ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวในการเดินทางอย่างมาก 

 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค ์

3.1 ความหมายของการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค ์
องคก์ารบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องคก์ารมหาชน) 

น าเสนอว่าเป็นการเดินทางที่นกัท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวและร่วมกนัพฒันาแหล่งท่องเที่ยวใน
ลกัษณะที่มีความสรา้งสรรค ์การท่องเที่ยวในลกัษณะนีน้กัท่องเที่ยวจะสามารถท ากิจกรรมต่าง  ๆ 
เพื่อเป็นการเรียนรูป้ระสบการณใ์หม่ ๆ ร่วมกบัชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นสถานที่ใน
ชีวิตจรงิ 

ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่าการท่องเที่ยวที่มีความสรา้งสรรคถื์อว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ในปัจจุบนัซึ่งมีการพฒันาจากการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมที่มุ่งเนน้การท่องเที่ยวเพื่อ
การพกัผ่อนมาเป็นการท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจกับวฒันธรรมความเป็นอยู่มากขึน้ 
(Cultural Tourism) นอกจากนีก้ารท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคย์งัหมายความรวมถึงการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่การท่องเที่ยวไม่ท าใหส้ิ่งแวดลอ้มและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชมุชนเปลี่ยนแปลงไป (Sustainable Tourism) (องคก์ารการท่องเที่ยว
โลกแห่งสหประชาชาติ, มปป.) 

3.2 รูปแบบของการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค ์
ส าหรบัในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคท์ี่ใหน้กัท่องเที่ยวเขา้มามีสว่นในการ

จดักิจกรรมเชิงสรา้งสรรคจ์ะใหค้วามส าคญักบักิจกรรมที่ใหน้กัท่องเที่ยวมีส่วนในการจดักิจกรรม
ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวหรือมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ นีก้ารท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคท์ี่
ช่วยใหมี้เอกลกัษณเ์ฉพาะเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยวใหม้าท่องเที่ยวยงัสถานที่เหลา่นัน้  
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3.3 องคป์ระกอบการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค ์
ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สามารถแสดงองค์ประกอบของ

คณุลกัษณะของการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคป์ระกอบดว้ย 6 ประการไดแ้ก่  
1. การพฒันาทกัษะของนกัท่องเที่ยว การมีสว่นรว่มในกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น 

ในกิจกรรมการท่องเที่ยวดา้นการท าศิลปะโคมไฟลา้นนาจงัหวัดเชียงใหม่โดยสามารถสรา้งทกัษะ
ด้านการประดิษฐ์โคมไฟที่เป็นศิลปะ  พืน้บ้านให้กับนักเดินทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ ทักษะ
เพิ่มเติมจากการเรียนรู ้ 

2. “ทักษะและประสบการณด์า้นวัฒนธรรมที่เกิดจากการ  เขา้ร่วมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว” โดยที่ไม่เบียดเบียนทรพัยากรจากธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อมาเป็นสินคา้ใหแ้ก่
นกัท่องเที่ยวตอ่ไป  

3. เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ท  าใหก้ารท่องเที่ยวสามารถเขา้ถึงและจบัตอ้งได ้
4. เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่วฒันธรรมเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินชีวิต  
5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีประจ าวัน หรือวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่ง

สามารถแบง่ปันและสรา้งประสบการณใ์หม่ ๆ ใหแ้ก่ทัง้ชมุชน และตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. ในแต่ละพืน้ที่ย่อมมีเอกลกัษณท์ี่มีความแตกต่าง แต่ละชุมชนมีวิถีชีวิต และ

วฒันธรรมที่สามารถ ดึงมาเป็นเอกลกัษณ ์และพฒันาเป็นสินคา้ทางการท่องเที่ยว และน าเสนอ
ใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว และเกิดประโยชนจ์ากการท่องเที่ยวได ้เกรก รชิารด์ (Greg Richards, 2010) 

สรุปไดว้่า การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคเ์ป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เนน้เปิดประสบการณใ์ห้
นักท่องเที่ยวไดมี้โอกาสเขา้มาสมัผสัวิถีชีวิตทัง้ในรูปแบบวิถีชีวิตในเมืองและวิถีชีวิตแบบชนบท 
และไดล้งมือท ากิจกรรมของทอ้งถิ่นนัน้ ๆ ตลอดจนสามารถใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละเป็นรูปแบบที่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนและสรา้งกิจกรรมที่เนน้คณุค่าของชมุชน 
และตวันกัท่องเที่ยวเองก็ไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่เพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพของตนเองอย่างไม่มีที่สิน้สดุ อนัจะ
น าไปสูเ่ปา้หมายของการเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
4. แนวคิดทฤษฎีด้านการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 

4.1 ความหมายของการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวที่ใหค้วามส าคญักบัการท่องเที่ยวที่

ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มควบคู่กับการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนแลว้
เป็นการท่องเที่ยวที่ด  าเนินการจัดการโดยส่วนใหญ่โดยชุมชนเพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แข็งและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่ตอ้งการมาศึกษาวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน มีการเขา้ถึงวิถีชีวิตของ
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ชุมชนไดอ้ย่างแทจ้ริงซึ่งจะช่วยใหท้รพัยากรที่มีอยู่ของชมุชนถกูเพิ่มมลูค่าและดึงดดูรายไดใ้หก้บั
ชมุชน (ทิพาพร พิมพิสทุธ์ิ, 2548; นภาภรณ ์หะวานนท,์ 2546)  

ปัจจัยหนึ่งที่จะท าใหศ้ักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ
มากขึน้คือการเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือกระบวนการในการจดัการและสง่เสริมองคค์วามรู้
จากหน่วยงานภาครฐัรวมถึงภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้งทัง้นีเ้นื่องจากการบริหารการจดัการท่องเที่ยว
โดยคนในชมุชนอาจขาดองคค์วามรูใ้นดา้นการจดัการบางประการซึ่งจะตอ้งอาศยัการอบรมและ
ใหค้วามรูจ้ากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเสริมสรา้งความเขม้แข็งควบคู่กบัภูมิปัญญาของทอ้งถิ่นในแต่
ละชุมชนเพื่อให้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐรวมถึง
ภาคเอกชนในการบรูณาการแผนการท่องเที่ยวที่มีเอกลกัษณแ์ละมีประสิทธิภาพมากที่สดุในการ
ดึงดดูนกัท่องเที่ยวซึ่งในกระบวนการในการเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการจดัการการท่องเที่ยวนี ้
เ ม่ื อพิจารณาจากแผนที่ ยุทธศาสตร์ของไทยซึ่ ง เ ป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ จัดท าขึ ้น โดย
คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยการ
น าเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จดัท ารว่มกบัองคก์ารบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (องคก์ารมหาชน) หรือ อพท. แผนดังกล่าวช่วยในการผลักดันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนใหมี้การกระจายการท่องเที่ยวไปสู่พืน้ที่ต่าง ๆ ที่มีศกัยภาพภายใตว้ิสยัทศัน์
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนใหมี้ความยั่งยืน  (องคก์าร
บรหิารการพฒันาพืน้ที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2561) 

4.2 รูปแบบของการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน  
รูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชมุชนแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดงันี ้

 4.2.1 การท่องเที่ยวที่มุ่งเนน้การแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นชมุชนตามปกติ 
  4.2.2 การท่องเที่ยวที่มีลกัษณะเป็นการศกึษาเก่ียวกบักระบวนการในการจดัการ

ดา้นการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งจะมีการให้ความรูโ้ดยตัวแทนของชุมชนและมีการแลกเปลี่ยน
มุมมองต่าง ๆ เพื่อใหผู้ศ้ึกษาดูงานน าประเด็นความรูต้่าง ๆ ไปใชต้่อยอดในชุมชนหรือในการ
ท างานรวมถึงเป็นการน าเสนอมุมมองที่น่าสนใจในการพัฒนาแต่ละชุมชนจากมุมมองของ
นกัท่องเที่ยวซึง่จะท าใหช้มุชนสามารถมีการพฒันาและมีการเติบโตต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 

  4.2.3 กิจกรรมจิตอาสาที่มุ่งเนน้การบ าเพ็ญประโยชนใ์หก้บัชุมชนในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อพฒันาชมุชนรว่มกนัและเป็นการอนรุกัษท์รพัยากรต่าง ๆ ของชมุชน 
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4.3 องคป์ระกอบการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
องคป์ระกอบในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงชมุชนแบ่งออกเป็น 8 องคป์ระกอบ (นภา

ภรณ ์หะวานนท,์ 2546; พิมพร์ะวี โรจนรุ์ง่สตัย,์ 2553) ดงันี ้
 1. สิ่งส  าคัญที่จะท าให้ท่องเที่ยวเชิงชุมชนในแต่ที่ ได้รับความสนใจและมี

นกัท่องเที่ยวเขา้มาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องคือสิ่งดึงดดูที่เป็นเอกลกัษณไ์ม่ว่าจะเป็นสิ่งดึ งดดูดา้น
ทรพัยากรธรรมชาติที่สวยงามหรือสิ่งดงึดดูดา้นวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิ่นหรืออาจกลา่วไดว้า่
เป็นทุนดา้นธรรมชาติและเป็นทุนทางดา้นวฒันธรรมซึ่งแต่ละทอ้งถิ่นจะตอ้งน าเสนอเอกลกัษณ์
ของแต่ละทอ้งถิ่นแต่สิ่งส  าคญัคือการน าเสนอเอกลกัษณเ์หลา่นัน้จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบท่ีมี
ความแตกต่างและน่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดดูใหน้กัท่องเที่ยวเขา้มาเยี่ยมชมทรพัยากรธรรมชาติ
และวฒันธรรมของทอ้งถิ่นนัน้ 

 2. ลกัษณะกิจกรรม เม่ือนกัท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนสิ่งหนึ่งที่จะท า
ใหน้ักท่องเที่ยวมีความช่ืนชอบและสนใจในการมาท่องเที่ยว คือรูปแบบที่เนน้ใหผู้ม้าท่องเที่ยวมี
สว่นรว่มในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูศ้ิลปะวฒันธรรมของชมุชนและเกิดประสบการณใ์หม่ ๆ  

 3. ปัจจยัดา้นองคก์รของชุมชนและภูมิปัญญา ในทอ้งถิ่นแต่ละที่สามารถจดัสรร
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเจา้ของภมูิปัญญาหรือปราชญช์าวบา้นหรือผูมี้ความรูเ้ฉพาะดา้นในชมุชนใน
การเข้ามามีส่วนในการเผยแพร่และจัดท ากิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนเหล่านั้นให้กับ
นกัท่องเที่ยว (กรุงเทพธุรกิจ, มปป.) ในฐานะเป็นสื่อกลางในการเช่ือมต่อระหว่างวฒันธรรมของ
ชุมชนกบันกัท่องเที่ยวและเป็นการต่อยอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนในดา้น
การวางแผนศิลปวฒันธรรมและทรพัยากรธรรมชาติของชุมชนเพื่อใหก้ารจดัการการท่องเที่ยวมี
การจดัการไดอ้ย่างดีขึน้ 

 4. ความร่วมมือของชุมช จะเห็นไดว้่าปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีความเขม้แข็งคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนทัง้นีเ้นื่องจากหากไม่มีความร่วมมือ
ของสมาชิกภายในชุมชนต่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติหรือศิลปะวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์มาก
เพียงใดหากปราศจากการมีส่วนรว่มของสมาชิกในชมุชนการท่องเที่ยวเชิงชมุชนที่เขม้แข็งย่อมไม่
อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทัง้นีเ้นื่องจากการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนจ าเป็นที่
จะตอ้งอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในดา้นต่าง ๆ ซึ่งผลจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ร่วมกนัผ่านสมาชิกของชุมชนจะท าใหผ้ลประโยชนห์รือสิ่งต่าง ๆ ที่มาควบคู่กบัการท่องเที่ยวเพื่อ
ประโยชนใ์หก้บัคนในชมุชนใหส้ามารถอยู่ในชมุชนไดอ้ย่างมีความมั่นคง (กรวรรณ สงัขกร, 2552) 
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 5. องคป์ระกอบดา้นการจัดการกับสิ่งอ านวยความสะดวก การท่องเที่ยวเชิง
ชุมชนที่มีปฏิทินภาพเพียงพอจะตอ้งมาควบคู่กบัการจดัสรรสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหก้บั
นกัท่องเที่ยวเนื่องจากนกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนหรือในสถานที่ต่าง  ๆ ย่อมคาดหวงัสิ่ง
อ านวยความสะดวกตามสมควรที่จะท าใหก้ารท่องเที่ยวน ามาซึ่งการพักผ่อนหรือการเรียนรูส้ิ่ง
ใหม่ๆ 

 6. องคป์ระกอบดา้นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สิ่งหนึ่งที่จะช่วยท าให้
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความเขม้แข็งและยั่งยืนคือการบริหารการจัดการท่องเที่ยวเก่ียวกับ
รูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและน่าสนใจซึ่งอาจแบ่งองค์ประกอบของการจัด การ
ท่องเที่ยวดงักลา่วออกเป็นองคป์ระกอบไดด้งันี ้

6.1 จะตอ้งมีการก าหนดแผนการจดัการท่องเที่ยวและมีการวางเปา้หมายที่
มีความชดัเจนเพียงพอ 

6.2 จะตอ้งมีการบริหารจดัการทรพัยากรและก าหนดหนา้ที่ความสมัพนัธ์
ของการปฏิบตัิงานดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการท่องเที่ยวภายใตโ้ครงสรา้งของชุมชนและมีการระบุ
ขอบเขตหนา้ที่รวมถึงบคุคลที่ท  าหนา้ที่ในการรบัผิดชอบงานดา้นต่าง ๆ ที่มีความชดัเจน        
  

6.3 มีฝ่ายที่ท  าหนา้ที่ในการประเมินผลและการติดตามการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามแผนที่มีการจดัวางไวแ้ละใหด้ าเนินการตามแผนใหป้ระสบความส าเรจ็ 

6.4 มีกระบวนการที่ใชใ้นการควบคมุตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ 
โดยการประเมินผลกระบวนการในการจัดการที่ไดด้  าเนินการตรงตามเป้าหมายที่ไดว้างไวแ้ละ
ปฏิบตัิตามกฎกติกาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกบั
ชุมชนรวมไปถึงมีกระบวนการในการจัดเก็บรายไดท้ี่เป็นธรรมและเหมาะสมกับรูปแบบในการ
ท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพิ่งจะตอ้งเป็นการจัดการที่
ครอบคลมุทัง้ 3 มิติ ไดแ้ก่ 

6.4.1 การเพิ่มผลประโยชนแ์ละลดผลกระทบในทางลบที่จะเกิด
ขึน้กบัชมุชนในทอ้งถิ่นที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรทางธรรมชาติ 

6.4.2 เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเป็นผลเสียกับ
วฒันธรรมประเพณีของชมุชน 

6.4.3 เพิ่มผลประโยชน์และสร้างการท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศของชุมชนที่เป็นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทัง้ทางดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
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และวฒันธรรมภายในชมุชนรวมไปถึงการจดักระบวนการท่ีท าใหมี้การสืบทอดวฒันธรรมต่าง ๆ ไป
ยงัสมาชิกในชมุชนในรุน่ตอ่ไป  

 7. สมาชิกในชมุชนรวมถึงองคก์รที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่องเที่ยวจะตอ้งมีการ
จดัรูปแบบของกิจกรรมดา้นการท่องเที่ยวที่ช่วยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์
การเรียนรู ้ให้กับนักท่องเที่ยวเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นใหมี้ความยั่งยืนและตรงกบัวตัถปุระสงคข์อง
การท่องเที่ยวเชิงชมุชนที่ยั่งยืน 

 8. เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมจะเห็นไดว้่าการท่องเที่ยวเชิงชุมชนเป็นการมุ่ งให้
การท่องเที่ยวมีสว่นส าคญัในการผลกัดนัคณุภาพชีวิตของสมาชิกในชมุชนโดยการสรา้งรายไดแ้ละ
การกระจายรายไดแ้ละน าเสนอวฒันธรรมและภูมิปัญญาของแต่ละทอ้งถิ่นใหน้ักท่องเที่ยวไดมี้
ประสบการณแ์ละเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆซึ่งประโยคสดุทา้ยที่สมาชิกในชุมชนควรไดร้บัคือการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะท าให้สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สชุาดา งวงชยัภมูิ, 2556) นอกจากนี ้(พจนา สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอ, 2556) มี
การใหค้  าจ ากดัความและลกัษณะขององคป์ระกอบดา้นการท่องเที่ยวโดยชมุชนโดยอาจแยกเป็น
องคป์ระกอบไดด้งันี ้

8.1 ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรม หนึ่งในการท่องเที่ยวโดยชมุชน
ที่ เป็นส่วนส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคือทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางด้าน
วฒันธรรมดงันัน้การท่องเที่ยวโดยชมุชนที่จะช่วยดงึดดูความสนใจใหก้บันกัท่องเที่ยวไดเ้ป็นอย่าง
เดียวคือการมีทรพัยากรธรรมชาติและหรอืทรพัยากรทางวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณโ์ดดเดน่ 

8.2 ดา้นองคก์รชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะตอ้งมีองคก์รที่ท  าหนา้ที่
ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยรวมเพื่อใหก้ารท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพซึ่งองคก์รดัง
กล่าวคือองคก์รของชมุชนในแต่ละชมุชนที่จะช่วยในการบริหารจดัการ เพื่อมีส่วนในการถ่ายทอด
องคค์วามรูแ้ละการจดัการท่องเที่ยวโดยชมุชนไปยงันกัท่องเที่ยวไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 

8.3 ดา้นการจัดการ เนื่องจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเก่ียวพนักบั
ผูค้นจ านวนมากดังนั้นจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดรูปแบบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดา้นต่าง ๆ 
รวมถึงมีกฎกติกาที่มีความชดัเจนในการบรหิารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มและวฒันธรรมจะท าใหก้าร
ท่องเที่ยวโดยชมุชนมีการกระจายทรพัยากรและผลประโยชนอ์ย่างเป็นธรรมและมีความยั่งยืน 

8.4 ด้านการเรียนรู ้ เนื่องจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องมีการจัด
กิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้หก้บันกัท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนซึ่งเป็น
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เอกลกัษณส์ าคญัของการท่องเที่ยวโดยชมุชนดงันัน้ระบบในการจดัการกระบวนการในการเรียนรู ้
ระหวา่งสมาชิกในชมุชนกบันกัท่องเที่ยวจะตอ้งมีระบบในการจดัการการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ  

  สรุปไดว้า่ การท่องเที่ยวโดยชมุชนเป็นการท่องเที่ยวโดยค านงึถึงความเป็นอยู่ของ
ชุมชนโดยมีองคป์ระกอบหลกั ๆ 4 ดา้นคือ ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ดา้นองคก์ร
ชุมชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู ้ โดยองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นนีจ้ะส่งผลให้
นกัท่องเที่ยวไดร้บัการดงึดดูใจใหไ้ปยงัแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ   
 
5. แนวคิดทฤษฎีด้านการทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

5.1 ความหมายของการทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
จะเห็นไดว้า่การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมหลกัของประเทศที่น  าวฒันธรรมและ

ทรพัยากรธรรมชาติเขา้มาดึงดดูความสนใจของนกัท่องเที่ยวจากทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ซึ่งการน าทรพัยากรทางดา้นประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมต่าง ๆ มาเป็นส่วนช่วยในการสนบัสนนุ
การท่องเที่ยวท าให้ประเทศไทยมีทรพัยากรที่มีคุณค่าส าหรบัธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบกับการ
สง่เสรมิดา้นการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคท์ี่มีชมุชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการประกนัการท่องเที่ยวท าให้
รูปแบบในการพฒันาการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนทางในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามอาจมีประเด็นข้อสงสัยว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรจะมี
ประเด็นครอบคลมุในลกัษณะใดบา้ง (ณฏัฐินี ทองดี, 2555) 

นอกจากนีใ้นประเด็นทางดา้นทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเสน้จะ
เห็นไดว้่ารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ (Ecotourism) หรือเชิงวฒันธรรม 
(Cultural Tourism)จะมีลักษณะรูปแบบที่มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวและลกัษณะการจัดกิจกรรมในการท่องเที่ยวรวมถึงการด าเนินการเก่ียวกับการดึงดูด
นกัท่องเที่ยวผ่านกระบวนการดา้นการตลาดการท่องเที่ยวอาจจะมีความแตกต่างกนัในแง่มมุของ
การน าเสนอจดุเด่นดา้นการท่องเที่ยวดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยวใน
เชิงวฒันธรรม (เพชรรตัน ์ตลุยฐิ์ตนนัท,์ 2561) อย่างไรก็ตามการน าเสนอการท่องเที่ยวจะท าควบคู่
กบัการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเที่ยวในแต่ละทอ้งถิ่นซึง่จะตอ้งท าในหลากหลาย
มิติควบคู่กนัไปเพื่อใหก้ารท่องเที่ยวมีจดุเด่นเพียงพอในการดงึดดูนกัท่องเที่ยวและกระบวนการใน
การจัดการท่องเที่ยวน ามาซึ่งการท่องเที่ยวที่ มีความยั่ งยืน นอกจากนี ้การท่องเที่ยวในเชิง
วฒันธรรมจะท าควบคู่กบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแต่ละชมุชน (Community Forest หรือ Social 
Forestry) ซึ่งไม่ไดมี้ขอบเขตจ ากดัแต่เพียงการท่องเที่ยวเพื่อชมทรพัยากรธรรมชาติเท่านัน้แต่ยงั
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สามารถท าควบคู่กบัการท่องเที่ยวเพื่อชมวิถีชีวิตของชมุชนที่อยู่ในป่าดว้ยซึ่งเป็นตวัอย่างของการ
พฒันารูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวควบคู่กนัไประหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกบัการ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมซึ่งเป็นสิ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่ากระบวนการในการจดัการท่องเที่ยวทัง้เชิงนิเวศ
และการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมตอ้งท าควบคูก่นัไป (ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยันเรศวร, 2559) 

การพฒันายทุธศาสตรใ์นการดึงดดูนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใหค้วามสนใจทางดา้น
ระบบนิเวศและวฒันธรรมที่หลากหลายเนื่องจากวฒันธรรมของประเทศไทยเป็นหนึ่งในวฒันธรรม
ที่มีเอกลกัษณโ์ดดเด่นที่สามารถดึงดดูนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติใหม้าท่องเที่ยวในประเทศไทยได้
ประกอบกบัสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทยและโบราณสถานโบราณวตัถขุองประเทศไทยที่
มีความหลากหลายท าใหป้ระเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่จะเขา้มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อศึกษาเรียนรูว้ฒันธรรมและความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งเป็นที่มาและ
บอ่เกิดของการท่องเที่ยวที่เรียกวา่ การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม (ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้, 2556)   

5.2 รูปแบบของการทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
ส าหรบัรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมสามารถจดัแบ่งรูปแบบออกไดเ้ป็นลกัษณะ

ต่าง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์(historical tourism) เป็นการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมที่ใหค้วามส าคญักบัการท่องเที่ยวตามสถานที่ทางประวตัิศาสตรต์่าง ๆ เพื่อช่ืนชมและ
ศึกษาข้อมูลทางด้านประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับสถานที่ เหล่านั้นและเป็นการสร้างจิตส านึกให้
นกัท่องเที่ยวและสมาชิกในทอ้งถิ่นที่เป็นที่ตัง้ของโบราณสถานตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการ
อนุรกัษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุและมีความภาคภูมิใจเก่ียวกบัวฒันธรรมอนัทรงคณุค่าที่มี
การสืบต่อมาอย่างยาวนาน  

2. การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional 
tourism) ที่มุ่งเนน้เก่ียวกับการเรียนรูว้ัฒนธรรมประเพณีในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดสุนทรียภาพ
ทางดา้นวฒันธรรมและความเช่ือผ่านการศกึษาวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่มีการสืบทอดมาอย่าง
ยาวนานซึ่งจะสรา้งประสบการณใ์หม่ ๆ ใหก้บันกัท่องเที่ยวและสรา้งจิตส านึกใหก้บัคนในทอ้งถิ่น
ในการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดังกล่าวเพื่อเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมและต่ อยอดสู่การ
ท่องเที่ยวไม่ใหส้ญูหายไปกบักาลเวลาและสรา้งความมั่นคงใหก้บัสมาชิกของแต่ละชมุชนจากการ
สรา้งรายไดผ้่านการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

3. การเยี่ยมชมชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) ซึ่งเป็น
การท่องเที่ยวเพื่อมุ่งเนน้เก่ียวกบัการศึกษาวิถีชีวิตของชมุชนซึ่งแต่ละชมุชนจะมีเอกลกัษณแ์ละมี
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ความโดดเด่นทางดา้นการด ารงชีวิตที่แตกต่างกนัมีวิถีชาวบา้นและภมูิปัญญาชาวบา้นที่เกิดจาก
การสรา้งสรรคเ์พื่อการด ารงชีวิตที่มีการสืบทอดส่งต่อมาอย่างยาวนานท าใหน้กัท่องเที่ยวเกิดการ
เรียนรูป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ ทางดา้นวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นและรับรูถ้ึงคุณค่าและสรา้ง
จิตส านกึใหก้บันกัท่องเที่ยวในการอนรุกัษว์ฒันธรรมดัง้เดิมและเป็นการสง่เสรมิใหส้มาชิกในแต่ละ
ชมุชนใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมของแตล่ะทอ้งถิ่นดว้ย 

5.3 องคป์ระกอบการทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2548) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรูว้ฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นจงึมีความแตกต่างกนัเพื่อให้
นกัท่องเที่ยวไดป้ระสบการณใ์หม่ ๆ และไดต้ระหนกัถึงคณุค่าทางวฒันธรรมโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ระหว่างสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมกับนักท่องเที่ยวซึ่งเข้ามาเรียนรู ้
วัฒนธรรมในแต่ละชุมชนเป็นการพึ่งพาอาศัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรูซ้ึ่งกันและกันโดย
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมอาจมีการแบ่งแยกออกไดเ้ป็น 6 ดา้นดงัตอ่ไปนี ้

5.3.1 องคป์ระกอบดา้นแหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรม  
5.3.2 องคป์ระกอบดา้นกระบวนการศกึษาสิ่งแวดลอ้ม  
5.3.3 องคป์ระกอบดา้นธุรกิจท่องเที่ยว  
5.3.4 องคป์ระกอบดา้นการตลาดท่องเที่ยว  
5.3.5 องคป์ระกอบดา้นการมีสว่นรว่มของชมุชนทอ้งถิ่น  
5.3.6 องคป์ระกอบดา้นการสรา้งจิตส านกึแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยว  

สรุปไดว้่า การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมนัน้เกิดขึน้จากการพฒันาจากความตอ้งการของ
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเก่ียวกับประวตัิศาสตรท์างดา้นวัฒนธรรมและเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้
นกัท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยงัพืน้ท่ีที่มีความสมบรูณท์างดา้นวฒันธรรมเพื่อเรียนรูว้ฒันธรรม
เหล่านัน้ดังนัน้การสื่อสารและการน าเสนอเอกลกัษณท์างดา้นวัฒนธรรมในแต่ละทอ้งที่จึงเป็น
จุดเด่นส าคญัที่จะดึงดดูนกัท่องเที่ยวจากต่างถิ่นใหม้าท่องเที่ยวยงัแต่ละทอ้งถิ่นเพื่อศึกษาเรียนรู ้
และเปิดรบัขอ้มลูทางดา้นวฒันธรรม ดงันัน้การน าเสนอจดุเด่นดา้นวฒันธรรมแต่ละทอ้งถิ่นจงึเป็น
สิ่งที่ส  าคญัท่ีแต่ละทอ้งถิ่นจะตอ้งใหค้วามส าคญัหากตอ้งการใหมี้การท่องเที่ยวที่มีการเจรญิเติบโต
และมีการพฒันาอย่างยั่งยืน 
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6. แนวคิดทฤษฎีด้านพฤตกิรรมนักทอ่งเทีย่ว 
6.1 ความหมายของพฤตกิรรมนักทอ่งเทีย่ว 

ส าหรบัรูปแบบพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวเป็นสว่นหนึ่งและเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่จะท า
ใหเ้รียนรูอ้งคป์ระกอบในการพฒันาหรือการแกไ้ขปรบัปรุงรูปแบบในการท่องเที่ยวครัง้นีเ้นื่องจาก
รูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของนกัท่องเที่ยวส่งผลโดยตรงกบัรูปแบบและการบริหารการจดัการการ
ท่องเที่ยวใหมี้ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

6.2 รูปแบบของพฤตกิรรมนักทอ่งเทีย่ว 
6.2.1 รูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวออกเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

  1) กลุ่มเที่ยวแบบประหยดั (Budget Travelers) พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวกลุม่
นีจ้ะมุ่งเนน้การท่องเที่ยวที่ไม่เนน้การใชจ้่ายแต่ตอ้งการเก็บเก่ียวประสบการณจ์ากการท่องเที่ยว
ดว้ยความประหยดัเนื่องจากการหารายไดเ้พื่อมาใชใ้นการท่องเที่ยวอาจมีไม่มากนกัจึงท าใหก้าร
ใชจ้่ายตา่ง ๆ ในการท่องเที่ยวคอ่นขา้งจ ากดั  

  2) นกัท่องเที่ยวชอบผจญภยั (Adventurous Travelers) เป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่
ใหค้วามส าคัญกับการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่สรา้งความตื่นเตน้และมีการผจญภัยและมักเป็น
นกัท่องเที่ยวที่มีการศึกษาและฐานะปานกลางจนถึงฐานะค่อนขา้งดีท าใหส้ามารถท ากิจกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวที่เป็นการผจญภยัซึง่มกัจะมีคา่ใชจ้่ายคอ่นขา้งสงูได ้

  3) นกัท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหวา่งวนัหยดุ (Vacationers Travelers) จะเป็น
นกัท่องเที่ยวที่อาศยัช่วงเวลาในวนัหยดุเพื่อการท่องเที่ยวและมีการวางแผนในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ในช่วงวนัหยดุโดยจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีการวางแผนทัง้ในสว่นของการจดักิจกรรมและในสว่น
ของค่าใชจ้่ายเนื่องจากนกัท่องเที่ยวกลุม่นีม้กัมีรายไดน้อ้ยหรอืมีรายไดป้านกลาง 

  4) นกัท่องเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใชร้ะยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates 
Travelers) นักท่องเที่ยวกลุ่มนีม้ักจะมีความสนใจดา้นการท่องเที่ยวที่ใชเ้วลาในการท่องเที่ยว
ยาวนานและสามารถใชเ้วลาเต็มที่ในการท่องเที่ยวไม่ใช่ เวลาระยะสัน้ในช่วงวนัหยุดสดุสปัดาห์
หรอืเป็นการท่องเที่ยวที่มีระยะเวลานอ้ย การท่องเที่ยวที่เป็นการใชร้ะยะเวลานานดงักลา่วจะท าให้
นกัท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกบัการท่องเที่ยวไดอ้ย่างเต็มที่ 

6.2.2 โคเฮน (Cohen, 1979) เป็นนักวิชาการที่ได้น าเสนอรูปแบบของการจัดแบ่ง
พฤติกรรมนกัท่องเที่ยวไวโ้ดยไดน้ าเสนอรูปแบบพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวแบง่ออกไดเ้ป็นดงันี ้

   1) นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้
จะใหค้วามส าคญักบัการท่องเที่ยวเชิงนนัทนาการเพื่อการพกัผ่อนรา่งกายและจิตใจ 
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2) นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัว เพื่อหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary 
Tourists) กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนีจ้ะใหค้วามส าคัญกับการเที่ยวเพื่อการท ากิจกรรมใหม่ๆเพื่อ
หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมแบบเดิม ๆ ในชีวิตประจ าวันเนื่องจากมีวัตถุประสงคแ์ละความอยาก
พกัผ่อนและเพลิดเพลินกบัการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 

3) นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) นักท่องเที่ยว
พรุง่นีจ้ะมุ่งเนน้การท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประสบการณใ์หม่ ๆ จากการท่องเที่ยวและมีการเรียนรู ้
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่ เดินทางไปท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้สนใจการ
ท่องเที่ยวที่เป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมกบัผูค้นในแต่ละทอ้งถิ่น 

4) นกัท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) นกัท่องเที่ยวกลุม่
นีจ้ะใหค้วามส าคญักบัการปฏิสมัพนัธก์บัคนทอ้งถิ่นเพื่อเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจวิถีชีวิตของผูค้น
ในแต่ละทอ้งถิ่นและปรบัตัวใหเ้ขา้กับสิ่งแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถิ่นซึ่งเป็นความสุขและความ
เพลิดเพลินของนกัท่องเที่ยวในกลุม่ที่ชอบท่องเที่ยวแบบทดลอง 

5) นั กท่ อ ง เที่ ย วที่ ใ ช้ ชี วิ ต เ ส มือนคนท้อ งถิ่ น  ( The Existential Tourists) 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนีจ้ะเป็นการท่องเที่ยวโดยไปปรบัวิถี ชีวิตใหก้ับผูค้นในทอ้งถิ่นเช่นเดียวกันกับ
ทอ้งถิ่นที่เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อเรียนรูแ้ละเขา้ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละทอ้งถิ่นซึ่ง
นกัท่องเที่ยวกลุม่นีจ้ะมีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวในแต่ละทอ้งถิ่นที่มีระยะเวลายาวนานเนื่องจาก
ตอ้งการศึกษาเรียนรูว้ฒันธรรมและการด าเนินชีวิตของแต่ละทอ้งถิ่นใหม้ากที่สุดโดยการเรียนรู ้
ดงักลา่วจะครอบคลมุถึงการใชชี้วิตการรบัประทานอาหารหรือแมก้ระทั่งการเรียนรูภ้าษาของแต่ละ
ทอ้งถิ่น 

 6.2.3 ส  านักงานเศรษฐกิจศึกษา ไดน้  าเสนอแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว
โดยจดัแบง่ไดด้งัตอ่ไปนี ้  

1) นกัท่องเที่ยวประเภทหลงใหลในทะเล (Active sea lovers) 
2) นักท่องเที่ยวประเภทแบบชอบการผูกมิตร (Contact-minded holiday makers) มี

ความสนใจในการผกูมิตรภาพกบับอกคนอื่นโดยเฉพาะผูค้นในแต่ละทอ้งถิ่น 
3) นกัท่องเที่ยวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) นกัท่องเที่ยวกลุม่นีจ้ะช่ืน

ชอบความสวยงามตามธรรมชาติของแต่ละทอ้งถิ่นที่เดินทางไปท่องเที่ยว 
4) นักท่องเที่ยวประเภทแสวงหาการพกัผ่อน (Rest-seekers) นักท่องเที่ยวกลุ่มนีจ้ะ

มุ่งเนน้การท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจมากกว่ากนัท ากิจกรรมอื่น  ๆ ที่ตอ้งใชพ้ลงังานและ
อาจสง่ผลกระทบต่อระยะเวลาในการพกัผ่อน 
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5) นักคน้หา (Discovers) กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนีจ้ะใหค้วามส าคัญกับการท ากิจกรรม
ใหม่ ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการผจญภยัและแสวงหามิตรภาพใหม่ ๆ จากการท่องเที่ยว  

6) นกัท่องเที่ยวแบบเดินทางพรอ้มครอบครวั (Family-orientated) นกัท่องเที่ยวในกลุ่มนี ้
จะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครวัที่จะใชเ้วลาตวัเองส่วนใหญ่กบัการดื่มด ่าธรรมชาติของ
แสงแดดทะเลและสิ่งแวดลอ้มรว่มกบัสมาชิกในครอบครวั 

7) เที่ ยวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) นักท่อง เที่ ยวกลุ่มนี ้จะค่อนข้างให้
ความส าคญัและเอาใจใสก่บัการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภยัและมีความเสี่ยงต ่า (ณฐัดนยั วฒันสุ
ภิญโญ, 2558) 

6.3 องคป์ระกอบพฤตกิรรมนักทอ่งเทีย่ว 
6.3.1 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  องค์ประกอบพฤติกรรมของ

นกัท่องเที่ยวอาจจดัแบง่องคป์ระกอบออกไดเ้ป็น 7 ประการดงัตอ่ไปนี ้
1) องค์ประกอบเก่ียวกับเป้าหมาย ซึ่งจะเก่ียวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวที่มีการก าหนดเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวถึงเป้าหมายดังกล่าวจะมี
ลักษณะแตกต่างกันขึน้อยู่กับนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มเช่นเป็นนักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มหรือเป็นนักท่องเที่ยวที่ใหค้วามส าคัญกับการใหเ้กียรติ
บคุคลอื่นหรือเป็นนกัท่องเที่ยวที่ใหค้วามส าคญักบัการอนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรม เป็นตน้  

  2) ดา้นความพรอ้ม ความพรอ้มทางดา้นวฒุิภาวะและปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใน
การท ากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวส าหรบัการสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวแต่ละบุคคลซึ่ง
ขึน้อยู่กับปัจจัยภายในของแต่ละบุคคลว่ามีความประสงค์ในการท ากิจกรรมการท่องเที่ยว 
ในรูปแบบใดซึ่งในบางกิจกรรมอาจตอ้งมีความพรอ้มของรา่งกายและจิตใจในการเขา้ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ 

 3) องคป์ระกอบเก่ียวกบัสถานการณ ์ซึ่งแต่ละสถานการณอ์าจมีปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
ในการก าหนดรูปแบบในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันได้จากการท่องเที่ยว ในแต่ละรูปแบบมี
สถานการณ์และปัจจัยที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่จะต้องน ามาใช้ในการตัดสินใจรูปแบบในการ
ท่องเที่ยวที่แตกตา่งและมีความหลากหลาย 

 4) การแปลความหมาย ซึ่งองคป์ระกอบนีจ้ะเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบทางดา้นวิธีคิด
ของนักท่องเที่ยวที่ มีการประมวลผลเพื่อตอบสนองความต้องกา รและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะมีส่วนที่ เ ก่ียวโยงกับวัฒนธรรมและแนวความคิดของ
นักท่องเที่ยวซึ่งมีภูมิหลงัทางดา้นแนวความคิดและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันท าใหต้อ้งมี



  26 

การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยทางด้านภูมิหลังทางด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้นเพื่อใ ช้ในการ
ออกแบบรูปแบบในการท่องเที่ยวใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวดว้ย 

 5) การตอบสนอง ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้งกบัการเลือกในการท ากิจกรรม
เก่ียวกบัการท่องเที่ยวเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวแต่ละคนเนื่องจากนกัท่องเที่ยว
แต่ละคนจะมีการวางแผนและพฤติกรรมต่าง ๆ ของแตล่ะบคุคลที่แตกตา่งกนั 

   6) องคป์ระกอบเก่ียวกบัผลลพัธท์ี่ตามมา ซึ่งผลลพัธท์ี่เกิดขึน้เกิดจากการกระท า
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึน้อาจตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือไม่ก็ได้การ
ออกแบบการท่องเที่ยวใหต้รงกบัความตอ้งการและลดความผิดหวงัจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
นกัท่องเที่ยวใหน้อ้ยที่สดุเพื่อใหก้ารเดินทางท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเกิดความเพลิดเพลินและ
ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ในบางกรณีอาจไม่สามารถ
ควบคมุไดเ้นื่องจากมีเหตปัุจจยัที่ไม่สามารถควบคมุใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวได ้

       7) องคป์ระกอบเก่ียวกับปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง  ซึ่งความคาดหวังเป็นส่วน
ส าคญัที่จะท าใหน้กัท่องเที่ยวมีความสขุหรือความเพลิดเพลินกบัการท่องเที่ยวดงันัน้หากกิจกรรม
หรือการท่องเที่ยวตรงกับความคาดหวังที่ไดต้ัง้ไวจ้ะท าใหน้ักท่องเที่ยวมีความเพลิดเพลินและ
ถ่ายทอดการท่องเที่ยวไปยงับคุคลอื่นซึง่จะท าใหมี้ผูค้นที่สนใจเขา้มาท่องเที่ยวยงัสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ไดม้ากขึน้ แต่หากเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ตรงกบัความคาดหวงัจะสง่ผลรา้ยต่อการท่องเที่ยว
ในสถานที่ตรงนัน้แต่ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลอาจตอ้งพิจารณาใหร้อบดา้น
เนื่องจากนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลอาจมีความคาดหวังที่แตกต่างกันและในบางกรณีความ
คาดหวงัเหลา่นัน้ไม่อาจท าใหป้ระสบความส าเรจ็ไดเ้นื่องจากมีเหตปัุจจยัอื่นซึ่งเขา้มาแทรกแซงจน
ส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินการต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวได้ (เลิศพร ภาระ
สกลุ, 2555) 

สรุปไดว้่า รูปแบบพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวเป็นการแสดงออกมาซึ่งความตอ้งการของ
นักท่องเที่ยวซึ่งสามารถศึกษาได้จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวดังนั้นหากต้องการให้การ
ท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถเจรญิเติบโตและพฒันาไดอ้ย่างต่อเนื่องการศกึษาพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวและปรับเปลี่ยนรูปแบบของการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
นกัท่องเที่ยวจงึเป็นสิ่งที่ส  าคญัท่ีจะท าใหก้ารท่องเที่ยวมีความยั่งยืน 
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7. แนวคิดทฤษฎีด้านการสื่อความหมาย 
ส าหรบัวัตถุประสงคข์องการสื่อความหมายที่เก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยวนัน้อาจแบ่งได้

ดงัตอ่ไปนี ้การสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวมีวตัถปุระสงคส์  าคญัหลายประการ ดงันี ้
  7.1 การสื่อความหมายเป็นไปเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวรบัรูข้อ้มลูเก่ียวกบัความส าคญั

ของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่และสรา้งประสบการณก์ารเรียนรูใ้หม่  ๆ ใหก้ับนักท่องเที่ยวและเห็น
ความส าคญัของแหลง่ท่องเที่ยวทัง้ทางดา้นธรรมชาติและทางดา้นวฒันธรรม 

  7.2 การสื่อความจะช่วยท าให้นักท่องเที่ยวมีความผ่อนคลายและได้เรียนรู ้
ประสบการณใ์หม่ๆและรูส้กึประทบัใจในสถานที่ท่องเที่ยวแตล่ะแห่ง 

  7.3 การสื่อความหมายต่าง ๆ จะช่วยใหก้ระบวนการในการจดัการท่องเที่ยวของ
แต่ละที่สามารถด าเนินการไปไดด้ว้ยความราบรื่นบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไวท้ัง้วตัถปุระสงคข์องการ
จัดการท่องเที่ยวและวตัถุประสงคข์องนักท่องเที่ยวที่มาเยือนซึ่งจะส่งเสริมใหน้ักท่องเที่ยวไดท้ า
กิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวที่ตรงกับความตอ้งการและท าใหน้ักท่องเที่ยวตระหนักรูถ้ึงการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อทรพัยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสงัคมทอ้งถิ่น รวมถึงท าใหก้ารท่องเที่ยว
มีความปลอดภยัมากขึน้ 

  7.4 การสื่อความหมายช่วยในการสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างนกัท่องเที่ยวกบั
เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งซึ่งท าหนา้ที่ในการดแูลความเรียบรอ้ยของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งทัง้นี ้
เนื่องจากการท่องเที่ยวจะตอ้งมีการดแูลทัง้เรื่องความปลอดภยัและความเป็นระเบียบของสถานที่
ท่องเที่ยวแต่ละแห่งดว้ยดงันัน้การสื่อความหมายที่จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจระหว่างนกัท่องเที่ยว
และเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งจงึเป็นสิ่งที่ส  าคญั 

  7.5 การสื่อความหมายจะเป็นเครื่องมือในการส่งต่อภาพลกัษณท์ี่ดีของสถานที่
ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งซึ่งมีความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันซึ่งการสื่อ
ความหมายที่สรา้งภาพลกัษณใ์นการท่องเที่ยวจะช่วยใหส้ถานที่ท่องเที่ยวนัน้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่อยู่ในความสนใจของนกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการจะมาเยือน 

  7.6 การสื่ อความหมายจะช่วยสร้างการรับ รู ้และการเข้าถึงคุณค่าของ
ทรพัยากรธรรมชาติและทรพัยากรทางดา้นวฒันธรรมใหก้บันกัท่องเที่ยวและสมาชิกในชมุชนเพื่อ
น าไปสูก่ารท่องเที่ยวและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของแต่ละชมุชนใหมี้ความ
ยั่งยืน 

  7.7 การสื่อสารจะช่วยในการเผยแพรข่อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาติและ
ขอ้มลูทางดา้นวฒันธรรมรวมถึงขอ้มลูทางดา้นระบบนิเวศและส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยว
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ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรูแ้ละการเตรียมตัวรวมถึงการปฏิบัติตัวในขณะที่เดินทางมา
ท่องเที่ยว (องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2561) 

 นอกจากนี ้ศิลป์ พีระศรี ยงัไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการสื่อความหมาย(Interpretation) 
ไวว้่าการเขา้ใจและการรบัรูส้ิ่งใดสิ่งหนึ่งและถอดเอาความหมายของสิ่งนัน้เรื่องนัน้เพื่อท าความ
เขา้ใจและสื่อความออกมาโดยชดัแจง้ใหเ้ห็นเป็นประจกัษแ์จง้ในทางศิลปะขึน้ ถา้หากกนัสื่อสารมี
ความบกพร่องหรือไม่สามารถแสดงออกมาไดก้็ไม่อาจเกิดศิลปะที่แทจ้ริงได ้เช่น การสื่อความ
เก่ียวกบัประวตัิศาสตรจ์ะตอ้งมีการตีความลกัษณะพิเศษของเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในประวตัิศาสตร์
น่าจะตอ้งรูส้กึเสมือนหนึ่งว่าเราอยู่เป็นส่วนหนึ่งในเหตกุารณด์งักล่าวดว้ยเพื่อใหผู้ท้ี่ศึกษาหรือท า
ความเขา้ใจขอ้มลูเก่ียวกับการสื่อสารที่สื่อออกมาสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยตนเองเสมือนหนึ่งว่าตนมี
ชีวิตรว่มและอยู่ดว้ยในเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในอดีตนัน้ (กฤชณทั แสนทวี, 2555) 

 นอกจากนี  ้Freeman Tilden ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ส  าคัญของการสื่อสารจนไดช่ื้อว่าเป็น
บิดาของการสื่อสารไดใ้หค้  านิยามเก่ียวกับการสื่อสารไวใ้นหนังสือ Interpreting Our Heritage 
(1977) ว่า “การสื่อความหมายเป็นกิจกรรมการใหค้วามรูท้ี่มีจดุประสงคท์ี่จะเปิดเผยความหมาย
ของสิ่งหนึ่ง และความสมัพนัธข์องสิ่งนัน้ที่มีต่อสภาพแวดลอ้ม โดยมีสื่อประกอบ เช่น วตัถขุองจรงิ 
รูปภาพ หรือการสมัผสัดว้ยตนเองโดยใหผู้ม้าเยือนไดร้บัจากประสบการณต์รง แทนที่จะอธิบายให้
ทราบเฉพาะแต่ขอ้มลูแต่เพียงอย่างเดียว” นอกจากนีอ้ิโคโมสไทย ICOMOS THAILAND 2007 ให้
ความหมายของการสื่อความหมาย (Interpretation) ว่า “หมายถึงกิจกรรมทกุอย่างที่มีเจตนาเพื่อ
ส่งเสริม การรบัรูข้องสาธารณชนและเสริมสรา้งความเขา้ใจต่อแหล่งมรดกวฒันธรรม รวมไปถึง
องคก์าร UNESCO ไดใ้หค้  าจ ากดัความของการสื่อสารวา่เป็นกระบวนการในการสืบมาแก่ผูร้บัสาร
ถึงความส าคญัของสถานที่หรือวตัถทุี่มีการน ามาแสดงทัง้นีเ้พื่อวตัถปุระสงคเ์พื่อความเพลิดเพลิน
ของผูช้มและเกิดความเขา้ใจในมรดกทางดา้นวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม (พรรณราย ทรพัยะ
ประภา, 2540) ดงันัน้จะเห็นไดว้า่การสื่อสารมีประโยชนท์ี่หลากหลายดงัตอ่ไปนี ้

  1) การสื่อสารช่วยใหน้กัท่องเที่ยวเรียนรูป้ระสบการณใ์หม่ ๆ และช่วยเสริมสรา้ง
ความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว 

  2) การสื่อสารท าใหน้ักท่องเที่ยวเขา้ถึงความงดงามทั้งทางดา้นธรรมชาติและ
วฒันธรรมไดม้ากขึน้ 

  3) การสื่อสารช่วยในการให้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวใชท้รพัยากรทางดา้นการท่องเที่ยวดว้ยความระมดัระวงัและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดลอ้มและชมุชน 
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  4) การสื่อสารท าใหน้กัท่องเที่ยวมีความเขา้ใจในกระบวนการในการจดัการการ
ท่องเที่ยวขององคก์รต่าง ๆ ทัง้ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยากรทางดา้นธรรมชาติและทรพัยากร
ทางดา้นวฒันธรรมนัน้ 

  5) คณุภาพ ประกอบดว้ยหลกัการ 6 ประการ (สยาม ปิยะนราธร, 2539) ดงันี ้
1. เช่ือมโยงสิ่งที่ก  าลงัจดัแสดง/อธิบายใหต้รงกบับคุลิกหรอืประสบการณข์องผูม้าเยือน 

การสื่อสารจะตอ้งพิจารณาถึงผูร้บัสารว่าผูร้บัสารเป็นกลุ่มบุคคลใดมีความสนใจเรื่องใดซึ่งจะท า
ใหส้ารที่สื่อออกไปตรงกบัความตอ้งการและความคาดหวังรวมถึงประสบการณข์องนกัท่องเที่ยว
และการสื่อสารในลกัษณะดงักลา่วจะท าใหก้ารสื่อสารดีขึน้ 

2. การสื่อความหมายคือการเปิดเผยเรื่องราวโดยอาศยัสารสนเทศ การสื่อสารในยุค
ปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งสื่อสารใหถ้ึงกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีซึ่งจะตอ้งมีรูปแบบในการสื่อสารที่มีความพิเศษทัง้ในสว่นของขอ้ความและ
เนือ้หาเพื่อใหต้รงกับความตอ้งการของนักท่องเที่ยวใหม้ากที่สดุและตอ้งท าความเขา้ใจรูปแบบ
ของผูร้บัสารว่าผูร้บัสารสนใจและเขา้ถึงสารในรูปแบบใดเพื่อใหก้ารสื่อสารเกิดประสิทธิภาพสูง
ที่สดุ 

3. การสื่อความหมายเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์การสื่อสารที่ดี
จะตอ้งเป็นการสื่อสารท่ีมีความสรา้งสรรคแ์ละเขา้ถึงผูร้บัสารดว้ยสื่อสรา้งสรรคซ์ึง่จะท าใหผู้ร้บัสาร
เกิดความเพลิดเพลินและเขา้ถึงขอ้มูลสื่อสารต่าง ๆ ไดม้ากขึน้เพื่อใหเ้กิดความรบัรูแ้ละความ
ซาบซึง้ในขอ้มลูต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มลูเก่ียวกบัเอกลกัษณท์างดา้นการท่องเที่ยวทัง้การ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวทางวฒันธรรมซึ่งการสื่อสารที่ดีและมีความสรา้งสรรค์
จะตอ้งเป็นเอกลกัษณเ์หลา่นัน้มาท าการสื่อสารไปยงันกัท่องเที่ยวใหม้ากที่สดุ 

4. ความมุ่งหมายคือการเรา้ใจ ไม่ใช่การอบรมสั่งสอน แต่เป็นการกระตุน้ความสนใจ
ของผูช้ม จดุมุ่งหมายที่ส  าคญัของการสื่อสารท่ีเก่ียวกบัการท่องเที่ยวคือการกระตุน้ความสนใจของ
นักท่องเที่ยวดังนั้นรูปแบบในการส่งสารจึงตอ้งมีความเขา้ใจง่ายและมีลักษณะเป็นการดึงดูด
ความสนใจไม่ใช่ขอ้ความหรือสารที่เป็นไปในลกัษณะทางการจนยากที่จะท าความเขา้ใจหรือมี
ความเบื่อหน่ายและไม่เกิดความคลอ้ยตามรวมถึงไม่มีความตอ้งการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวซึ่ง
จะท าใหก้ารสื่อสารประสบความลม้เหลวในการจงูใจนกัท่องเที่ยว 

5. พยายามน าเสนอแบบความหมายรวมแทนที่จะแยกส่วน และต่อบุคคลทุกคนมิใช่
กลุม่ใดกลุม่หนึ่ง การสื่อสารท่ีดีเก่ียวกบัการท่องเที่ยวจะตอ้งมีลกัษณะมีความเป็นภาพรวมไม่เจาะ
กลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งมีเป็นลักษณะภาพกวา้งเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ ไดอ้ย่าง
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หลากหลายและในขณะเดียวกนัมีการน าเสนอเอกลกัษณข์องสถานที่ท่องเที่ยวไปยงับคุคลต่าง ๆ 
ใหก้ลุม่บคุคลต่างเกิดความสนใจในการท่ีจะเดินทางมาท่องเที่ยวใหม้ากที่สดุ 

6. การสื่อความหมายแก่เด็ก ไม่ควรเจือจางหรือลดความส าคัญลงกว่าการสื่อ
ความหมายแก่ผูใ้หญ่ แต่ควรใชว้ิธีการพืน้ฐานที่แตกตา่งกนั การสื่อสารท่ีตอ้งการสื่อไปยงักลุม่ผูร้บั
สารที่เป็นเด็กจะตอ้งมีความแตกต่างจากผูร้บัสารที่เป็นผูใ้หญ่เนื่องจากเด็กยงัดอ้ยประสบการณ์
และอาจท าความเขา้ใจสารต่าง ๆ ที่มีความซบัซอ้นและยุ่งยากไดไ้ม่ง่ายนกัดงันัน้การสื่อสารไปยงั
กลุม่เด็กจงึตอ้งมีรูปแบบที่มีความพิเศษเฉพาะตวั นอกจากนีห้ากพิจารณาเก่ียวกับหลกัการในการ
สื่อสารตามกรอบขององคก์าร UNESCO ประกอบดว้ยหลกั 7 ประการดงันี ้ 

1. การท าใหเ้กิดการเขา้ถึงกระบวนการในการสื่อสารและสามารถท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสารได ้(Access and Understanding) เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการ
สื่อสารจะเห็นไดว้่าสิทธิในการเขา้ถึงมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิทธิที่มนุษยท์ุกคนมีเป็นพืน้ฐาน 
ดังนัน้ดว้ยปัจจัยดังกล่าวรฐัควรมีการด าเนินการใหมี้การจัดท าโปรแกรมที่ใชใ้นการสื่อสารซึ่งมี
ความยั่งยืนและมีประชาชนในชมุชนรวมถึงนกัท่องเที่ยวมีโอกาสเขา้มามีสว่นรว่ม 

2. การสื่อสารในรูปแบบของการเป็นแหล่งข้อมูล (Information source) 
เนื่องจากการสื่อสารเป็นการสื่อความหมายวา่ยงัผูร้บัสารดงันัน้กระบวนการในการสื่อสารจงึตอ้งมี
การรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ไวเ้พื่อใชใ้นการสื่อสารและสง่ตอ่สารใหก้บัผูร้บัสารใหม่ ๆ จงึอาจกลา่วได้
วา่กระบวนการในการสื่อสารเป็นแหลง่ในการเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัมรดกของโลกซึง่ควรมีพืน้ฐานและ
รูปแบบในการเก็บขอ้มูลที่มีลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมทางวิชาการและเป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในทางปฏิบตัิดว้ย 

3. การสื่อสารภายใตข้อบเขตของเนือ้หาและบริบททางสังคม  (Context 
and Setting) เนื่องจากการสื่อสารที่ เก่ียวข้องกับมรดกโลกมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เช่ือมโยงไปกบัสภาพสงัคมและวฒันธรรมของแตล่ะทอ้งถิ่นท่ีถกูก าหนดใหเ้ป็นมรดกโลกดงันัน้การ
สื่อสารจึงตอ้งมีกระบวนการที่สรา้งการเช่ือมโยงดงักลา่วใหเ้ห็นไดช้ดัแนวทางการสื่อสารดว้ย 

4. การสื่อสารที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีความจริงแท้และถูกต้องตามข้อมูล
ดัง้เดิม (Authenticity) การสื่อสารท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัมรดกโลกมีความส าคญัมากที่จะตอ้งเป็นขอ้มลู
ที่ตรงกบัความเป็นจริงทางดา้นศิลปวฒันธรรมและขอ้มลูเก่ียวกบัวิถีชีวิตของบคุคลที่เก่ียวขอ้งทัง้
ในอดีตจนกระทั่งปัจจบุนั 
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5. การสื่อสารจะตอ้งมีความยั่งยืน (Sustainability) การสื่อสารเป็นการส่ง
ต่อขอ้มูลดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับมรดกโลก จึงมีความจ าเป็นที่การ
สื่อสารจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพบรบิททางดา้นสิ่งแวดลอ้มและวฒันธรรม 

6. การสื่อสารจะตอ้งมีปัจจยัดา้นการมีสว่นรว่ม (Inclusiveness) เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นการส่งสารระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารที่เก่ียวขอ้ง
กับมรดกโลกซึ่งเก่ียวพันกับวิถีชีวิตของชุมชนและศิลปะวัฒนธรรมดังนั้นการสื่อสารจึงควรมี
สมาชิกของชุมชนที่เก่ียวขอ้งกับมรดกโลกเขา้มามีส่วนในการรบัรูแ้ละมีส่วนในการสื่อสารขอ้มลู
เก่ียวกบัมรดกโลกดว้ย เพื่อใหก้ารสื่อสารมีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบัชมุชนในทอ้งถิ่นและมีความ
ต่อเน่ือง (ประกอบศิร ิภกัดีพินิจ, 2556) 

สรุปไดว้่า รูปแบบในการสื่อสารเป็นสิ่งส  าคัญที่จะส่งสารจากข้อมูลดา้น
ต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวไปยงัผูร้บัสารซึง่เป็นนกัท่องเที่ยวดงันัน้กระบวนการในการสง่สารจงึตอ้งมี
ความชดัเจนและถูกตอ้งตามหลกัการการส่งสารเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวซึ่งเป็นผูร้บัสารไดร้บัขอ้มลูที่
ถกูตอ้ง 

 
8. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

สุขุม คงดิษฐ (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง การสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวนิเวศเกษตร
อย่าง สรา้งสรรคข์องชมุชนสามเรือน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบว่า ชมุชนสามเรือน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบการสื่อความหมาย แหล่งท่องเที่ยวนิเวศเกษตรอย่าง
สรา้งสรรคเ์ป็นการเนน้การสรา้งประสบการณร์่วมใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้รียนรูเ้รื่องราว วิถีชีวิต ใน
ชุมชนดว้ยความสนุก สมัผสัวิถีที่คงความเป็นมิตรที่จริงใจเปรียบเสมือนญาติพี่นอ้งของชาวสาม
เรือน สรา้งความสขุและรอยยิม้รว่มกนัระหว่างชมุชน 1) กิจกรรมเรียนรูเ้ห็ดตบัเต่า 2) กิจกรรม
เรียนรูภ้มูิปัญญาการท าอาหารพืน้ถิ่น 3) กิจกรรมเรียนรูภ้มูิปัญญาการท าเครื่องมือจบัสตัว ์และ 
4) กิจกรรม สมัผสัวัฒนธรรม เทศกาล และงานประเพณี ของชาวสามเรือน ผ่านเครื่องมือการสื่อ
ความหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 1) สื่อบคุคล ทัง้ที่เป็นเจา้ของ ภมูิปัญญา
โดยตรง และนกัสื่อความหมายที่ท  าหนา้ที่น  าเที่ยวในชมุชน โดยใชว้ิธีการเล่าเรื่อง การสาธิต ภมูิ
ปัญญา และการน าชม และ 2) การสื่อความหมายโดยไม่ใชบ้คุคล คือ ป้ายสื่อความหมาย แผ่น
พบั และคู่มือน าเที่ยวชมุชน ซึ่งตอ้งแสดงใหเ้ห็นเอกลกัษณ ์คณุค่าของแหล่งท่องเที่ยว สรา้ง
จิตส านึกในการอนรุกัษ์ทรพัยากร มีความสนกุสนาน ที่ส  าคญันกัท่องเที่ยวตอ้งมีความสขุดว้ย  
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ประกอบศิริ ภกัดีพินิจ (2556) ไดศ้ึกษาเรื่อง รูปแบบในการจดัท าโปรแกรมเพื่อน ามาใช้
ในการสื่อความหมายส าหรบัการพฒันาท่องเที่ยวเชิงชมุชน พบว่า เสน้ทางที่ใชใ้นการท่องเที่ยว
ของกว๊านพะเยาจะมีทัง้เสน้ทางท่องเที่ยวบริเวณตวัเมือง เสน้ทางท่องเที่ยวในชมุชนรอบเขต
พืน้ที่กว๊านพะเยาและเสน้ทางในพืน้ที่ควรเขย่าซึ่งเป็นการท่องเที่ยวทางน า้ จากการศึกษาวิจยั
พบว่าการสื่อสารไปยงัผูร้บัสารนัน้ผูร้บัสารไดร้บัขอ้มลูที่ตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากที่สดุ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูดา้นการท่องเที่ยวของขวญัพะเยา นกัท่องเที่ยวมีความตอ้งการดา้นองค์
ความรูข้องพืน้ที ่กว๊านพะเยาเกี่ยวกบัจดุเด่นและลกัษณะทางธรรมชาติรวมถึงเอกลกัษณ์
ทางดา้นวฒันธรรมซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยใหน้กัท่องเที่ยวเห็นคณุค่าของการท่องเที่ยวเชิง
อนรุกัษ์และเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนีใ้นสว่นของคณุลกัษณะของ
เครื่องมือที่น  ามาใชใ้นการสื่อสารพบว่าผลการศึกษา พบว่ากลุม่นกัท่องเที่ ยวใหค้วามส าคญักบั
เครื่องมือที่เป็นคู่มือน าเที่ยวมากที่สดุ ล  าดบัถดัลงมาคือขอ้มลูที่ไดร้บัจากศนูยบ์ริการดา้นการ
ท่องเที่ยวรวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นป้ายต่าง ๆ ที่อยู่รอบพืน้ที่กว๊านพะเยานอกจากนี ้
นกัท่องเที่ยวยงัเห็นว่าเครื ่องมือหรือโปรแกรมที่ใชใ้นการสื่อสารเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวกว๊าน
พะเยาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรบัการท่องเที่ยวเชิงชมุชนแลว้  

ราณี อิสิชยักลุ (2554) ไดท้  าการวิจยัเรื่องการท่องเที่ยวที่สรา้งรูปแบบในการเรียนรูใ้หก้บั
กลุ่มนกัท่องเที่ยวสงูอายเุพิ่งเดินทางมาจากทวีปยโุรป ผลการศึกษาวิจยัพบขอ้มลูว่า (1) รูปแบบ
การท่องเที่ยวที่ไม่ไดม้ีปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดการท่องเที่ยวที่เรง่รีบนัน้จะตอ้งมีรูปแบบในการจดั
กิจกรรมที่ใหเ้วลานกัท่องเที่ยวเพื่อเรียนรูแ้ละซึมซบักิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการจดัขึน้โดยเฉพาะการ
ใหเ้วลาในการท ากิจกรรมที่มีความยาวนานเพียงพอจนท าใหน้กัท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่นและวิถีชีวิตของชมุชนในแต่ละชมุชน นอกจากนี ้
กิจกรรมที่ท  าจะตอ้งไม่เป็นกิจกรรมที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวตอ้งมีความเหน็ดเหนื่อยและเรง่รีบจึงตอ้ง
ด าเนินการการท่องเที่ยวซึ่งไม่เรง่รีบซึ่งจะส่งผลดีต่อกบัทัง้นกัท่องเที่ยวและสง่ผลดีกบัสิ่งแวดลอ้ม
แลว้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคก่ี์โมงเห็นมิติดา้นการสมัผสัและการเรียนรูโ้ดยอาศยัช่วงเวลา
พอสมควรในการท ากิจกรรม (2) ในส่วนของการสงัเกตพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวจะพบว่า
นกัท่องเที่ยวซึ่งโดยสว่นใหญ่เป็นนกัท่องเที่ยวที่สงูอายจุะมีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวที่
เก่ียวขอ้งกบัมรดกโลกและสมัผสักบับรรยากาศในการท่องเที่ยวอย่างเรียบง่ายและไม่เรง่รีบและ
นกัท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่จะศึกษาขอ้มลูเกี่ยวกบัสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มาล่วงหนา้เพื่อให้
สามารถซมึซบับรรยากาศส าหรบัการท่องเที่ยวไดม้ากขึน้นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาการประมวลผล
ดา้นรูปแบบการสื่อความหมายของการท่องเที่ยวในเชิงวฒันธรรมโดยภาพรวมจะเห็นไดว้่าการ
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สื่อความหมายที่เป็นสิ่งพิมพจ์ะเป็นรูปแบบที่สื่อสารไดด้ีที่สดุ (รอ้ยละ 14.6) จากการประมวลผล
การส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัรูปแบบในการสื่อความหมายในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในภาพรวม
จะพบว่าการสื่อสารมีลกัษณะที่ค่อนขา้งมีประสิทธิภาพผ่านสื่อต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนา้ที่น  า
ชม (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.36) หรือเป็นการสื่อสารผ่านเจา้หนา้ที่โดยการบรรยายหรือตอบค าถาม
ต่าง ๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60) ตามล าดบั รวมไปถึงรูปแบบในการสื่อความหมายเพื่อวตัถปุระสงค์
ในการเรียนรูท้ี่ดีของกลุ่มนกัท่องเที่ยวมีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

แจมโรซี่ (Jamrozy, 2007) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การพฒันาการตลาดเก่ียวกบัการท่องเที่ยว
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Marketing of tourism: a paradigm shift toward 
sustainability) ผลการพบว่า การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะตอ้งมีการตลาดที่ไม่ไดค้าดหวงัผลก าไรแต่
จะตอ้งเป็นการตลาดการท่องเที่ยวที่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นส าคญั
โดยหาแนวทางและปรบัรูปแบบการตลาดเพื่อปรบัมมุมองและบูรณาการแนวทางดา้นต่าง ๆ ใน
ดา้นความเที่ยงธรรมทาง (Social equity) การคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม (Environmental protection) 
รวมไปถึงการสรา้งความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของชุมชน (Economic livability) ซึ่งการ
ศึกษาวิจยัพยายามชีใ้หเ้ห็นว่ารูปแบบในดา้นการตลาดการท่องเที่ยวมีส่วนยึดโยงที่จะท าใหก้าร
ท่องเที่ยวมีความยั่งยืนและจะตอ้งน าไปสู่การปรบัเปลี่ยนรูปแบบในการผลิตการจ าหน่ายและ
แนวคิดต่าง ๆ ของผูบ้รโิภคท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการท่องเที่ยวซึง่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มแลว้
เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมไปถึงการปรับแนวทาง
การศึกษาทางด้านทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวที่มีความยั่ งยืนทั้งนีเ้พื่อให้การ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นหวัใจส าคญัของทกุสว่นของการจดัการท่องเที่ยวและใหน้กัท่องเที่ยวตระหนกั
รูถ้ึงมุมมองที่ถูกตอ้งเก่ียวกับการท่องเที่ยวทัง้นีเ้พื่อเป็นการสรา้งความสมดุลกับมุมมองทัง้สาม
ดา้น (Triple bottom line) ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจสงัคมและทางดา้นสิ่งแวดลอ้มเพื่อให้
กระบวนการในการเติบโตของการท่องเที่ยวมีความยั่งยืนและเกิดความสมดลุ  

โนเบล และ จอหน์สนั (Noble and Johnson, 2011) ไดท้  าการวิจยัเรื่องสว่นผสมการตลาด
ร่วมสมัยในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่ งยืน  (Conceptualizing a contemporary 
marketing mix for Sustainable tourism) ผูว้ิจัยไดน้  าเสนอว่าการตลาดมีบทบาทอย่างมากใน
การผลกัดนัการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนเนื่องจากมีส่วนที่เก่ียวพนักบัทัง้นกัท่องเที่ยวและสมาชิก
ของแต่ละชมุชนและแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไดร้บัการผลกัดนัจากสมาคมการตลาด
อเมริกนั ในปี 2007 (American Marketing Association) ซึ่งมีความเห็นว่าการตลาดเก่ียวกบัการ
ท่องเที่ยวจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการท่องเที่ยวซึ่งเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มโดยการใหค้วามส าคญั
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กับการสรา้งและการเปลี่ยนแนวความคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวใหเ้ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและ
ชมุชนมากขึน้ซึ่งจะเป็นหวัใจที่ส  าคญัในการผลกัดนัการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน ท าใหก้ารตลาด
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยการสอดแทรกผ่านสื่อต่าง ๆ จะเป็นยุทธศาสตรท์ี่ส  าคญัใน
การที่จะท าใหก้ารท่องเที่ยวมีความเขม้แข็งทัง้นีเ้พื่อใหอ้ตุสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความเขม้แข็ง
ทัง้ดา้นเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี” เป็นวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
โดยเป็นการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสมัภาษณ์
แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) โดยมีการก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับ
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัแบ่งวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะดงันี ้

 
วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที ่1: การศึกษาทรัพยากรในพืน้ทีชุ่มชนต าบลบ้านแหลม และ
ศึกษาความต้องการของชุมชนต่อการสื่อความหมายในชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.1 การศกึษาทรพัยากรในพืน้ที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม  
การศึกษาทรัพยากรในพื ้นที่ ชุมชนต าบลบ้านแหลม เป็นการศึกษาทั้งด้าน

ทรพัยากรธรรมชาติ ทรพัยากรวฒันธรรมและประเพณี และทรพัยากรดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อน ามาสรุปผลการศกึษาและท าการวิเคราะหผ์ลต่อไป 

1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
1.2.1 การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 

ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (key informant) ไดแ้ก่ ผูน้  าชมุชน มคัคเุทศกช์มุชน ตวัแทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสว่นรว่มในการจดัการชมุชน  

ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัส าหรบัตอบแบบสมัภาษณใ์นกระบวนการวิจยั โดยใชก้ารเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะที่มีความ
เหมาะสมตรงกบัความเชี่ยวชาญ และเป็นผูท้ี่อาศยัอยู่ในทอ้งถิ่น ซึง่เป็นผูท้ี่มีความเก่ียวขอ้งในการ
ท่องเที่ยวชมุชน มีความเก่ียวขอ้งในการพฒันาพืน้ท่ีชมุชนต าบลบา้นแหลม อย่างนอ้ย 2 ปี จ านวน
ทัง้สิน้ 12 คน ไดแ้ก่ ผูน้  าชมุชนต าบลบา้นแหลม ผูน้  าแต่ละฐานกิจกรรมในชมุชนต าบลบา้นแหลม 
จ านวน 5 คน ผูแ้ทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านกังานจงัหวดัสพุรรณบรุี จ  านวน 2 คน 
ผูแ้ทนจากองคก์รบรหิารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ส  านกังานพืน้ที่พิเศษ
เมืองโบราณอูท่อง อพท.7) จ านวน 1 คน ผูแ้ทนจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบล จ านวน 1 คน ผูแ้ทน
จากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จ านวน 1 คน และมคัคเุทศกช์มุชน 2 คน 



  36 

1.2.2 การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งหัวข้อและ

ประเด็นหลกัในการสมัภาษณ ์คือ การศึกษาทรพัยากรในพืน้ที่ชุมชน และความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดส้่วนเสียในชุมชน โดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือที่ใชใ้น
การศกึษา และรวบรวมขอ้มลู   

 2) การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ผูว้ิจัยไดส้ืบคน้ขอ้มลู
จากทางอินเตอรเ์น็ต และเว็บไซตต์่าง ๆ ตลอดจนวารสารวิชาการ ต ารา และแนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับการสื่อความหมายในชุมชน และน าแบบสัมภาษณ์ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ให้มีความตรงตามเนือ้หา 
(Content validity) โดยเนือ้หาประเด็นที่ท  าการศึกษาตอ้งครอบคลุมถึงในหัวข้อส าคัญ ไดแ้ก่  
ทรพัยากรในพืน้ที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม ความตอ้งการของชมุชนต่อการสื่อความหมาย ในชมุชน
ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

1.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) ผูว้ิจยัท าการสมัภาษณแ์บบกึง่มีโครงสรา้ง (Semi - structured interview) 
โดยการบนัทกึเสียงการสมัภาษณ ์และจดบนัทกึตามประเด็นหลกัที่ตรงกบัหวัขอ้ในแบบสมัภาษณ ์ 

ในการวิจยันีไ้ดมี้การตัง้ประเด็นค าถามเพื่อสรา้งเครื่องมือส าหรบัการสมัภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายเชิงลึก (In - depth Interview) แต่รูปแบบในการสมัภาษณด์งักล่าวจะใชรู้ปแบบที่
ไม่ไดมุ้่งเนน้ความเป็นทางการ สามารถด าเนินการในการสมัภาษณไ์ดไ้ม่ยุ่งยากมากนกั ตลอดจน
การสมัภาษณย์งัมีความต่อเนื่องกนัแบบกลอ้งกวา้งในประเด็นค าถามซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดใน
ลกัษณะที่มุ่งเนน้การสนทนาที่เป็นธรรมชาติกบัผูท้ี่ถูกสมัภาษณแ์ละไม่สรา้งความอึดอดัแก่ผูถู้ก
ซกัถาม เพื่อใหผู้ส้มัภาษณมี์ความเป็นอิสระที่จะเล่าเรื่องต่าง ๆ ของชมุชน ความเป็นมา เรื่องราว
ต่าง ๆ และสิ่งที่อยากเสนอแนะในการสรา้งสื่อในการสื่อความหมายในชมุชน 

1.2.4 การวิเคราะหข์อ้มลู 
ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูจะใหค้วามส าคญักบัการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการเชิง

คุณภาพและมีการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาบรรยายและพรรณนา(Descriptive Research) ซึ่ง
เครื่องมือที่ถูกน ามาใชใ้นการเก็บขอ้มลูนัน้ผูว้ิจัยไดมี้การก าหนดด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลู  เม่ือ
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้เอกสารและการสมัภาษณไ์ดเ้พียงพอต่อการศกึษาตามวตัถปุระสงค์
แลว้ ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มลูมาวิเคราะหโ์ดยเบือ้งตน้ และน ามาจดัแยกเป็นหมวดและเป็นหมู่อย่างเป็น
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ระบบอย่างชดัเจน ตามเคา้โครงเรื่องแลว้จึงสรุปออกมา เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะหแ์ละหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมต่อไป หลังจากนั้นผูว้ิจัยจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบ
สมบรูณต์ามวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั โดยใชว้ิธีการสมัภาษณอ์ีกครัง้ในประเด็นที่ผูว้ิจยัคิดวา่อาจ
เป็นประโยชนต์่อการศึกษาวิจัยและวิเคราะหข์อ้มูลใหม้ากขึน้และไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มูลซ า้ 
นอกจากนี ้ผู้วิจัยยังด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบสามเส้ากรณีการสัมภาษณ์
กลุม่เปา้หมายของการวิจยั (Interview) ดงันี ้
  การตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ดา้นบคุคลกลา่วคือ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบสามเสา้ดา้น
บคุคล จ านวน 3 กลุม่ คือ  

กลุ่มที่ 1 สมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ของหน่วยงานภาครฐั ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียที่มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัชมุชนต าบลบา้นแหลม 

กลุ่มที่ 2 สมัภาษณผ์ูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในชมุชนโดยตรง ไดแ้ก่ ผูน้  าชมุชน ตวัแทน
ผูน้  าแต่ละฐานกิจกรรมของชมุชน และมคัคเุทศก ์

กลุ่มที่ 3 ผู้อาศัยอยู่ในชุมชน ซี่งถ้าหากข้อมูลที่ไดต้รงกันกับที่สัมภาษณ์มาก็
หมายความวา่ขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นขอ้มลูเชิงคณุภาพที่เช่ือถือไดจ้รงิ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที ่2: การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเทีย่ว
ในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผูว้ิจัยน าผลการวิจัยจากการวิจัยระยะที่ 1 คือ การศึกษาทรพัยากรในพืน้ที่ของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยขอ้มูลดังกล่าวเป็น
ขอ้มลูเก่ียวกับการตรวจสอบทรพัยากรพืน้ฐานที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงขอ้มลูที่ไดม้าจาก
การสัมภาษณเ์ชิงลึกโดยมุ่งการสัมภาษณไ์ปยังบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในชุมชนซึ่งท าหนา้ที่
โดยตรงและมีความรูเ้ก่ียวกบัการบริหารจดัการการท่องเที่ยวของชมุชนในแต่ละพืน้ที่ ทัง้นีเ้พื่อน า
ขอ้มูลดังกล่าวมาจัดท าแบบสอบถามในประเด็นเก่ียวกับการสื่อความหมายที่เกิดขึน้ในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านแหลม ส าหรับการศึกษาวิจัยในส่วนนีผู้ ้วิจัยจะมุ่งเน้นในประเด็น
เก่ียวกับความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่ไดร้บัมาจากการเก็บ
ขอ้มลูผ่านการสมัภาษณข์องบคุคลที่มีสว่นไดเ้สียทัง้นีเ้พื่อน าไปจดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางในการ
สื่อความหมายใหอ้อกมามีประสิทธิภาพใหม้ากที่สดุ 
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 2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามเรือ่งการสื่อความหมายในชมุชน 
2.2.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
         ประชากรในการวิจัย ไดแ้ก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวในชุมชน

ต าบลบา้นแหลม 
        ผูว้ิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยท าการค านวณขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งนี ้การก าหนดขนาดดังกล่าวใช้สูตรค านวณตามแนวทางของคอแครน 
(Cochran, 1977) หากเป็นกรณีไม่อาจทราบถึงค่าสดัส่วนของประชากร โดยระบุปริมาณความ
เช่ือมั่นไวท้ี่รอ้ยละ 95 ค่าความคาดเคลื่อนที่ 0.05 สดัส่วนของลกัษณะที่สนใจในประชากรเท่ากบั 
0.1 

 
จากสตูร 

𝑛 =
𝑃(1 − 𝑃)𝑍2

𝑒2
 

 
โดย  n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ตอ้งการ  

P = สดัสว่นของลกัษณะที่สนใจในประชากร  
e = ระดบัความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างที่ยอมใหเ้กิดขึน้ได ้ 
z = ค่า z ที่ระดบัความเช่ือมั่นหรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า z = 1.96 

ดงันัน้ 

 𝑛 =
𝑃(1−𝑃)𝑍2

𝑒2
  

 

    𝑛 =
0.1(1−0.1)1.962

0.052
 

 

    𝑛 =
0.345744

0.0025
   

 

   𝑛 = 138.2976 

  
ดงันัน้ กลุม่ตวัอย่างในการเก็บขอ้มลูครัง้นีเ้ท่ากบั 138 ตวัอย่าง 
**หมายเหตุ  ขอ้จ ากัดในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

ที่เดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในชมุชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบุรี  ผูว้ิจยั 
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ไดท้  าการเก็บขอ้มลูแบบสอบถามในระหว่างวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์ถึงวนัที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564  
โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเสร็จสิน้ จ านวน 97 ชุด ซึ่งหลังจากนั้นในช่วง 
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 มีการออกค าสั่งจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ท  าหนา้ที่ในการ
ปอ้งกนัไม่ใหเ้ชือ้ไวรสัโควิด 19 แพรร่ะบาดซึง่มีการยกระดบัแนวทางในการควบคมุไม่ใหมี้การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 ตามแนวทางที่ ศบค.ก าหนดซึ่งส่งผลใหชุ้มชนต าบลบา้นแหลม 
จงัหวดัสพุรรณบรุี ประกาศปิดชมุชน ไม่รบันกัท่องเที่ยว ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไม่สามารถด าเนินการเก็บ
ขอ้มูลแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมใหค้รบตามจ านวนที่ก าหนดจากสูตรการท าวิจัย
ข้างตน้ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ผูว้ิจัยไดท้  าการเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกตอ้งของ
แบบสอบถามแลว้จ านวน 97 ชุด คิดเป็นรอ้ยละ 70 ของกลุ่มตวัอย่างประชากรตามสูตรค านวณ
ตามแนวทางของคอแครน 

2.2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
 เครื่องมือที่ ใช้ในงานวิจัยครั้งนี ้เ ป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามและรวบรวมขอ้มลู 97 ชดุ แบ่งเป็น 4 สว่นดงันี ้
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ 

นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชมุชนต าบลบา้นแหลม  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวในชมุชนต าบลบา้นแหลม  
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวต่อรูปแบบการ

สื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert) 5 ระดบัคือ 
 

     
 
 
 
 
 
 การอภิปรายผลแบบสอบถามเป็นแบบอนัตรายภาค (Interval Scale) (ศิริวรรณ 

เสรีรตัน,์ 2549, อา้งถึงใน อญัชนา ทองเมืองหลวง, 2554) ใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตร
ภาคชัน้ ดงันี ้

มากที่สดุ 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
นอ้ย 2 คะแนน 
นอ้ยที่สดุ 1 คะแนน 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =  
ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

 =  
5−1

5
 

 = 0.80  
 
 โดยหลงัจากการค านวณช่วงระดบัคะแนนแลว้เสร็จ ไดน้  าค่าผลคะแนนที่ไดม้า

แบ่งเป็นระดบั ความพงึพอใจ 5 ระดบัดงันี ้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง มากท่ีสดุ 

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง    มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง นอ้ย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง นอ้ยที่สดุ 

   ตอนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended) ใหผู้ต้อบเลือกตอบอย่าง
อิสระในเรื่องของปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวในการเสนอแนะ
การสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนในชมุชนต าบลบา้นแหลม  

2.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชว้ิธี ดงันี ้

1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลจาก
ต าราและแหล่งค้นควา้อื่น ๆ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และแหล่งข้อมูลที่
เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บขอ้มลูเพื่อน ามาวิเคราะหโ์ดยศกึษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั
ที่เก่ียวขอ้ง 

2) ผูว้ิจัยไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งไม่มีสญัชาติไทยที่ก าหนดเป้าหมายของการ
ท่องเที่ยวไวท้ี่การท่องเที่ยวเชิงชมุชนในชมุชนต าบลบา้น ที่มาแบบอิสระหรือมาเป็นกรุ๊ปทวัร ์โดย
การแจกแบบสอบถามใหก้ับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ทัง้หมด 97 คน 

3) ผูว้ิจัยไดน้  าแบบสอบถามทุกฉบบัที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเองมาตรวจสอบความสมบรูณอ์ย่างถ่ีถว้น 

4) ผู้วิ จัยน าแบบสอบถามที่ ตรวจสอบแล้วไปบันทึกลงในเครื่ อง
คอมพิวเตอร ์เพื่อน าไปด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมทางสถิติตอ่ไป 
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2.2.4 การวิเคราะหข์อ้มลู 
 ส าหรบัการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยท าการวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มูลโดยการน า

แบบสอบถามที่ไดร้วบรวมมาด าเนินการโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจยั SPSS (Statistical 
Package for the Social Science) เพื่อมาค านวณและหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้น าค่า
ทางสถิติมาอา่นตีความ เพื่อสรุปขอ้มลูขัน้ตน้จากแบบสอบถามที่ได ้

 
วิธีการด าเนินการวิจัยระยะที ่3: การประเมิน และปรับปรุงการสื่อความหมายในแหล่ง
ทอ่งเทีย่วชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขัน้ตอนการตรวจสอบแนวทางการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวของชมุชนต าบลบา้น
แหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี ดว้ยการจดัสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 

3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากจากสนทนากลุม่ (Focus Group) 
3.1.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
 ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (key informant) ที่ไดมี้การระบคุณุสมบตัิกลุม่เปา้หมายที่เป็นผู้

ร่วมสนทนาแบบกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประสบการณแ์ละมีความเก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวในพืน้ที่
ชมุชนต าบลบา้นแหลม ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ไดแ้ก่ ผูน้  าชมุชน มคัคเุทศกช์มุชน ผูน้  าแต่ละฐานกิจกรรม
ในชมุชนต าบลบา้นแหลมที่มีสว่นรว่มในการจดัการชมุชน จ านวน 8 คน ซึ่งเลือกมาจากประชากร
เปา้หมายที่ก าหนดเอาไว ้(ส  านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, 2549) 

3.1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสนทนากลุ่มเป็นเทคนิคหนึ่งของการ

วิจยัเชิงคณุภาพที่ผูว้ิจยัใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนขอ้มลูความคิดเห็นของผูท้ี่
มีส่วนไดเ้สีย ซึ่งวัตถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึงผลการสรา้งการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและออกมาตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวและชุมชน โดยจดัการ
ประชุมอีกครัง้เพื่อสอบถามทางชุมชนถึงความพึงพอใจหลงัจากที่ไดใ้หบ้ริการสื่อแลว้ พรอ้มทัง้
ปรบัปรุงแกไ้ข โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

1. ผูว้ิจยัท าการน าเสนอผลการศกึษาตามวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 1 และ ขอ้ที่ 2 ดงันี ้
 1.1 ผลการศึกษาทรพัยากรของแหล่งท่องเที่ยวต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลา

มา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 
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 1.2 ผลการศึกษาพฤติกรรม ความตอ้งการของนักท่องเที่ยวและความตอ้งการ
ของชุมชนต่อการสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ 
จงัหวดัสพุรรณบรุี 

2. เพื่อที่ชุมชนจะไดเ้รียนรูแ้นวทางและทฤษฎีที่ผู้วิจัยศึกษา รวมทั้งทฤษฎีการสื่อ
ความหมายตามหวัขอ้การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม เพื่อร่วมกัน
พฒันาแนวความคิดหลกัในการสื่อความหมายน าเสนอผ่านตวัอกัษรภาษาองักฤษภายใตค้ าว่า 
LEAM MODEL (แหลม โมเดล)  

  L: Learning แนวทางการพฒันานกัสื่อความหมายเปิดโอกาสใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรู ้ 
E: Explain แนวทางการพฒันากระบวนการเขา้ถึงและเช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลเพื่อ

อธิบายและสื่อสารระหวา่งนกัสื่อความหมาย แหลง่ท่องเที่ยวชมุชน และนกัท่องเที่ยว 
A: Active Participate แนวทางการการส่งเสริมรูปแบบการปฏิสัมพันธ์อย่างมี

สว่นรว่ม ระหวา่งนกัท่องเที่ยว นกัสื่อความหมายและชมุชน การสื่อความหมายที่ดี  
M: Meaning แนวทางการพัฒนาเนื ้อหาในการสื่อความหมาย (Meaning) 

ความหมายในเรื่องที่มีความส าคญัหรือประเด็นส าคญัของเรื่องที่ตอ้งการน าเสนอผ่านสื่อรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการสื่อความหมาย 

3. ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยเป็นการสัมภาษณ์ในอีก
รูปแบบหนึ่งที่รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง 
โดยมีผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผูค้อยเปิดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้
กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกวา้งขวาง
ละเอียดลึกซึง้ โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6 -10 คน (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2549) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้น้  าชุมชน ผูน้  าแต่ละฐานกิจกรรม และมัคคุเทศก์
ทอ้งถิ่นไดร้่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการยกร่างการสื่อความหมายของการ
ท่องเที่ยวชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านแหลม ที่ได้จัดเตรียมจากการเก็บข้อมูล
สมัภาษณ ์เพื่อน ากลบัมาแกไ้ขอีกครัง้ก่อนที่จะออกมาเป็นรูปแบบการสื่อความหมายฉบบัสมบรูณ์
ต่อไป 

4. ปรบัปรุง แกไ้ขจากการสรุปขอ้มลูตามแบบสอบถามความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 
และแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
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 4.1 สรุปผลจากวงสนทนา ประชมุกลุ่มย่อย โดยการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผู้
รว่มประชมุและจากการตอบแบบสอบถามของนกัท่องเที่ยวมาแกไ้ขรูปแบบการสื่อความหมายให้
ตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวและของชมุชน 

 4.2 น าเสนอและยืนยันผลการออกแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ชมุชนต าบลบา้นแหลม 

   4.2.1 น าเสนออีกครัง้เพื่อความถูกตอ้งใหก้บัผูน้  าชุมชน ผูน้  าแต่ละฐาน 
และมคัคเุทศกช์มุชน  

   4.2.2 รบัรองรูปแบบการสื่อความหมายในที่ประชุม โดยผูน้  าชุมชนและ
ผูน้  าแต่ละฐาน 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม 
อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี” ผูว้ิจัยไดท้  าการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยออก 
เป็น 3 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

การด าเนินวิจยัระยะที่ 1 : การศึกษาทรพัยากรในพืน้ที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม และศึกษา
ความตอ้งการของชุมชนต่อการสื่อความหมาย ในชุมชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ 
จงัหวดัสพุรรณบรุี แบ่งเป็นขัน้ตอนย่อยดงันี ้ 

1.1 การศึกษาทรัพยากรในพืน้ที่ชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สพุรรณบรุี 

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

การด าเนินวิจยัระยะที่ 2 : การศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชมุชน
ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

การด าเนินวิจัยระยะที่ 3 : การประเมิน และปรบัปรุงแนวทางในการสื่อความหมายใน
แหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

 
ในบทนีผู้ว้ิจยัไดน้  าเสนอผลการวิจยัในระยะท่ี 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ดงัต่อไปนี ้
การด าเนินวิจยัระยะที่ 1 : การศึกษาทรพัยากรในพืน้ที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม และศึกษา

ความตอ้งการของชุมชนต่อการสื่อความหมาย ในชุมชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ 
จงัหวดัสพุรรณบรุี แบ่งเป็นขัน้ตอนย่อยดงันี ้

ขัน้ตอนย่อยที่ 1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูการตรวจสอบทรพัยากรของชุมชนต าบลบา้น
แหลม   

ผูว้ิจัยไดท้  าการตรวจสอบทรพัยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบา้นแหลม โดยใชแ้บบ
ตรวจสอบทรพัยากร มีทัง้ดา้นทรพัยการทางธรรมชาติ ทรพัยากรวฒันธรรม ทรพัยากรมหกรรม
และปรากฏการณท์ี่มีความส าคญั ทรพัยากรกิจกรรมที่มีความโดดเด่น และทรพัยากรดา้นบริการ 
เพื่อน ามาศกึษา และวิเคราะหศ์กัยภาพของแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม  
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ขัน้ตอนย่อยที่ 1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึเก่ียวกบัการสื่อความหมาย
ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบตัิที่มีความเช่ียวชาญ ความช านาญ 
และเป็นผูท้ี่อาศยัอยู่ในทอ้งถิ่น เป็นผูท้ี่มีความเก่ียวขอ้งในการท่องเที่ยวชมุชน มีความเก่ียวขอ้งใน
การพัฒนาพืน้ที่ หรือพัฒนาชุมชนต าบลบา้นแหลม อย่างนอ้ย 2 ปี จ านวน 12 ท่าน โดยมีผูน้  า
ชุมชนต าบลบ้านแหลม ผู้น  าแต่ละฐานกิจกรรมในชุมชนต าบลบ้านแหลม ตัวแทนจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส  านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ตัวแทนจากองคก์รบริหารการ
พฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ส านกังานพืน้ที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อพท.7) 
ตวัแทนจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ตวัแทนจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลจงัหวดั และมคัคเุทศก์
ชมุชน จ านวน 12 คน 
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ผลการด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 : การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนต าบลบ้านแหลม 
และศึกษาความต้องการของชุมชนต่อการสื่อความหมาย ในชุมชนต าบลบ้านแหลม 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขัน้ตอนย่อยที่ 1.1 ผลการตรวจสอบทรพัยากรทางการท่องเที่ยวของชมุชนบา้นแหลม ดงั
รายละเอียดต่อไปนี ้

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 

ภาพประกอบ 2 แม่น า้ท่าจีน 

ชื่อ: แม่น า้ท่าจีน 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว: แม่น า้ท่าจีน ความยาวกว่า 300 เมตร ซึ่งเริ่มตน้มาจาก 
จงัหวดัอทุยัธานี ไหลผ่าน จังหวดัชยันาท จนถึงจังหวดัสพุรรณบรุี ซึ่งผ่านอ าเภอเดิมบางนางบวช 
สามชุก ศรีประจันต ์บางปลามา้ สองพี่นอ้ง (รวมระยะทางราว 120 กิโลเมตร) ไหลลงมาต่อที่ 
จงัหวดันครปฐม และจบที่จังหวดัสมทุรสาคร การเดินทางเขา้มาในชมุชนมีทัง้โดยรถส่วนตวั ทาง
หลวงหมายเลข 340 จากนัน้จะเจอป้ัมเคาลเท็กซ ์สาขาดาวสอาด เลีย้วซา้ย เดินทางต่อโดยใช้
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3351 แม่น า้ท่าจีนจะขนาบกบัถนนเสน้นี ้โดยรถสาธารณะ ขึน้รถตู้
ที่สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (เอกมยั) จากนัน้ลงรถตูท้ี่ ป้ัมคาลเท็กซ ์สาขาดาวสอาด และต่อ
รถจักรยานยนตรส์าธารณะมายังชุมชน แม่น า้ท่าจีน เป็นแม่น า้ที่แยกจากแม่น า้เจา้พระยา อยู่
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ระหว่างต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กับต าบลหาดท่าเสา อ าเภอวัดสิงห ์จังหวัด
ชยันาท แลว้ไหลลงไปทางตอนใต ้ช่วงที่ผ่านตอนใตข้องจงัหวดัชยันาท เรียกว่า แม่น า้มะขามเฒ่า 
ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกว่า แม่น า้สุพรรณบุรี ส่วนช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดนครปฐม 
เรียกว่า แม่น า้นครชัยศรี และช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาคร เรียกว่า แม่น า้ท่าจีน ในอดีตใน
หลวงรชักาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสตน้ผ่านแม่น า้สายนี ้และเป็นเสน้ทางที่ท่านสนุทรภู่กวีเอก ใช้
ล่องเรือผ่าน ท่านไดป้ระพนัธ ์นิราศสพุรรณยงัที่แห่งนี ้รวมถึงแม่น า้สายนีย้งัเป็นแม่น า้ส  าคญัของ
จงัหวดัสพุรรณบรุี ประชาชนที่อาศยัอยู่บรเิวณสองฝ่ังของแม่น า้ เพื่อประโยชนใ์นการท าการเกษตร
และการจดังานตามประเพณีของทอ้งถิ่น 
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: มีการอธิบายจากมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น แต่ยังไม่สื่อที่ชัดเจนให้
นักท่องเที่ยวไดร้บัรูแ้ละเขา้ถึงขอ้มูลอย่างชัดเจน และมีปัญหาเรื่อง ชาวบา้นบางกลุ่มยังมีการ
ปล่อยน า้เสียลงสู่แม่น า้ ท าใหม้ีผลกระทบใหแ้ม่น า้มีกลิ่น  และมีผกัตบชวาอยู่มาก แต่ยงัมีการ
สื่อความหมายโดยมีศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว และมีเจา้หนา้ที่เพื่อบริการใหข้อ้มูลข่าวสารและ
ความรูเ้ก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของแม่น า้ท่าจีน มีกิจกรรมสื่อความหมายในทางเดิน
เทา้ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกใหน้ักท่องเที่ยว บริเวณจุดท่องเที่ยว ในรูปแบบของแผ่นป้ายและ
สญัลกัษณเ์พื่อบอกทิศทาง ในสว่นของขอ้มลูกิจกรรมจะมีการบรรยาย การน าศกึษาธรรมชาติ การ
แสดง และการจดักิจกรรมกลุม่ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมตามความสมคัรใจของนกัท่องเที่ยว 
เพื่อใหค้วามรูแ้ละสรา้งจิตส านกึที่ดีในการดแูลทรพัยากรธรรมชาติและการอนรุกัษธ์รรมชาติ แต่ยงั
ไม่มีการจดัท าเอกสารเผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  48 

ด้านทรัพยากรทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรม 
 

 

ภาพประกอบ 3 วดัสขุเกษม 

 ที่มา : กลุม่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม (2563) 

ชื่อ: วดัสขุเกษม 
สภาพปัจจุบันของแหล่งทอ่งเทีย่ว: วดัสขุเกษม นกัท่องเที่ยวอาจมาดว้ยรถยนตส์ว่นบคุคล ทาง
หลวงหมายเลข 340 จากนัน้จะเจอป้ัมเคาลเท็กซ ์สาขาดาวสอาด เลีย้วซา้ย เดินทางต่อโดยใช้
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3351 ขบัตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบวดัอยู่ทางดา้นซา้ย 
โดยรถสาธารณะ ขึน้รถตูท้ี่ สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (เอกมยั) จากนัน้ลงรถตูท้ี่ ป้ัมคาลเท็กซ ์
สาขาดาวสะอาด และต่อรถจกัรยานยนตรส์าธารณะ วดัศขุเกษมเป็นวดัราษฎร ์สงักดัคณะสงฆ์
ฝ่ายมหานิกาย มีช่ือวัดที่เป็นสิริมงคลต่อชีวิตผูม้าเยือน ในอดีตในหลวงรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จ
ประพาสตน้ผ่านวดัแห่งนี ้และภายในวดัประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ในอุโบสถ ซึ่งเป็นองคท์ี่ใหญ่
ที่สุดในลุ่มแม่น า้สพุรรณ ภายในอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ ซึ่งเป็นองคท์ี่ใหญ่ที่สุดในลุ่ม
แม่น า้สพุรรณ เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบา้นในชมุชน  
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: มีการอธิบายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ยังไม่สื่อที่ชัดเจนให้
นกัท่องเที่ยวไดร้บัรูแ้ละเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ ไดอ้ย่างครบถว้น และไดมี้การสื่อความหมายผ่านการ
จดัตัง้ศนูยบ์ริการนกัท่องเที่ยวอยู่บริเวณหนา้วดัและมีเจา้หนา้ที่เพื่อบริการใหข้อ้มลูข่าวสารและ
ความรูเ้ก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมของวดัสขุเกษม มีกิจกรรมสื่อความหมายในทางเดิน
เทา้ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเที่ยว บริเวณจดุท่องเที่ยว หรือ ณ จดุที่มีการจดักิจกรรม
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เพื่อความบนัเทิงของนกัท่องเที่ยวไม่วา่จะเป็นบรเิวณรา้นคา้หนา้วดัหรือจดุอื่น ๆ มีปา้ยบอกชดัเจน
ถึงทางเขา้และทางออก รวมถึงป้ายบอกทางไปยงัรา้นคา้แต่ละประเภทที่นักท่องเที่ยวสนใจ ใน
รูปแบบของแผ่นป้ายและสญัลกัษณ์เพื่อบอกเสน้ทางในการเดินทางไปยงัจดุต่าง ๆ นอกจากนีใ้น
สว่นของการน าเสนอเก่ียวกบักิจกรรมจะมีการด าเนินการใหข้อ้มลูโดยมคัคเุทศกข์องทอ้งถิ่นซึ่งจะ
ท าหนา้ที่ในการบรรยายลกัษณะของการจดักิจกรรมต่าง ๆ สว่นรูปแบบของกิจกรรมจะมุ่งเนน้เป็น
กิจกรรมที่ถกูจดัขึน้และการเขา้มีส่วนรว่มดว้ยความสมคัรใจและตามความตอ้งการของผูม้าเยือน 
เพื่อใหค้วามรูแ้ละสรา้งจิตส านกึที่ดีในการดแูลทรพัยากรธรรมชาติและการอนรุกัษว์ฒันธรรมอย่าง
ยั่งยืน แต่ยังไม่มีการจัดท าเอกสารที่จะเผยแพร่และใหค้วามรูเ้ก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติและ
วฒันธรรมของชมุชน 
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ภาพประกอบ 4 วดัป่าพฤกษ ์

 ที่มา : กลุม่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม (2563) 

ชื่อ: วดัป่าพฤกษ ์
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว: วัดป่าพฤกษ์ สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว ทางหลวง
หมายเลข 340  จากนัน้จะเจอป้ัมเคาลเท็กซ ์สาขาดาวสอาด เลีย้วซา้ย เดินทางต่อโดยใชถ้นนทาง
หลวงชนบทหมายเลข 3351 ขับตรงไปประมาณ 7 กิโลเมตร จะพบวัดอยู่ทางดา้นซา้ย โดยรถ
สาธารณะ ขึน้รถตูท้ี่ สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (เอกมยั) จากนั้นลงรถตูท้ี่ ป้ัมคาลเท็กซ ์สาขา
ดาวสอาด และต่อรถจักรยานยนตรส์าธารณะ วัดป่าพฤกษ์ เป็นวัดราษฎร ์สงักัดคณะสงฆฝ่์าย
มหานิกาย ในต านานกลา่วว่า พระพทุธเจา้หลวง ทรงแวะทอกกฐิน เม่ือครัง้เสด็จประพาสตน้ ร.ศ. 
123 ภายในประดิษฐานหลวงพ่อสีแสง พระพุทธรูปในต านานทัพพม่า  และภายในวัดมีการจัด
แสดงเรอืมาศเก่งจ าลองสมยัรชักาลที่ 5 ที่ทรงใชล้อ่งเรือประพาสสพุรรณ  
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: มีการอธิบายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ยังไม่สื่อที่ชัดเจนให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู ้และเข้าถึงข้อมูลอย่างอย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี ้ยังมีการจัดตั้ง
ศนูยบ์ริการใหก้บันกัท่องเที่ยวซึ่งตัง้อยู่บริเวณหนา้วดัและมีเจา้หนา้ที่เพื่อบริการใหข้อ้มลูข่าวสาร
และความรูเ้ก่ียวกับสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมของวดัป่าพฤกษ์ มีกิจกรรมสื่อความหมายใน
ทางเดินเทา้ที่มีสิ่งอ  านวยความสะดวกใหน้กัท่องเที่ยวในบรเิวณจดุท่องเที่ยว เช่น รา้นคา้หนา้วดั มี
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ป้ายบอกชัดเจนถึงทางเข้าและทางออก นอกจากนีย้ังมีการจัดท าป้ายเพื่อบอกต าแหน่งและ
ทิศทางของรา้นคา้โดยแยกตามประเภทของรา้นคา้ที่นกัท่องเที่ยวอาจใหค้วามสนใจและตอ้งการที่
จะเยี่ยมชมในรูปแบบของแผ่นปา้ยและสญัลกัษณเ์พื่อบอกทิศทาง ในสว่นของขอ้มลูกิจกรรมจะมี
การบรรยายน าชมวฒันธรรม การแสดง และการจัดกิจกรรมกลุ่ม ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
ตามความสมัครใจและความตอ้งการของผูม้าเยือน เพื่อใหค้วามรูแ้ละสรา้งจิตส านึกที่ดีในการ
ดูแลทรพัยากรธรรมชาติและการอนุรกัษ์วฒันธรรมอย่างยั่งยืน แต่ยงัไม่มีการจัดท าเอกสารที่จะ
เผยแพรแ่ละใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของชมุชน 
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ภาพประกอบ 5 วดัใหมพ่ิณสวุรรณ 

 ที่มา : กลุม่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม (2563) 

ชื่อ: วดัใหม่พิณสวุรรณ 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว: วัดใหม่พิณสุวรรณ สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว ทาง
หลวงหมายเลข 340  จากนัน้จะเจอป้ัมเคาลเท็กซ ์สาขาดาวสอาด เลีย้วซา้ย เดินทางต่อโดยใช้
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3351 ขบัตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบวดัอยู่ทางดา้นซา้ย  
โดยรถสาธารณะ ขึน้รถตูท้ี่สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (เอกมยั) จากนัน้ลงรถตูท้ี่ ป้ัมคาลเท็กซ ์
สาขาดาวสอาด และต่อรถจักรยานยนตรส์าธารณะ ซึ่งวดัใหม่พิณสวุรรณก่อตัง้เม่ือปีพ.ศ.2450 
โดยมีหลวงพ่อป่ิน เจา้อาวาส ต่อมา หลวงพ่อเรือง ไดข้ึน้เป็นเจา้อาวาสต่อจากหลวงพ่อป่ิน โดย
หลวงพ่อเรืองมีความช านาญดา้นวิปัสสนากรรมฐาน และแพทยแ์ผนโบราณ รกัษาผูค้นจ านวน
มากมาย จนมีช่ือเสียงในการรกัษา วดัใหม่พิณสวุรรณในสมยันัน้ เต็มไปดว้ยผูค้นที่มารอรบัการ
รกัษา ท าใหว้ดันีมี้ช่ือเสียงโด่งดงั ต่อมาในปี 2511 ท่านไดม้รณภาพลง แต่ชาวบา้นในพืน้ที่ยงัคงมี
ศรทัธาสืบมาจนปัจจุบนั ภายในวดัแห่งนีป้ระดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเรือง ในวิหารมหาอุตและ
ภายในวิหารไมส้กั ประดิษฐานหลวงพอ่ทอง  
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: มีการอธิบายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ยังไม่มีสื่อที่ชัดเจนให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู ้และเข้าถึงข้อมูลอย่างอย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี ้ยังมีการจัดตั้ง
ศนูยบ์ริการใหก้บันกัท่องเที่ยวซึ่งตัง้อยู่บริเวณหนา้วดัและมีเจา้หนา้ที่เพื่อบริการใหข้อ้มลูข่าวสาร



  53 

และความรูเ้ก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมของวดัใหม่พิณสวุรรณ มีกิจกรรมสื่อความหมาย
ในทางเดินเทา้ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกใหน้ักท่องเที่ยวในบริเวณจุดท่องเที่ยว หรือบริเวณที่มี
กิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ เช่น รา้นคา้หนา้วดั มีป้ายบอกชดัเจนถึงทางเขา้และทางออก รวมถึง
ป้ายบอกทางไปยังร้านค้าแต่ละประเภทที่นักท่องเที่ยวสนใจ ในรูปแบบของแผ่นป้ายและ
สญัลกัษณเ์พื่อบอกทิศทาง ในส่วนของขอ้มลูกิจกรรมจะมีการบรรยายโดยมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น ใน
รูปแบบของการจัดกิจกรรมตามความสมคัรใจและความตอ้งการของผูม้าเยือน เพื่อใหค้วามรูแ้ละ
สรา้งจิตส านึกที่ดีในการดแูลทรพัยากรธรรมชาติและการอนรุกัษ์วฒันธรรมอย่างยั่งยืน แต่ยงัไม่มี
การจดัท าเอกสารที่จะเผยแพรแ่ละใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของชมุชน 
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ด้านทรัพยากรทอ่งเทีย่วแบบมหกรรม/เทศกาล/ประเพณี 
 

 

ภาพประกอบ 6 งานประเพณีตกับาตรกลางน า้ 

 ที่มา : กลุม่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม (2563) 

ชื่อ: งานประเพณีตกับาตรกลางน า้ 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว: หนึ่งในประเพณีที่มีช่ือเสียงคืองานประเพณีตกับาตรกลาง
น า้ซึ่งไดมี้การสืบทอดประเพณีอนัดีงามนีม้าอย่างยาวนานแต่ยงัไม่ปรากฏว่าเริ่มประเพณีตัง้แต่
ช่วงเวลาใด ผูส้งูอายเุล่าว่าเกิดมาก็เห็นการตกับาตรกลางน า้นีแ้ลว้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเวลานาน
ถึง 100 ปี โดยจะถือเอา วนัแรม 12 ค ่า เดือน 12 เป็นวนัใส่บาตร เป็นงานประเพณีที่งดงามแสดง
ใหเ้ห็นถึงการศรทัธาในพระพทุธศาสนา และไดส้ืบทอดปฏิบตัิกนัมาแต่โบราณกวา่ 100 ปี ช่วงหลงั
วันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอันเชิญพระพุทธรูปออกจากสถานที่ตั้งสักการะน ามา
ประดิษฐานในมณฑลพิธีแลว้น าพระปฏิมากรรมท่ีศักดิ์สิทธ์ิ (เรือพระ) ล่องไปตามล าน า้ท่าจีน
เพื่อใหป้ระชาชนที่ศรทัธาไดก้ราบนมสัการและร่วมอนุโมทนาส่วนบุญ มีบรรดาพ่อเพลงแม่เพลง
พืน้บา้น ชาวบา้นจะตกับาตรพระสงฆก์ลางแม่น า้ท่าจีนบริเวณหนา้ตลาดคอวงั จนถึงหนา้วดัป่า
พฤกษ ์ซึง่พระสงฆจ์ากวดัต่าง ๆ จะพายเรอืบิณฑบาต  
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: มีการอธิบายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ยังไม่สื่อที่ชัดเจนให้
นกัท่องเที่ยวไดร้บัรูแ้ละเขา้ถึงขอ้มลูอย่างชดัเจน และยงัไม่มีกระบวนการในการสื่อความเก่ียวกบั
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ประเพณีดังกล่าวที่ชัดเจน แต่มีเจ้าหน้าที่ เพื่อบริการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มทางวัฒนธรรมและประเพณีของงานประเพณีตักบาตรกลางน า้ มีกิจกรรมสื่อ
ความหมายในทางเดินเทา้ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเที่ยวในบริเวณจุดท่องเที่ยว เช่น 
รา้นคา้หนา้บรเิวณทางชมงาน มีปา้ยบอกชดัเจนถึงทางเขา้และทางออก รวมถึงปา้ยบอกทางไปยงั
รา้นคา้แต่ละประเภทที่นกัท่องเที่ยวสนใจ ในรูปแบบของแผ่นป้ายและสญัลกัษณเ์พื่อบอกทิศทาง 
ในสว่นของขอ้มลูกิจกรรมจะมีการบรรยายน าชมเพื่อศกึษาวฒันธรรมและประเพณีการแสดง และ
การจดักิจกรรมกลุ่ม ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมตามความสมคัรใจและความตอ้งการของผูม้า
เยือน เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตส านึกที่ดีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอย่างยั่ งยืน  แต่ยังไม่ มีการจัดท าเอกสารที่จะเผยแพร่และให้ความรู้เ ก่ียวกับ
ทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของชมุชนและวฒันธรรมของงานประเพณีตกับาตรกลางน า้ 
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 ภาพประกอบ 7 งานแข่งขนัเรอืยาวประเพณี อ าเภอบางปลามา้  

 ที่มา : กลุม่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม (2563) 

ชื่อ: งานแข่งขนัเรอืยาวประเพณี อ าเภอบางปลามา้ 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเทีย่ว: งานแข่งขนัเรือยาวประเพณี อ าเภอบางปลามา้ การแข่งขนั
เรือยาวของอ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มการแข่งขันครัง้แรกในปี พ.ศ.2543 และ
แข่งขันเป็นประจ ามาทุกปี มีปีที่ไม่ไดจ้ัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี อยู่ 4 ครัง้ คือปี พ.ศ.2549 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 โดยการแข่งขนัในปี พ.ศ.2561 เป็นการแข่งขนัครัง้ที่ 16 เป็น
การอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณีการแข่งขนัเรือยาว ของอ าเภอบางปลามา้ใหค้งอยู่สืบไป อกัทัง้ยงั
เป็นการส่งเสริมทางการตลาดใหแ้ก่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวในอ าเภอบางปลามา้ ของจังหวัด
สพุรรณบรุีใหเ้ป็นที่รูจ้กัเพิ่มมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัมีการแข่งเรือยาวไม่วา่จะเป็นประเภท 55 หรือ
ประเภท 30 ฝีพาย 
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: มีการอธิบายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ยังไม่สื่อที่ชัดเจนให้
นักท่องเที่ยวไดร้บัรูแ้ละเขา้ถึงขอ้มูลอย่างชัดเจน  และยังไม่มีการสื่อความหมายเก่ียวกับงาน
แข่งขนัเรอืยาวประเพณี อ าเภอบางปลามา้ที่ชดัเจน แต่มีเจา้หนา้ที่เพื่อบรกิารใหข้อ้มลูข่าวสารและ
ความรูเ้ก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมและประเพณีของงานแข่งขนัเรือยาวประเพณี อ าเภอ
บางปลามา้ มีกิจกรรมสื่อความหมายในทางเดินเทา้ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเที่ยวใน
บริเวณจดุท่องเที่ยว เช่น รา้นคา้หนา้บริเวณทางชมงาน มีป้ายบอกชดัเจนถึงทางเขา้และทางออก 
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รวมถึงป้ายบอกทางไปยงัรา้นคา้แต่ละประเภทที่นกัท่องเที่ยวสนใจ ในรูปแบบของแผ่นป้ายและ
สญัลกัษณเ์พื่อบอกทิศทาง ในสว่นของขอ้มลูกิจกรรมจะมีการบรรยายน าชมเพื่อศกึษาวฒันธรรม
และประเพณีการแสดง และการจดักิจกรรมกลุม่ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมตามความตอ้งการ
ของผูม้าเยือน แต่ยงัไม่มีการจดัท าเอกสารที่จะเผยแพร่และใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติ
และวฒันธรรมของชมุชนและวฒันธรรมของงานแข่งขนัเรอืยาวประเพณี อ าเภอบางปลามา้ 
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ด้านทรัพยากรทอ่งเทีย่วด้านกิจกรรมการทอ่งเทีย่ว 
 

 

ภาพประกอบ 8 บา้นธูปหยกสีประจ าวนัเกิด 

ชื่อ: บา้นธูปหยกสีประจ าวนัเกิด 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว : บ้านธูปหยกสีประจ าวันเกิด  เป็นฐานกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวเรียนรูก้ารท าธูปหอม ซึ่งวตัถุประสงคท์ี่ส  าคญัของการจัดกิจกรรมดงักล่าวก็เพื่อให้
กลุ่มนกัท่องเที่ยวไดมี้ส่วนรว่มในการท ากิจกรรมและไดศ้ึกษาเรียนรูเ้ก่ียวกบัภมูิปัญญาของชมุชน 
นอกจากนีใ้นส่วนของกิจกรรมท าธูปดว้ยตนเองเธอเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมรูปแบบฐานการ
เรียนรูภ้มูิปัญญาของชาวบา้นอีกรูปแบบหนึ่งโดยใหน้กัท่องเที่ยวเลือกสีธูปตามวนัเกิดของตนเอง 
และน าธูปมาโดยประมาณ 100 ดอก และกระจายออกเป็นวงกลมตามภาพ และจะออกมาดงัภาพ
ที่เห็น และสามารถซือ้น ากลบัหรือจะน าไปถวายที่วดัในชมุชน อย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านีห้าก
นกัท่องเที่ยวมีความสนใจนกัท่องเที่ยวจะตอ้งมีการติดต่อประสานงานมายงัผูจ้ดักิจกรรมเพื่อใหมี้
การจดัเตรียมกิจกรรมไวล้ว่งหนา้เนื่องจากการจดักิจกรรมจะตอ้งมีการเตรียมและมีขัน้ตอนต่าง  ๆ
ในการท ากิจกรรมพอสมควร 
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: มีการอธิบายจากมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น แต่ยังขาดเรื่องป้ายสื่อ
ความหมายในฐานกิจกรรม ยงัไม่สื่อที่ชดัเจนใหน้กัท่องเที่ยวไดร้บัรูแ้ละเขา้ถึงขอ้มลูอย่างชดัเจน 
และยงัไม่มีการสื่อความหมายเพื่อบรกิารนกัท่องเที่ยวหนา้บรเิวณทางเขา้ฐานกิจกรรม มีเจา้หนา้ที่
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เพื่อบริการให้ข้อมูลข่าวสารและความรูเ้ก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชุมชนและ
กิจกรรมของฐานบา้นธูปหยกสีประจ าวนัเกิด มีกิจกรรมสื่อความหมายในทางเดินเทา้ที่มีสิ่งอ  านวย
ความสะดวกใหน้ักท่องเที่ยวในบริเวณจุดท่องเที่ยว เช่น รา้นคา้หนา้ฐานกิจกรรม มีป้ายบอก
ชดัเจนถึงทางเขา้และทางออก รวมถึงปา้ยบอกทางไปยงัรา้นคา้แต่ละประเภทที่นกัท่องเที่ยวสนใจ 
ในรูปแบบของแผ่นปา้ยและสญัลกัษณเ์พื่อบอกทิศทาง ในสว่นของขอ้มลูกิจกรรมจะมีการบรรยาย 
การน าศึกษาวัฒนธรรมการแสดง ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมตามความสมัครใจและความ
ตอ้งการของผูม้าเยือน เพื่อใหค้วามรูแ้ละความรบัผิดชอบที่ดีในการดแูลทรพัยากรธรรมชาติและ
การอนรุกัษ์วฒันธรรมอย่างยั่งยืน แต่ยงัไม่มีการจดัท าเอกสารที่จะเผยแพร่และใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั
ทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของชมุชนและวฒันธรรมของแตล่ะฐานกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  60 

 

ภาพประกอบ 9 บา้นชาเตยหอมแม่อ าพร 

ชื่อ: บา้นชาเตยหอมแม่อ าพร 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว: บา้นชาเตยหอมแม่อ าพร เป็นฐานกิจกรรมใหน้กัท่องเที่ยว
เรียนรูก้ารท าน า้ชาเตยหอม เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรูภ้มูิปัญญาชาวบา้น ทัง้ยงัเป็นการศึกษา
วิธีการในการท าน า้ชาซึ่งท ามาจากเตยหอมโดยกิจกรรมดงักล่าวเป็นสว่นหนึ่งของการจดักิจกรรม
รูปแบบการเรียนรูจ้ากภูมิปัญญาชาวบา้น โดยบา้นชาเตยหอมใหน้ักท่องเที่ยวไดน้ าส่วนผสมที่
เตรียมไวใ้ห ้น ามาผสมกบัน า้รอ้นที่ทางชมุชนจดัใหต้ามชดุของแต่ละท่าน และยงัมีขายสามารถน า
กลับไปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านี ้หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจ
นกัท่องเที่ยวจะตอ้งมีการติดต่อประสานงานมายงัผูจ้ดักิจกรรมเพื่อใหมี้การจดัเตรียมกิจกรรมไว้
ล่วงหนา้เนื่องจากการจัดกิจกรรมจะตอ้งมีการเตรียมและมีขั้นตอนต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม
พอสมควร 
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: ส าหรบักระบวนการในการสื่อความหมายนัน้จะเห็นไดว้่ามีการ
สื่อความหมายผ่านกระบวนการในการบรรยายเก่ียวกับขอ้มลูต่าง ๆ โดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นแต่มี
ข้อสังเกตว่ารูปแบบในการบรรยายโดยมัคคุเทศก์ดังกล่าวยังขาดประเด็นเก่ียวกับการสื่ อ
ความหมายในแต่ละรูปแบบกิจกรรมที่มีการจัดขึน้  การบอกทิศทางกิจกรรมที่ถูกจัดขึน้มีการ
ถ่ายทอดขอ้มลูเก่ียวกบัวฒันธรรมของทอ้งถิ่นและมีการเชิญชวนใหน้กัท่องเที่ยวเขา้มารว่มในการ



  61 

ท ากิจกรรมเพื่อเรียนรู ้กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมตามความสนใจและความสมัครใจของ
นกัท่องเที่ยวและก่อใหเ้กิดประสบการณใ์หม่ ๆ รวมไปถึงการสรา้งจิตส านึกทางดา้นการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและทรพัยากรธรรมชาติของชุมชนใหเ้กิดขึน้กบัทัง้นกัท่องเที่ยวและชาวบา้นในชุมชน
บา้นชาเตยหอมแม่อ าพร 
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ภาพประกอบ 10 บา้นขนมสายบวั 

ชื่อ: บา้นขนมสายบวั 
สภาพปัจจุบันของแหล่งทอ่งเทีย่ว: บา้นขนมสายบวั เป็นฐานกิจกรรมใหน้กัท่องเที่ยวเรียนรูก้าร
ท าขนมโบราณ ขนมสายบวั เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรูภ้มูิปัญญาชาวบา้น โดยกิจกรรมนีถ้กูจดั
ขึน้เพื่อให้นักท่องเที่ยวศึกษาการท าขนมสายบัวซึ่งเป็นหนึ่งในขนมที่มีการสืบทอดทางด้าน
วัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่ งปัจจุบันโดยเป็นการศึกษาผ่านฐานการเรียนรูภู้มิปัญญา
ชาวบา้น แต่เนื่องจากกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมที่ตอ้งมีการเตรียมตวัในการท ากิจกรรมจากการจดัหา
วตัถดุิบและอปุกรณต์่าง ๆ ดงันัน้กิจกรรมนีจ้ึงเป็นกิจกรรมที่หากนกัท่องเที่ยวมีความสนใจจะตอ้ง
ประสานงานมายงัชมุชนในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลฐานกิจกรรมลว่งหนา้เพื่อจดัเตรียมกิจกรรม
ไวก้่อนเดินทางมาของนกัท่องเที่ยวดว้ย 
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: ส าหรบัรูปแบบในการสื่อความหมายในส่วนของกิจกรรมนีจ้ะ
เป็นการบรรยายโดยมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ใจถึงขอ้มลูทางดา้นวฒันธรรม แต่
มีข้อสังเกตว่ารูปแบบในการบรรยายยังขาดข้อมูลในส่วนที่ เ ก่ียวกับการจัดท าป้ายเพื่อสื่อ
ความหมายของแต่ละกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวอาจไม่สามารถรับรูถ้ึงการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร นอกจากนีย้ังอาจต้องมีการปรับปรุงในส่วนของการสื่อสารข้อมูล
เก่ียวกบัฐานกิจกรรมในบริเวณทางเขา้โดยการจัดใหมี้เจา้หนา้ที่ซึ่งท าหนา้ที่ในการใหข้อ้มลูหรือ
อธิบายเก่ียวกบักิจกรรมรวมถึงขอ้มลูต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของฐานบา้นสายบวั อย่างไรก็
ตามในส่วนของกิจกรรมสื่อความหมายในทางเดินเทา้ มีการจัดท าป้ายก าหนดเสน้ทางเดินแยก
ตามประเภทของรา้นคา้ที่นักท่องเที่ยวมีความตอ้งการจะเยี่ยมชม และมีการใหข้อ้มูลเก่ียวกับ
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ลกัษณะของกิจกรรมผ่านแผ่นป้ายที่บอกทิศทาง และพยายามดึงดูดใหน้ักท่องเที่ยวที่ สนใจเขา้
ร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานตามความสมคัรใจและตามความสนใจเพื่อใหเ้กิดความประทบัใจและ
เป็นการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ ผ่านการท ากิจกรรมรว่มกนักบัคนในทอ้งถิ่นซึ่งจะช่วยสรา้งความส านึกใน
การอนรุกัษว์ฒันธรรมและสิ่งแวดลอ้มในการท่องเที่ยวเชิงชมุชนไดเ้ป็นอย่างดี 
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ภาพประกอบ 11 บา้นขนมไทยโบราณ 

 ที่มา : กลุม่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม (2563) 

ชื่อ: บา้นขนมไทยโบราณ 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว: ในส่วนของกิจกรรมของบา้นขนมไทยจะเป็นกิจกรรมที่
มุ่งเนน้ใหน้กัท่องเที่ยวที่มาเยือนเรียนรูป้ระสบการณใ์นการท าขนมที่เรียกวา่ขนมเกสรดอกล าเจียก
รวมถึงขนมโบราณอื่น ๆ ซึง่เป็นสิ่งสะทอ้นภมูิปัญญาของชาวบา้น 
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: ในส่วนนีจ้ะมีมคัคุเทศกท์ าหนา้ที่ในการบรรยายซึ่งมคัคุเทศก์
ดงักลา่วจะเป็นคนในทอ้งถิ่นแต่อาจตอ้งมีการปรบัปรุงเรื่องปา้ยในการสื่อความหมายของกิจกรรม
ที่ท  าขึน้และอาจตอ้งมีการท าคู่มือเพื่อแนะน าวิธีการในการท าขนมเบือ้งตน้รวมถึงเป็นสื่อในการ
อธิบายขอ้มลูใหน้ักท่องเที่ยวไดร้บัขอ้มลูที่มีความชัดเจนเก่ียวกับวฒันธรรมและภูมิปัญญาของ
ชาวบา้น นอกจากนีอ้าจตอ้งมีการท าป้ายเพื่อสื่อสารความหมายและลกัษณะของกิจกรรมในฐาน
เพื่อให้ข้อมูลและความรูต้่าง ๆ เก่ียวกับชุมชนและกิจกรรมที่ท  าขึน้ของบ้านขนมไทยโบราณ 
นอกจากนีย้งัอาจมีการจดัสื่อความหมายต่าง ๆ ในเสน้ทางที่มีการเดินถึง มีป้ายบอกเสน้ทางเพื่อ
บอกลักษณะของกิจกรรมและการคา้ต่าง ๆ โดยแยกตามความสนใจของนักท่องเที่ยว เพื่อให้
นกัท่องเที่ยวสามารถซมึซบับรรยากาศ นอกจากนีย้งัอาจเชิญชวนใหน้กัท่องเที่ยวเขา้รว่มกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่มีการจดัขึน้เพื่อเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆและสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยว ซึง่จะท าใหเ้กิด
การเรียนรูแ้ละมีการอนรุกัษว์ฒันธรรมและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน มีสิ่งที่ตอ้งเพิ่มเติมคือการจดัท า
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เอกสารเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและทรพัยากรทางดา้นวฒันธรรมของชุมชนที่
เก่ียวขอ้งกบัฐานกิจกรรมบา้นขนมไทย 
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ภาพประกอบ 12 บา้นนวดแผนโบราณ – บา้นลกูประคบ 

 ที่มา : กลุม่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม (2563) 

ชื่อ: บา้นนวดแผนโบราณ - บา้นลกูประคบ 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว:บา้นนวดแผนโบราณ - ส าหรบัการท าลกูประคบเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวดังนัน้บา้นลูกประคบจึงถูกน ามาเป็นฐานกิจกรรม
เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวที่มาเรียนรูแ้ละท่องเที่ยวในชุมชนสามารถรูว้ิธีการในการท าลกูประคบซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาชาวบา้นและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดแ้ต่กิจกรรมนีก้็จะตอ้งมีการติดต่อไว้
ลว่งหนา้ก่อนมาท ากิจกรรมดว้ย 
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: รูปแบบในการสื่อความหมายเป็นการบรรยายโดยมคัคเุทศกจ์าก
ชุมชนแต่อาจตอ้งมีการปรบัปรุงเรื่องการสื่อความหมายที่ตอ้งใหมี้ความชัดเจนเก่ียวกับรากฐาน
ของกิจกรรมและวฒันธรรมที่เก่ียวขอ้งของชมุชนเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดร้บัรูข้อ้มลูใหม่  ๆ ที่มีความ
ถกูตอ้งครบถว้นและขาดในสว่นของการสื่อความหมายเพื่อบรกิารนกัท่องเที่ยวหนา้บรเิวณทางเขา้
ฐานกิจกรรม มีเจ้าหนา้ที่เพื่อบริการใหข้อ้มูลข่าวสารและความรูเ้ก่ียวกับสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติของชุมชนและฐานบา้นนวดแผนโบราณ – บา้นลกูประคบ มีกิจกรรมสื่อความหมายใน
ทางเดินเทา้ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกใหน้ักท่องเที่ยวในบริเวณจุดท่องเที่ยว ควรมีป้ายบอก
ชดัเจนถึงทางเขา้และทางออก มีการท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดความประทบัใจและไดด้สู  านึก
และตระหนกัถึงการอนุรกัษ์วฒันธรรมและการท่องเที่ยวที่ตอ้งอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม
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ชมุชนอาจตอ้งมีการจดัท าเอกสารเผยแพรข่้อมลูทางดา้นทรพัยากรการท่องเที่ยวแหลง่วฒันธรรม
ของชมุชนและของฐานกิจกรรมบา้นนวดแผนโบราณ – บา้นลกูประคบ 
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ภาพประกอบ 13 บา้นถกัตะกรา้ไหมญ่ีปุ่ น 

ชื่อ: บา้นถกัตะกรา้ไหมญ่ีปุ่ น 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว: บา้นถกัตะกรา้ไหม เป็นฐานกิจกรรมใหน้กัท่องเที่ยวเรียนรู ้
การถกัตะกรา้ไหมญ่ีปุ่ น เพื่อใหไ้ดเ้รียนรูก้ารถกัตะกรา้ไหมญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบฐาน
การเรียนรูจ้ากภูมิปัญญาชาวบา้น การท าสานตะกรา้ใชค้วามพยายามและสมาธิในการท า โดย
การหยิบตัวสานมาท าตามรูปที่เราตอ้งการ หรือหากอยากจะช่วยชมุชนอดุหนนุก็มีแบบส าเร็จรูป
ขายเช่นกนั  
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: แมมี้มคัคเุทศก ์แต่ยงัไม่สื่อที่ชดัเจนใหน้กัท่องเที่ยวไดร้บัรูแ้ละ
เข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน และยังไม่มีการสื่อความหมายเพื่อบริการนักท่องเที่ยวหน้าบริเวณ
ทางเขา้ฐานกิจกรรม มีเจา้หนา้ที่เพื่อบรกิารใหข้อ้มลูข่าวสารและความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรดา้นการ
ท่องเที่ยวของชุมชนรวมถึงการจัดกิจกรรมของฐานบ้านถักตะกร้าไหมญ่ีปุ่ น มีกิจกรรมสื่อ
ความหมายในทางเดินเทา้ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเที่ยวในบริเวณจุดท่องเที่ยว เช่น 
รา้นคา้หนา้ฐานกิจกรรม มีป้ายบอกชัดเจนถึงทางเขา้และทางออก รวมถึงป้ายบอกทางไปยัง
รา้นคา้แต่ละประเภทที่นกัท่องเที่ยวสนใจ ในรูปแบบของแผ่นป้ายและสญัลกัษณเ์พื่อบอกทิศทาง 
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ในส่วนของขอ้มลูกิจกรรมจะมีการบรรยาย การน าศึกษาวฒันธรรมการแสดง ในรูปแบบของการ
จดักิจกรรมตามความสมคัรใจและความตอ้งการของผูม้าเยือน เพื่อใหค้วามรูแ้ละความสนใจใน
การดแูลทรพัยากรธรรมชาติและการอนรุกัษ์วฒันธรรมอย่างยั่งยืน แต่ยงัไม่มีการจดัท าเอกสารที่
จะเผยแพรแ่ละใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของชมุชนและวฒันธรรมของ
ฐานกิจกรรมบา้นถกัตะกรา้ไหมญ่ีปุ่ น 
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ภาพประกอบ 14 บา้นจกัสานผกัตบชวา 

ชื่อ: บา้นจกัสานผกัตบชวา 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว: บา้นจักสานผกัตบชวา เป็นฐานกิจจกรมใหน้ักท่องเที่ยว
เรียนรูก้ารเก็บผกัตบชวา และน ามาสานเป็นตะกรา้ ท า ความส าคญั: เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรู ้
ภมูิปัญญาชาวบา้น เรียนรูก้ารเก็บผกัตบชวา และน ามาสานเป็นตะกรา้ เป็นกิจกรรมทางท่องเที่ยว
รูปแบบฐานการเรยีนรูจ้ากภมูิปัญญาชาวบา้น  
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: มีการอธิบายจากมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น แต่ยังขาดเรื่องการท า
อปุกรณท์ี่ใหค้วามหมายเช่นปา้ยในฐานกิจกรรมและยงัไม่มีสื่อที่ชดัเจนใหน้กัท่องเที่ยวไดร้บัรู ้และ
เข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน และยังไม่มีการสื่อความหมายเพื่อบริการนักท่องเที่ยวหน้าบริเวณ
ทางเขา้ฐานกิจกรรม มีเจา้หนา้ที่เพื่อบรกิารใหข้อ้มลูข่าวสารและความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรดา้นการ
ท่องเที่ยวของชุมชนรวมถึงการจัดกิจกรรมของฐานบ้านจักสานผักตบชวา มีกิจกรรมสื่อ
ความหมายในทางเดินเทา้ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเที่ยวในบริเวณจุดท่องเที่ยว เช่น 
รา้นคา้หนา้ฐานกิจกรรม มีป้ายบอกชัดเจนถึงทางเขา้และทางออก รวมถึงป้ายบอกทางไปยัง
รา้นคา้แต่ละประเภทที่นกัท่องเที่ยวสนใจ ในรูปแบบของแผ่นป้ายและสญัลกัษณเ์พื่อบอกทิศทาง 
ในสว่นของขอ้มลูกิจกรรมจะมีการบรรยาย แต่ยงัไม่มีการจดัท าเอกสารที่จะเผยแพรแ่ละใหค้วามรู ้
เก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของชมุชนและวฒันธรรมของฐานกิจกรรมบา้นบา้นจกั
สานผกัตบชวา 
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ภาพประกอบ 15 ลอ่งเรอืไหวพ้ระ 

ชื่อ: ลอ่งเรอืไหวพ้ระ 
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยว: ล่องเรือไหวพ้ระ ซอย บา้นแหลม 28 ต าบลบา้นแหลม 
อ าเภอบางประมา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี เป็นตลาดเก่าโบราณที่มีอายกุว่า 100 ปี เป็นตลาดสดขนาด
ใหญ่ และเป็นอูต่่อเรอื มีไวเ้พื่อเดินทางไปไหวพ้ระโดยผ่านการใชบ้รกิารเรอืทางน า้ โดยการลอ่งเรือ
ไปตามล าน า้ท่าจีน ชมบรรยากาศสองฝ่ังแม่น า้ที่ยังคงสภาพของอดีต  ค่าล่องเรือใหญ่ 30 ท่าน 
ราคาล าละ 1,500 บาท ต่อชั่วโมง / หมู่คณะ คนละ 60 บาท / ลอ่งเรอืเล็ก ชั่วโมงละ 450 บาท หาก 
การสื่อความหมายในปัจจุบัน: มีการอธิบายจากมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น ยงัขาดการท าป้ายเพื่อบ่ง
บอกเก่ียวกบัลกัษณะของกิจกรรมในฐานการลอ่งเรือไหวพ้ระที่มีความละเอียดและถกูตอ้ง  ณ จดุ
บริการเรือเนื่องจากเป็นศนูยก์ลางที่ไวส้  าหรบัใหน้กัท่องเที่ยวไดร้วมตวักนั และยงัมีสื่อที่ชดัเจนให้
นักท่องเที่ยวได้รับรูแ้ละเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน และยังไม่มีการสื่อความหมายเพื่อบริการ
นกัท่องเที่ยวหนา้บริเวณทางเขา้ฐานกิจกรรม มีเจา้หนา้ที่เพื่อบริการใหข้อ้มลูข่าวสารและความรู้
เก่ียวกับทรพัยากรดา้นการท่องเที่ยวของชุมชนรวมถึงการจัดกิจกรรมแต่ละฐานที่มีทั้งหมดใน
ชมุชน มีกิจกรรมสื่อความหมายในทางเดินเทา้ที่มีสิ่งอ  านวยความสะดวกใหน้กัท่องเที่ยวในบริเวณ
จุดท่องเที่ยว เช่น รา้นค้าและรา้นอาหารต่างในบริเวณนั้น มีป้ายบอกชัดเจนถึงทางเข้าและ
ทางออก รวมถึงป้ายบอกทางไปยงัรา้นคา้แต่ละประเภทที่นกัท่องเที่ยวสนใจ ในรูปแบบของแผ่น
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ป้ายและสัญลักษณเ์พื่อบอกทิศทาง ในส่วนของขอ้มูลกิจกรรมจะมีการบรรยาย การน าศึกษา
วฒันธรรมการแสดง และการจดักิจกรรมแบบกลุ่ม ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมตามความสมคัร
ใจและความต้องการของผู้มาเยือน  เพื่ อให้ความรู้และสร้างจิตส านึกที่ ดี ในการดูแล
ทรพัยากรธรรมชาติและการอนรุกัษว์ฒันธรรมอย่างยั่งยืน แต่ยงัไม่มีการจดัท าเอกสารที่จะเผยแพร่
และใหค้วามรูเ้ก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนและวฒันธรรมของกิจกรรม
ลอ่งเรอืไหวพ้ระ 
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ขั้นตอนย่อยที ่1.2 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณเ์ชิงลึกเกี่ยวกับการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัองคป์ระกอบการจดัการการท่องเที่ยวโดยชมุชน 
2. แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 
3. ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ผลการสมัภาษณผ์ูท้ี่มีความเช่ียวชาญ ความช านาญ ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชนต าบลบา้นแหลม 

ผู้น  าแต่ละฐานกิจกรรมในชุมขนต าบลบ้านแหลม ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานพืน้ที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง อพท.7 ผูแ้ทนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูแ้ทนจาก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และมคัคเุทศกช์มุชน จ านวน 12 คน โดยผูว้ิจยัใชก้ารถอดความ และ
วิเคราะหค์วามคิดเห็นใน ประเด็นที่เหมือนกันหรือสอดคลอ้งกัน และจัดล าดบัความส าคญัตาม
ขอ้คิดเห็น น าเสนอ ผลการวิจยัในรูปแบบความเรียง ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัองคป์ระกอบการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชมุชน 

1.1 ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรม 

พบว่า ทอ้งถิ่นอดุมสมบรูณด์า้นธรรมชาติมาก ชมุชนมีวฒันธรรมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีการน าค าว่า บา้นสวนแผ่นดินแม่ ที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของชุมชน  
โบราณสถาน ทีนีก้็จะมี มีโบราณวตัถเุหมือนที่อยธุยา ถา้ไปแวะไหวพ้ระ 9 วดั แถววดัป่าเรไร แถว
นั้นก็จะเป็นเหมือนเรื่องที่ฮิต ๆ อยู่เหมือนกัน เช่น นางวันทอง ขุนช้างขุนแผน คือเป็นนางใน
วรรณคดี วรรณคดีก็มีเรื่องจรงิอยู่ทีนี ้ถา้เขา้ไปในเมือง ก็จะมีช่ือถนน เช่น ถนนพลายแกว้ ถนนขนุ
ไกร นางบวัคลี่ นางวนัทอง ใช่ทกุถนนจะมีช่ือหมดใหเ้ห็นเลย และที่นี่ยงัมีวฒันธรรมที่จดัขึน้ทกุ ๆ 
ปี ในเดือนพฤศจิกายน คือ การตกับาตรกลางน า้ จะมีก่อน 1 วนั ก่อนจะตกับาตรกลางน า้ 1 วนั มี
แห่ เล่นเพล ความหมายก็คือ พระจะออกบิณฑบาต 1 วนัก่อนมีพิธี เพราะในวนัต่อไปจะมีการใส่
บาตร ในวนันัน้จะมีทัง้เลน่เพล แม่ขวญัศรีประจนั ก็จะมารอ้งเพลง อีแซว และรอน า้เลย สว่นเรื่อง
อาหารการกิน อาหารถิ่นหลัก ๆ ทีนีก้็จะเป็นน า้พริกเผา ซึ่งก็จะมี น า้พริกเผา ตม้โคลง้ปลามา้ 
เพราะทีนีมี้ปลามา้จริง ๆ ทัง้ปลามา้แดดเดียว ปลามา้สด แต่ปลามา้สดราคาจะแพงกว่า ราคา
โดยประมาณตัวละ 2,000 บาท ซึ่งในชุมชนเม่ือก่อนก็มีปลามา้ แต่มาตอนหลังค่อนขา้งนอ้ยลง 
เพราะจะเอาไปเลีย้งตามเข่ือน ตามเข่ือนจะเยอะ แต่จะสะอาด แต่ทีนีก้็มีอยู่บา้ง ถึงไดช่ื้อว่า 
“อ าเภอบางปลามา้” แต่ตวัอาจจะไม่ใหญ่ จะเป็นปลาธรรมชาติ จะเหมือนคลา้ย ๆ มา้ และจะรอ้ง
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เสียงแบบมา้เลย และตวัจะมีรูปทรงเหมือนมา้ และเนือ้จะอรอ่ย กา้งจะค่อนขา้งใหญ่เลยแกะง่าย 
สะดวกในการกิน  

1.2 ดา้นองคก์รชมุชน  
พบว่า ดา้นองคก์รชมุชน ชมุชมนีมี้ระบบสงัคมที่เขา้ใจกนัมาก มีความสามคัคีใน

การรว่มดว้ยช่วยกนั เพื่อใหช้มุชนเดินไปในทางที่ชมุชนตอ้งการจะพฒันาชมุชน โดยที่ชมุชนเขา้มา
มีสว่นรว่มในกระบวนการพฒันาชมุชนดีมากในการช่วยเหลือดแูลกนัและกนั อีกทัง้ชมุชนยงัมีผูใ้ห้
ความรู ้หลากหลายดา้นที่เพียงพอต่อจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาใชบ้ริการ ณ ตอนนี ้แต่ถา้
หากอนาคต นกัท่องเที่ยวเพิ่มจ านวนมากขึน้กว่านี ้ถา้ชมุชนมีการประชาสมัพนัธท์ี่สามารถดึงดดู
นักท่องเที่ยวมาได้จากหลากหลายที่  อาจท าให้มีการขาดจ านวนมัคคุเทศก์ ผู้ให้ความรู้ต่อ
นกัท่องเที่ยวได ้ซึ่งถา้มองตามจ านวนนกัท่องเที่ยวในปัจจบุนั จะเห็นไดว้่านกัท่องเที่ยวหลกั ๆ จะ
เป็นผูท้ี่ค่อนขา้งมีอายุ หรือกลุ่มเดิม ๆ ที่รูอ้ยู่แลว้ว่าในชุมชนจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึน้ในช่วงไหน 
ผูต้อบแบบสมัภาษณร์ายหนึ่ง (สงวนนาม) กล่าวว่า “หากมองที่ความสามารถจะเห็นไดว้่าชมุชน
เองจะค่อนขา้งมีความรูเ้ก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวนี ้เนื่องจากทุกคนในชุมชนอาศยัอยู่กนัมาอย่าง
ยาวนาน ค่อนขา้งรูก้ิจวตัรประจ าวนั กิจกรรม ประเพณี วฒันธรรม ต่าง ๆ ของชมุชนอยู่แลว้ เลยไม่
ค่อยเป็นปัญหาในการใหข้อ้มลูนกัท่องเที่ยว แต่ชมุชนก็ควรจะมีผูใ้หค้วามรู ้ที่เรียกว่าพฒันาเด็ก ๆ 
ที่อาศยัอยู่ในชมุชน ณ ตอนนีใ้หมี้ความรูเ้หมือนกบัผูใ้หญ่ในชมุชนดว้ย” เนื่องจากอนาคตเด็กกลุม่
นีจ้ะเป็นตวัแทนในการพฒันาชมุชนต่อไป โดยผูส้มัภาษณไ์ดมี้การถามในเรื่องของการมีส่วนรว่ม
ในชุมชนเพิ่มเติมอีกดว้ยว่า ชุมชนมีระบบที่เรียกว่าการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของคนใน
ชมุชนดีมากนอ้ยแค่ไหน หากวิเคราะหจ์ากที่อาศยัอยู่ดว้ยกนัมาหลายปี โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์
ไดก้ล่าวว่า ชุมชนต าบลบา้นแหลมมีจ านวนคนอาศัยค่อนขา้งเยอะในระดับหนึ่ง แต่ถา้หากนับ
เฉพาะคนที่ใหค้วามสนใจที่จะพฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในตวัดว้ยจะไม่ไดมี้จ านวน
เยอะมาก ซึ่งถา้มองตามหลกัความเป็นจริงก็คงจะบอกเหมือนเดิมว่า “ชมุชนเรามีจ านวนคนที่ให้
ความร่วมมือเพียงพอ ถา้มองสถานการณ ์ณ ปัจจุบัน มองตามจ านวนนักท่องเที่ยวตอนนี ้แต่
อนาคตอาจตอ้งมีการปรึกษาหารือ หรือเพิ่มจ านวนมัคคุเทศกใ์หก้ับชุมชนแน่นอน” กล่าวโดย
ผูต้อบแบบสมัภาษณร์ายหนึ่ง (สงวนนาม) 
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1.3 ดา้นการจดัการ 
พบว่า ชุมชนมีกฎ-กติกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้ง

ทางดา้นธรรมชาติและทรพัยากรทางดา้นวฒันธรรมเพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการการท่องเที่ยวใน
ชุมชนที่มีความถูกตอ้งและเป็นระบบ มีการเช่ือมโยงรูปแบบการท่องเที่ยวกับชุมชนที่เป็นการ
พฒันาชมุชนและมีการกระจายผลประโยชนไ์ปยงัสมาชิกของชมุชนอย่างเป็นธรรมก็จะมีการแบ่ง
กนัคอ่นขา้งชดัเจน เช่น ถา้มีการจดัเตรยีมอาหารส าหรบักลุม่นกัท่องเที่ยวกลุม่ไหน จะมีการแบง่ไว้
เลยว่า มือ้กลางวนั มือ้เย็น และมือ้เชา้ หากหมู่บา้นใดเป็นผูท้  าหนา้ที่ในการจดัหาอาหารส าหรบั
การท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวในมือ้ใดเงินรายไดจ้ากมือ้อาหารในมือ้นัน้ก็จะเป็นของหมู่บา้นนัน้
ตามที่มีการวางแผนในการบรหิารจดัการไวต้ัง้แต่ตน้ ทัง้นีก้ารท่องเที่ยวเชิงชมุชนจะเป็นการบรหิาร
จัดการที่ก าหนดให้แต่ละส่วนของชุมชนบริหารจัดการร่วมกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
นกัท่องเที่ยวมีการจองล่วงหนา้จะท าใหรู้ปแบบในการบริหารจดัการการท่องเที่ยวและการจดัสรร
รายไดมี้ความละเอียดรอบคอบและเป็นธรรมกับสมาชิกในชุมชนมากยิ่งขึน้เนื่องจากสามารถ
บริหารจัดการไดต้ามแผนที่วางไว้ ส่วนในเรื่องของมัคคุเทศก์ชุมชน สมาชิกในชุมชนจะมีการ
จดัสรรมคัคเุทศกท์ี่เขา้ใจถ่องแทใ้นวฒันธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน เนื่องจากเราน าคนใน
ชมุชนที่มีพืน้ฐานความรู ้ความสามารถในการเป็นไกดใ์หก้บันกัท่องเที่ยว โดยมคัคเุทศกช์มุชนทกุ
คนมีบตัรน าเที่ยวที่ถูกตอ้ง ทัง้อบรม และมีบตัรประจ าตวัที่ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 
นอกจากนีส้มาชิกในชุมชนซึ่งท าหนา้ที่เป็นมัคคุเทศกจ์ะสามารถถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารไปยัง
นักท่องเที่ยวเสมือนหนึ่งเป็นต านานหรือขอ้มลูที่มีการถ่ายทอดมาอย่างยาวนานซึ่งจะท าใหเ้ห็น
ภาพและเกิดความประทบัใจและเกิดการเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆของนกัท่องเที่ยวมากขึน้ 

1.4 ดา้นการเรยีนรู ้
  พบว่าสิ่งที่ชมุชนไดมี้การจดัหาใหก้บันกัท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวในเชิงชมุชน

น าไปสู่การเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชมุชนซึ่งเป็นการกระตุน้การอนรุกัษ์
วฒันธรรมและทรพัยากรธรรมชาติควบคู่กบัการท่องเที่ยวเชิงชมุชนทัง้ในสว่นของสมาชิกในชมุชน
และนักท่องเที่ยวที่มายืนให้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรทางด้านธรรมชาติและ
วฒันธรรมดงักล่าว การท่องเที่ยวดงักล่าวจึงมีลกัษณะเป็นการท่องเที่ยวทางชุมชนซึ่งผูกโยงการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเขา้สู่วิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งท าใหก้ารท่องเที่ยวมีความแปลกใหม่และ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวไดม้ากขึน้ นอกจากนีน้ักท่องเที่ยวยังไดมี้การเรียนรูก้ารท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนผ่านทางกิจกรรมที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการท าธูปหอมตามสีวนั
เกิดของแตล่ะบคุคล ซึง่จะท าใหน้กัท่องเที่ยวสามารถน าธูปหอมดงักลา่วไปใชใ้นการไหวพ้ระในวดั 
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ซึ่งเป็นการออกแบบรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ตรงกับความตอ้งการของนักท่องเที่ยวมากขึน้ 
นอกจากนีย้งัมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการท าขนมโบราณซึ่งดึงดดูนกัท่องเที่ยวที่มีความสนใจใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวไดค้่อนขา้งมาก นอกจากนีก้ารใหข้อ้มูลเก่ียวกับปลามา้ซึ่งเป็นช่ือ
เดียวกบัอ าเภอซึง่เป็นที่รูจ้กัของนกัท่องเที่ยวท าใหน้กัท่องเที่ยวไดร้บัขอ้มลูข่าวสารจะชมุชนในสว่น
ดงักลา่วมากขึน้และเป็นการสรา้งความแปลกใหม่และขอ้มลูใหม่ ๆ ใหก้บันกัท่องเที่ยวดว้ย  

2. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 
2.1 ความคิดเห็นของชมุชนบา้นแหลมต่อการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน

ต าบลบา้นแหลม 
พบว่า ชมุชนต าบลบา้นแหลม ในแง่ของการสื่อความหมายของชมุชนค่อนขา้งจะ

มีการใชค้วามหมายชดัเจนและดกีวา่ชมุชนอื่น ๆ แต่มีบางประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ เนื่องจากชมุชน
บา้นแหลมเป็นชมุชนที่ก่อตัง้โดยชมุชนตัง้แต่ก่อตัง้โดยแทจ้ริงไม่มีหน่วยงานใด ๆ มาช่วยเหลือใน
การก่อตัง้ ฉะนัน้รูปแบบการท าสื่อความหมายจองชมุชนจะเป็นลกัษณะของการไปตามผูน้  า ผูน้  า
ซึ่งค่อนขา้งมีอาย ุคนในชมุชนมีหนา้ที่ท  าตาม ซึ่งสว่นใหญ่ในพืน้ที่ชมุชนทัง้จะไปอยู่ คือชมุชนของ
ผูส้งูอาย ูจดุประสงคข์องชมุชนนีจ้ะก่อตัง้เพื่อเอาคนที่มีอายุ ที่เกษียณแลว้ที่ไม่มีอะไรท าอยากจะ
ท ากิจกรรมใหเ้ป็นการเรียกว่า ชมุชนจะไดมี้รายได ้แลว้ก็ไม่ใหค้นแก่เงียบเหงา ฉะนัน้ รูปแบบของ
การสื่อความหมายของชุมชนบา้นแหลม ก็จะเป็นชุมชนที่ใชส้ื่อความหมายของตนเอง อย่างเช่น
ชุมชนจะมีเอกลกัษณข์องตนเอง เช่น เสียงเหน่อ เสียงเหน่อจะเป็นของคนสพุรรณดัง้เดิม หรือว่า
เป็นบุคคลเริ่มตน้ชุมชนแห่งนี ้โดยมีคุณโสภณ เป็นผูใ้หก้ าเนิด แลว้เป็นคนที่เคยท างานเก่ียวกบั
ประชาสมัพนัธม์าก่อน แลว้จะเอาความรูพ้วกนีม้าสื่อความหมายใหชุ้มชนไดร้บัทราบ ใหชุ้มชน
ต่าง ๆ และนักท่องเที่ยวต่าง ๆ ไดไ้วกว่าชุมชนอื่น คือเคา้จะสรา้งความแตกต่างคือเคา้จะขาย
สิ่งของชุมชนที่มีอยู่ อาทิเช่นวัฒนธรรมทอ้งถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวตามสายน า้ “เคา้จะท าใหมี้
ชีวิตชีวาโดยน าเอาชุมชนมาสร้างโมเดลว่า จะต้องท าอะไรบ้าง กิจกรรมอะไรเพื่อ รองรับ
นกัท่องเที่ยว และเคา้ก็จะเอาขอ้มลูพวกนีไ้ปลงสื่อใหท้ราบวา่กิจกรรมในชมุชนนีมี้อะไรบา้ง มนัน่า
เที่ยวอย่างไร และการท าสื่อเคา้จะท าสื่อเยอะมากของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นของ VTR มีคนท าเยอะ
มากเพราะว่าผูน้  าประธานคณุโสภณ ถนดัเรื่องนี ้เลยท าใหเ้คา้ไดเ้ปลี่ยนช่องทางที่ดีกว่าชมุชนอื่น” 
กลา่วโดยผูต้อบแบบสมัภาษณร์ายหนึ่ง (สงวนนาม) 
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2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับดา้นการสื่อความหมายที่เหมาะสมและตรงตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยวของชมุชนต าบลบา้นแหลม 

  พบว่า ชุมชนต าบลบา้นแหลมมีสิ่งหนึ่งที่เห็นไดช้ดัเจนเลยคือสมาชิกในชุมชนที่
ท  าหนา้ที่ในการบริหารชมุชน ท่ีมีความเหนียวแน่นและทุ่มเทเป็นอย่างมาก เพียงแต่สิ่งที่ชมุชนยงั
ขาดคงจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ชมุชนยงัขาดคงจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ดงึดดูนกัท่องเที่ยวไดม้ากกว่าสิ่งที่
ชุมชนมีอยู่ ณ ตอนนี ้เช่น จากที่จะเห็นไดว้่าชุมชนยงัไม่มีเรื่องของการจดัท าสื่อขอ้มลูต่างเพื่อส่ง
มอบใหก้บันกัท่องเที่ยวไดเ้ก็บกลบับา้นเป็นที่ระลกึ หรือแมแ้ต่จะเปิดดใูนเวลาที่นกัท่องเที่ยวอาจ
ลืมข้อมูลบางอย่างจากเพียงแค่การฟังมัคคุเทศก์พูด ถ้ามีตัวเอกสารที่จับต้องได้ ก็จะท าให้
นกัท่องเที่ยวเกิดความทรงจ า หรอืที่เรียกวา่ “อา่นแลว้จ าได ้มากกวา่ฟังมาผ่าน ๆ” กลา่วโดยผูต้อบ
แบบสมัภาษณร์ายหนึ่ง (สงวนนาม)  

3. ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
พบว่า ชุมชนยังขาดดา้นการประชาสัมพันธ์พอสมควรเนื่องจากคนในพืน้ที่เขา้มา

ท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นหรือต่างชาติ  ซึ่งนักท่องเที่ยวหลัก ๆ จะเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มาจากที่เดิม ๆ  ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่รบัรูข้่าวสารของชุมชนมาจากที่ใหม่ เป็นการ
บอกต่อกนัมากกวา่ ซึง่อาจเป็นเพราะการประชาสมัพนัธท์ี่อาจยงัอยู่ที่จดุเดิม “มีแต่คนเก่า ๆ ที่เห็น
การประชาสมัพันธ์ของชุมชน และยังมีการเสนอแนะที่พูดถึงการประชาสมัพนัธ์ที่คนบางส่วนมี
ความคิดเห็นว่าชุมชนยงัขาดดา้นการประชาสมัพันธ์ที่สรา้งความเป็นเอกลกัษณ ์หรือจุดดึงดูด
นกัท่องเที่ยวอาจยงัไม่ชดัเจนมากนกั แต่กิจกรรมในชุมชนค่อนขา้งตอบโจทยน์กัท่องเที่ยวที่ชอบ
การท ากิจกรรมที่เรียกว่า Slow life เนื่องจากกิจกรรมในชุมชนค่อนขา้งเป็นกันเอง เป็นการท า
กิจกรรมที่ร่วมดว้ยช่วยกัน เช่น กิจกรรมการล่องเรือที่นักท่องเที่ยวรูส้ึกว่ามาแลว้คุม้เพราะได้
ลอ่งเรอืชมธรรมชาติของชมุชนโดยรอบ” กลา่วโดยผูต้อบแบบสมัภาษณร์ายหนึ่ง (สงวนนาม) 

และจากการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญและผูน้  าชุมชนไดมี้ความคิดเห็นตรงกันว่าชุมชน
ควรจะมีคู่มือ เพื่อช่วยใหน้ักท่องเที่ยวและรบัรูข้อ้มูลของชุมชนไดด้ีและชัดเจนยิ่งขึน้ เนื่องจาก
ชุมชนเองยังขาดบุคคลที่บุคลากรที่จะตอบสนองต่อความตอ้งการของนักท่องเที่ยวในยุคสมัย
ปัจจบุนันีท้ี่ชอบการเห็นภาพ หรือขอ้มลูเป็นแบบตวัอกัษรที่ชดัเจนมากกว่าการฟังผูน้  าชมุชน หรือ
มคัคเุทศกแ์ค่เพียงพดูใหฟั้ง 
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ผลการด าเนินการวิจัยระยะที ่2 : การศึกษาพฤตกิรรมและความต้องการของนักท่องเทีย่ว
ในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขั้นตอนย่อยที่ 2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกับการสื่อความหมายใน
แหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มลูแบบสอบถามจากนกัท่องเที่ยวหรือนกัศึกษาที่เดินทางมาดู
งานในชุมชนต าบลบา้นแหลม  โดยผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูล 97 ชุด โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการของนักท่องเที่ยวและความตอ้งการของชุมชนต่อการสื่อ
ความหมายของแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชนต าบลบา้นแหลม เพื่อน าผลที่ไดไ้ปออกแบบการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดยแบบสอบถามชดุนีแ้บ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
 1. แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวในชมุชนต าบลบา้นแหลม  

3. แบบสอบถามเก่ียวกับความตอ้งการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมายใน
แหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม 

4. ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ขั้นตอนย่อยที ่2.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปผูต้อบแบบสอบถาม เป็นนกัท่องเที่ยวหรอืนกัศกึษาที่มาดงูาน 
จ านวน 97 คน ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มลูมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคา่รอ้ยละ (Percentage) 
เป็นรายขอ้ ปรากฏผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตาราง 1 – 6 

ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 40 41.2 

หญิง 57 58.8 
รวม 97 100 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 57 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 58.8 เป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.2 ตามล าดบั 

ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 ปี หรือต ่ากวา่ 20 ปี 4 4.1 

21 - 30 ปี 69 71.2 

31 - 40 ปี 13 13.4 
41 - 50 ปี 4 4.1 
51 - 60 ปี 4 4.1 
61 ปีขึน้ไป 3 3.1 
รวม 97 100 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายรุะหว่าง 21-30 ปี โดย

มีจ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 71.1 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี โดยมีจ านวน 13 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.4 ตามล าดบั 

ตาราง 3 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัการศกึษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 3 3.0 

มธัยมศกึษา 5 5.2 

ปรญิญาตร ี 57 58.8 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 32 33.0 
รวม 97 100 

 
 จากตารางที่  3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.8 รองลงมาศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 32 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 33.0 ล าดบัต่อมา ศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.2 ตามล าดบั 
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ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม อาชีพหลกัในปัจจบุนั 

อาชีพหลักในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 47 48.5 

พนกังานบรษัิทเอกชน 4 4.1 

คา้ขาย 4 4.1 
ธุรกิจสว่นตวั 9 9.3 
รบัจา้งทั่วไป 3 3.1 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 27 27.8 
อื่น ๆ 3 3.1 
รวม 97 100 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 

จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.5 รองลงมามีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
27.8 ล าดบัต่อมา มีอาชีพ ธุรกิจสว่นตวั จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.3 ตามล าดบั 

ตาราง 5 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม รายไดต้่อเดือน 

รายได้ต่อเดอืน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3 3.1 

ระหวา่ง 5,001 - 10,000 บาท 32 33.0 

10,001 - 15,000 บาท 4 4.1 

15,001 - 20,000 บาท 46 47.4 
20,001 – 25,000 บาท 6 6.2 
มากกวา่ 25,000 บาท 6 6.2 
รวม 97 100 

 
 จากตารางที่ 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายไดต้่อเดือนอยู่ที่ 15,001-20,000 
บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็น 
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จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.0 ล  าดับต่อมารายได้ระหว่าง 20,001 – 25,000 บาท และ 
มากกวา่ 25,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.2 ตามล าดบั 

ตาราง 6 จ านวนและรอ้ยละขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ยานพาหนะที่มาท่องเที่ยว 

ยานพาหนะทีม่าทอ่งเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 
รถสว่นตวั 42 43.3 

รถโดยสารประจ าทาง 0 0 

รถบสัของกลุม่ทวัร/์บรษัิท 53 54.6 
อื่น ๆ 2 2.1 
รวม 97 100 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางโดยรถบัสกลุ่มทัวร ์/บริษัท 
จ านวน 53 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.6 รองลงมาเป็นรถส่วนตวั จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.3 
ล าดบัต่อมา อื่น ๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.1 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  82 

ส่วนที ่2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมนักทอ่งเทีย่วในชุมชนต าบลบ้านแหลม  
ผลการวิเคราะหแ์บบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวในชุมชนต าบลบา้นแหลม 

เป็นนักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาที่มาดูงาน จ านวน 97 คน ผูว้ิจัยไดน้  าขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) เป็นรายขอ้ ปรากฏผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตาราง 
7 – 16 

ตาราง 7 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามวตัถปุระสงคข์องการเดินทาง 

วัตถุประสงคข์องการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 

ท่องเที่ยว/พกัผ่อน 3 3.1 

เยี่ยมเพ่ือน/เย่ียมญาติ 0 0 

ทศันศกึษา/ดงูาน 93 95.9 
ติดตอ่ธุรกิจ/เยี่ยมลกูคา้ 1 1.0 
อื่น ๆ 0 0 
รวม 97 100 

 
จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคข์องการเดินทางเพื่อ

มาทัศนศึกษา/ดูงาน จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95.9 รองลงมาเป็น ท่องเที่ยว/พักผ่อน 
จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.1 ล  าดับต่อมา ติดต่อธุรกิจ/เยี่ยมลูกคา้ จ านวน 1 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามการเดินทางของท่านในครัง้นี ้

การเดนิทางของทา่นในคร้ังนี ้ จ านวน ร้อยละ 

เดินทางคนเดยีว 0 0 

มากบัญาติหรอืคนในครอบครวั 4 4.1 

มากบัเพื่อน 7 7.2 
หนว่ยงาน/บรษัิท/องคก์รจดัให ้ 54 55.7 
มากบัโรงเรยีน/วิทยาลยั/มหาวิทยาลยั 32 33.0 
อื่น ๆ 0 0 
รวม 97 100 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทาง หน่วยงาน/บริษัท/องคก์รจดั

ให้ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 รองลงมา มากับโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย  
จ านวน 32 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.0 ล  าดับต่อมา มากับเพื่อน จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.2 
ตามล าดบั 

ตาราง 9 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามจ านวนผูร้ว่มเดินทาง 

จ านวนผู้ร่วมเดนิทาง จ านวน ร้อยละ 

คนเดียว 0 0 

2 - 3 คน 16 16.5 

ตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 81 83.5 
รวม 97 100 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนผูร้่วมเดินทางตัง้แต่ 3 คน 

ขึ ้นไป จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 รองลงมาคือ 2-3 คน จ านวน 16 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 16.5 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามค่าใชจ้่ายของท่านในการเดินทาง
ในครัง้นี ้

ค่าใช้จ่ายของทา่นในการเดนิทางในคร้ังนี ้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 500 บาท 11 11.3 

501 - 1,000 บาท 76 78.4 

1,001 - 2,000 บาท 7 7.2 
2,001 - 3,000 บาท 3 3.1 
มากกวา่ 3,000 บาท 0 0 
รวม 97 100 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ้่ายในการเดินทางครัง้นี ้

501-1000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.4 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ 500 บาท จ านวน 11 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 ล  าดบัต่อมา 1,001 - 2,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.2 ตามล าดบั 

ตาราง 11 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามประสบการณก์ารมาเยือนชมุชน
ต าบลบา้นแหลม 

ประสบการณก์ารมาเยอืนชุมชนต าบลบ้านแหลม จ านวน ร้อยละ 

ครัง้แรก 92 94.8 

ครัง้ที่ 2 ขึน้ไป 5 5.2 
รวม 97 100 

 
จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณก์ารมาเยือนชุมชน

ต าบลบ้านแหลมครั้งแรก จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8 รองลงมาคือ ครั้งที่  2 ขึน้ไป 
จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.2 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จ าแนกตามลักษณะการเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของท่านพิจารณาจากสิ่งใดเป็นอนัดบัแรก  

ลักษณะการเลือกสถานทีท่อ่งเทีย่วของทา่น
พจิารณาจากสิ่งใดเป็นอันดับแรก 

จ านวน ร้อยละ 

เลือกท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่
นิยมของแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ 

36 20.1 

การเดินทางสะดวกสบาย สามารถเขา้ถึงแหลง่
ท่องเที่ยวไดส้ะดวก 

51 28.5 

เลือกท่องเที่ยวในสถานที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่เคย
ท่องเที่ยวมาก่อน 

43 24.0 

เลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยดจูากความหลากหลาย
ของรูปแบบการท่องเท่ียวและกิจกรรม 

48 26.8 

อื่น ๆ 1 0.6 
รวม 179 100 

หมายเหต ุ* เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

จากตารางที่ 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกสถานที่ท่องเที่ยวจะพิจารณา
สิ่งใดเป็นอันดับแรก ไดแ้ก่การเดินทางสะดวกสบาย สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวไดส้ะดวก 
จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.5 รองลงมาคือเลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยดจูากความหลากหลาย
ของรูปแบบการท่องเที่ยวและกิจกรรม จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.8 ล าดับต่อมา เลือก
ท่องเที่ยวในสถานที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท่องเที่ยวมาก่อน จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.0 
ตามล าดบั 
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ตาราง 13 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามช่องทางการรบัทราบขอ้มลูแหลง่
ท่องเที่ยวของชมุชนต าบลบา้นแหลม 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลแหล่งทอ่งเทีย่ว
ของชุมชนต าบลบ้านแหลม 

จ านวน ร้อยละ 

ค าบอกเลา่ของญาติ/เพ่ือน 13 11.3 

อินเตอรเ์น็ต/โซเชียลมีเดีย 77 67.0 

สิ่งพิมพ ์(หนงัสือพิมพ/์นิตยสารทั่วไป/เอกสาร
แนะน าการท่องเที่ยว) 

7 6.1 

ปา้ยประชาสมัพนัธ ์ 12 10.4 
อื่น ๆ 6 5.2 
รวม 115 100 

หมายเหต ุ* เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

จากตารางที่  13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบช่องทางการรับข้อมูล 
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต าบลบ้านแหลม คือ อินเทอรเ์น็ต/โซเชียลมีเดีย จ านวน 77 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 67.0 รองลงมาคือค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน จ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 
ล าดบัต่อมาคือ ปา้ยประชาสมัพนัธ ์จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.4 ตามล าดบั 

ตาราง 14 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามสิ่งใดท่ีท าใหท้่านตอ้งการเดินทาง
มาท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม 

สิ่งใดทีท่ าใหท้า่นต้องการเดนิทางมาทอ่งเทีย่ว
ชุมชนต าบลบ้านแหลม 

จ านวน ร้อยละ 

สภาพทรพัยากรทางธรรมขาต ิ 36 37.1 

วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชมุชน 47 48.5 

ลกัษณะอาชีพ การท ามาหากินของคนในชมุชน 1 1.0 
ประวตัิความเป็นมาในการกอ่ตัง้ชมุชน 5 5.2 
ความส าคญัของการอนรุกัษท์รพัยากรในชมุชน 8 8.2 
รวม 97 100 
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จากตารางที่  14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สิ่งใดที่ท  าให้ต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม คือ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน จ านวน 47 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 48.5 รองลงมาคือ สภาพทรพัยากรทางธรรมชาติ จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
37.1 ล าดบัต่อมาคือ ความส าคญัของการอนรุกัษท์รพัยากรในชมุชน จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
8.2 ตามล าดบั 

ตาราง 15 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทใดที่
ท่านสนใจเขา้รว่มมากที่สดุ 

กิจกรรมการทอ่งเทีย่วประเภทใดทีท่า่นสนใจ
เข้าร่วมมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

เรียนรูก้ารท าขนมไทยโบราณ 22 22.6 

เรียนรูก้ารท าอาหารคาวพืน้ถ่ิน 7 7.2 

เรียนรูก้ารท าธปูหอมสมนุไพรหลากสีประจ าวนัเกิด 32 33.0 
เรียนรูก้ารท าไรน่าสวนผสม และกิจกรรมเก็บไข่
เป็ด 

9 9.3 

เรียนรูก้ารเก็บผกัตบชวา และจกัสานปลาตะเพียน
จากผกัตบชวา 

5 5.2 

ลอ่งเรอืเรียนรูว้ิถีชมุชนรมิแม่น า้ 10 10.3 
ชมพิพธิภณัฑข์องใชส้มยัโบราณ 5 5.2 
เรียนรูก้ารท านา และเยี่ยมชมควายไทย 7 7.2 
รวม 97 100 

 
จากตารางที่  15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ประเภทใดมากที่สุดคือเรียนรูก้ารท าธูปหอมสมุนไพรหลากสีประจ าวันเกิด จ านวน 32 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 33.0 รองลงมาคือเรียนรูก้ารท าขนมไทยโบราราณ จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
22.6 ล าดับต่อมาคือ ล่องเรือเรียนรู ้วิถีชุมชนริมแม่น ้า  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 
ตามล าดบั 
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ตาราง 16 จ านวนและรอ้ยละพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว จ าแนกตามสิ่งใดท่ีท่านคิดวา่ชมุชนควรมีเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวตอ่รูปแบบการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

สิ่งใดทีท่า่นคิดว่าชุมชนควรมีเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเทีย่วต่อรูปแบบการ
สื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 

จ านวน ร้อยละ 

ศนูยบ์รกิารขอ้มลู ผ่านนิทรรศการ/การเลา่เรื่องของ
ชมุชน 

6 6.2 

แผนที่ท่องเที่ยวชมุชน ที่สามารถสรา้งความสนใจ
พืน้ท่ีชมุชนไดเ้ป็นอย่างดี 

6 6.2 

ปา้ยสื่อความหมายและ QR Code 30 30.9 
การจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัชมุชน 7 7.2 
หนงัสือคูมื่อท่องเที่ยว หรอืแผ่นพบัแนะน าการ
ท่องเที่ยวในชมุชน 

43 44.3 

นกัสื่อความหมายประจ าแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 5 5.2 
รวม 97 100 

 
จากตารางที่  16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีเพื่อตอบ 

สนองความตอ้งการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ 
หนังสือคู่มือท่องเที่ยวหรือแผ่นพบัแนะน าการท่องเที่ยวในชุมชน จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
44.3 รองลงมาคือป้ายสื่อความหมายและ QR Code จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.9 ล  าดบั
ต่อมาคือ การจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัชมุชน จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.2 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อ
ความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชนต าบลบ้านแหลม 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ ยวชุมชนต าบลบ้านแหลม ผู้วิจัยได้น า ข้อมูลมาวิ เคราะห ์

ค่าเฉลี่ย x̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลมเป็นรายขอ้ 
ปรากฏผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงัตารางที่ 17-23 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยวตอ่รูปแบบการสื่อความหมายตามหลกัการสื่อความหมาย 7 ประการ 

 
หลักการสื่อความหมาย 7 ประการ 

 

 

�̅� 
 

S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ดา้นการเขา้ถึงไดแ้ละสรา้งความเขา้ใจในการสื่อ
ความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

4.12 0.59 มาก 

2. ดา้นการเป็นแหลง่ท่องเที่ยวในการสื่อความหมาย
ในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

3.15 1.17 ปานกลาง 

3. ดา้นการเป็นแหลง่ท่องเที่ยวในการสื่อความหมาย
ในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

3.45 0.93 มาก 

4. ดา้นความจรงิแทด้ัง้เดิมในการสื่อความหมายใน
แหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

3.71 0.79 มาก 

5. ดา้นความยั่งยืนในการสื่อความหมายในแหลง่
ท่องเที่ยวชมุชน 

3.88 0.66 มาก 

6. ดา้นการมีสว่นรว่มในการสื่อความหมายในแหลง่
ท่องเที่ยวชมุชน 

3.85 0.71 มาก 

7. ดา้นการวิจยั ประเมิน และฝึกอบรมในการสื่อ
ความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

2.98 1.20 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.86 มาก 
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จากตารางที่ 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว
ต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านแหลมตามหลักการสื่อ
ความหมาย 7 ประการ อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถึงไดแ้ละสรา้งความเขา้ใจในการสื่อ

ความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน (x̅ = 4.12) ดา้นความจริงแทด้ัง้เดิมในการสื่อความหมายใน

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (x̅ = 3.71) ดา้นความยั่งยืนในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชมุชน 

(x̅ = 3.88) ดา้นการมีสว่นรว่มในการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน (x̅ = 3.85) สว่นดา้น

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (x̅ = 3.15) ดา้นการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  (x̅ = 3.45) และด้านการวิจัย 

ประเมิน และฝึกอบรมในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชมุชน  (x̅ = 2.98) อยู่ในระดบัปาน
กลาง ตามล าดบั 

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของ
นักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมาย ดา้นการเข้าถึงไดแ้ละสรา้งความเข้าใจในการสื่อ
ความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

ด้านการเข้าถงึได้และสร้างความ
เข้าใจในการสื่อความหมายในแหล่ง

ทอ่งเทีย่วชุมชน 

 
�̅� 

 
S.D. 

ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ขอ้มลูในการเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยว
ชมุชนมีความถกูตอ้ง 

4.15 0.56 มาก 

2. ขอ้มลูมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.10 0.62 มาก 

3. ใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการสื่อ
ความหมาย 

4.10 0.86 มาก 

รวม 4.12 0.59 มาก 

 
จากตารางที่ 18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของ

นักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม ดา้นการ
เขา้ถึงไดแ้ละสรา้งความเขา้ใจในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อยู่ในระดับมาก 

ล าดับที่ 1 ไดแ้ก่ ขอ้มูลในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีความถูกตอ้ง (x̅ = 4.15) ล  าดับที่ 2 
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ไดแ้ก่ ขอ้มลูมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย (x̅ = 4.10) และล าดบัที่ 3 ไดแ้ก่ ใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัใน

การสื่อความหมาย (x̅ = 4.10) ตามล าดบั 

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมาย ดา้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในการสื่อความหมายใน
แหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

ด้านการเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วในการสื่อ
ความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. แหลง่ขอ้มลูมีความน่าเช่ือถือ 4.12 0.59 มาก 

2. ประเพณีและวฒันธรรมชมุชนมีความ
น่าสนใจ 

4.12 0.59 มาก 

รวม 3.15 1.17 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว
ต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านแหลม  ด้านการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  อยู่ในระดับมาก ล าดับที่  1 ได้แก่ 

แหล่งขอ้มลูมีความน่าเช่ือถือ (x̅ = 4.12) ล  าดบัที่ 2 ไดแ้ก่ ประเพณีและวฒันธรรมชุมชนมีความ

น่าสนใจ (x̅ = 4.12) ตามล าดบั 
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมาย ดา้นเนือ้หาและขอบเขตในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชน 

ด้านเนือ้หาและขอบเขตในการสื่อ
ความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. การเลา่เรื่อง ต านาน หรอืขอ้มลูชมุชน
มีความน่าสนใจ 

3.35 1.06 ปานกลาง 

2. ฐานและกิจกรรมตา่ง ๆ ที่จดัขึน้ใน
ชมุชน มีการวางแผนอย่างด ี

3.41 1.12 มาก 

3. รูปภาพประกอบการบรรยาย 3.54 1.03 มาก 
4. ภาษาและขนาดตวัอกัษรท่ีใชส้ื่อสาร
เขา้ใจง่าย 

3.52 1.12 มาก 

รวม 3.45 0.93 มาก 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว
ต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม ดา้นเนือ้หาและขอบเขตใน
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  อยู่ในระดับปานกลาง ล าดับที่ 1 ไดแ้ก่ ฐานและ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึน้ในชุมชน มีการวางแผนอย่างดี  (x̅ = 3.41) ล  าดับที่ 2 ไดแ้ก่ การเล่าเรื่อง 

ต านาน หรือข้อมูลชุมชนมีความน่าสนใจ (x̅ = 3.35) ยกเว้น รูปภาพประกอบการบรรยาย  

(x̅ = 3.54) และภาษาและขนาดตัวอักษรที่ใช้สื่อสารเข้าใจง่าย (x̅ = 3.52) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมาย ดา้นความจรงิแทด้ัง้เดิมในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชน 

ด้านความจริงแทดั้ง้เดมิในการสื่อ
ความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 

�̅�  S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. การน าเสนอขอ้มลูมีการเลา่เรื่องใหเ้ห็น
ถึงการอนรุกัษค์วามเป็นของแทข้องแหลง่
ท่องเที่ยว 

3.72 0.94 มาก 

2. การสื่อถึงคณุค่าทางประวตัิศาสตรแ์ละ
วฒันธรรม 

3.70 0.81 มาก 

รวม 3.71 0.79 มาก 

 
จากตารางที่ 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว
ต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม ดา้นความจรงิแทด้ัง้เดิมใน
การสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน อยู่ในระดบัมาก ล าดบัที่ 1 ไดแ้ก่ การน าเสนอขอ้มลูมี

การเล่าเรื่องใหเ้ห็นถึงการอนรุกัษ์ความเป็นของแทข้องแหล่งท่องเที่ยว (x̅ = 3.72) และล าดบัที่ 2 

ไดแ้ก่ การสื่อถึงคณุค่าทางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม (x̅ = 3.70) ตามล าดบั 
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของ
นักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมาย  ด้านความยั่ งยืนในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชน 

ด้านความยั่งยนืในการสื่อความหมายใน
แหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. การสื่อสารและสรา้งจิตส านกึในการ
อนรุกัษท์รพัยากร 

3.88 0.72 มาก 

2. การปลกูฝังการใชม้รดกวฒันธรรมอยา่ง
สรา้งสรรค ์

3.89 0.74 มาก 

รวม 3.88 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว
ต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม ดา้นความยั่งยืนในการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ 1 ได้แก่ การสื่อสารและสรา้ง

จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  (x̅ = 3.88) และล าดับที่  2 ได้แก่ การปลูกฝังการใช้มรดก

วฒันธรรมอย่างสรา้งสรรค ์(x̅ = 3.89) ตามล าดบั 

ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของ
นักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมาย  ดา้นการมีส่วนร่วมในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการสื่อความหมายใน
แหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 

�̅� S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1. คนในชมุชนช่วยกนัมีสว่นรว่มในการพฒันา
แหลง่ท่องเที่ยว 

3.88 0.74 มาก 

2. คนในชมุชนรว่มกนัสนบัสนนุความเป็นหนึ่ง
เดียวของชมุชน 

3.84 0.81 มาก 

รวม 3.85 0.71 มาก 
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จากตารางที่ 23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว
ต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม  ดา้นการมีส่วนรว่มในการ
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ 1 ไดแ้ก่ คนในชุมชนช่วยกันมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (x̅ = 3.88) และล าดับที่  2 ได้แก่ คนในชุมชนร่วมกัน

สนบัสนนุความเป็นหนึ่งเดียวของชมุชน (x̅ = 3.84) ตามล าดบั 

ตาราง 24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของ
นักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมาย  ด้านการวิจัย ประเมิน และฝึกอบรมในการสื่อ
ความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 

ด้านการวิจัย ประเมิน และฝึกอบรมใน
การสื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่ว

ชุมชน 

 
�̅� 

 
S.D. 

ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ความเขา้ใจในโปรแกรมการสื่อความหมาย
มีความเหมาะสม 

3.09 1.13 ปานกลาง 

2. การจดัท าเทคโนโลยีมีความเหมาะสมตอ่
นกัท่องเที่ยวท่ีมาเยือนชมุชน 

2.88 1.34 ปานกลาง 

รวม 2.98 1.20 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการของ
นกัท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม  ดา้นการวิจยั 
ประเมิน และฝึกอบรมในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  อยู่ในระดับปานกลาง  

ล าดับที่ 1 ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในโปรแกรมการสื่อความหมายมีความเหมาะสม (x̅ = 3.09) และ

ล าดบัที่ 2 ไดแ้ก่ การจดัท าเทคโนโลยีมีความเหมาะสมต่อนกัท่องเที่ยวท่ีมาเยือนชมุชน (x̅ = 2.88) 
ตามล าดบั 
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ผลการด าเนินการวิจัยระยะที ่3: การประเมิน และปรับปรุงการสื่อความหมายในแหล่ง
ทอ่งเทีย่วชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผูว้ิจัยไดน้  าผลการศึกษาทัง้วัตถุประสงคข์อ้ที่ 1 ขอ้ที่ 2 และการศึกษา LEAM MODEL 
(แหลม โมเดล) มาท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้น้  าชมุชน 
ผูน้  าแต่ละฐานกิจกรรม มัคคุเทศกช์ุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน เพื่อพิจารณารว่มกนัเก่ียวกบัแบบรา่งการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้น
แหลม ที่ไดจ้ดัเตรียมจากการสมัภาษณ ์เพื่อน ากลบัมาแกไ้ขอีกครัง้ก่อนที่จะออกมาเป็นรูปแบบ
การสื่อความหมายฉบบัสมบูรณโ์ดยผูร้่วมการสนทนาไดมี้การถกเถียงและพดูคยุถึงประเด็นตาม
หวัขอ้ดงันี ้

1) L: Learning แนวทางการพัฒนานักสื่อความหมายเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู ้
2) E: Explain แนวทางการพัฒนากระบวนการเข้าถึงและเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเพื่ออธิบาย

และสื่อ 
3) A: Active Participate แนวทางการสร้างการปฏิสัมพันธ์อย่างมีส ่วนร่วม ระหว่าง

นักท่องเที่ยว นักสื่อความหมายและชุมชน  
4) M: Meaning แนวทางการพัฒนาเนื้อหาในการสื่อความหมาย (Meaning) ความหมาย

หรือความสำคัญของเรื่องที่ต้องการนำเสนอผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อความหมายของการ
ท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม 

ผลสรุปจากที่ประชมุ คือ 1) ชมุชนควรจะมีแบบคู่มือแผ่นพบัและแผนที่ชมุชนเพื่อ
เป็นการตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที่ยวและความตอ้งการของชุมชนเพื่อเป็นการให้
ขอ้มลูกบันกัท่องเที่ยวเก่ียวกบัขอ้มลูดา้นการท่องเที่ยวทางดา้นวฒันธรรมและทรพัยากรธรรมชาติ
ของชมุชน 2) แผนที่ท่องเที่ยวชมุชน เป็นสว่นที่ใหข้อ้มลูส าคญักบันกัท่องเที่ยวเก่ียวกบัสภาพพืน้ที่
ของชุมชนและสามารถท าใหน้ักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดต่าง  ๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อใหก้ารท าแผนที่ชมุชนดงักลา่วมีความละเอียดและมีประสิทธิภาพ
ในการเผยแพร่ขอ้มลูไดม้ากขึน้ควรมีการจดัท าคู่มือท่องเที่ยวชุมชนหรือแผ่นพบัเอกสารน าเที่ยว
ของชุมชนเพื่อน าไปใชป้ระกอบกับขอ้มูลทั่วไปและขอ้มูลเชิงลึกใหก้ับนักท่องเที่ยวที่สนใจและ
สามารถระบขุอ้มลูไดด้ีมากยิ่งขึน้ 

ทัง้นีค้วรมีการน าผลการศึกษาและออกแบบแผนที่และคู่มือการท่องเที่ยวของชุมชนมา
เพื่อใหชุ้มชนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการปรบัปรุงแกไ้ขใหต้รงกับความตอ้งการของสมาชิก
ของชุมชน ซึ่งผูว้ิจัยไดเ้สนอแนวทางในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้น
แหลม ดงันี ้
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1. แผนที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม  

 

ภาพประกอบ 16 แผนที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม รูปแบบออนไลน ์

 

 

ภาพประกอบ 17 แผนที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม รูปแบบไฟล ์
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2. แผ่นพบัชมุชนต าบลบา้นแหลม  

 

ภาพประกอบ 18 แผนที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม รูปแบบออนไลน ์
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ภาพประกอบ 19 แผ่บพบัชมุชนต าบลบา้แหลม รูปแบบไฟล ์(หนา้ 1) 

 

ภาพประกอบ 20 แผ่บพบัชมุชนต าบลบา้แหลม รูปแบบไฟล ์(หนา้ 2) 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเรื่อง “แนวทางการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน ชมุชนต าบลบา้นแหลม 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี” ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัออกเป็น 
3 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้ 

การด าเนินวิจยัระยะที่ 1 : การศึกษาทรพัยากรในพืน้ที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม และศึกษา
ความตอ้งการของชุมชนต่อการสื่อความ ในชุมชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จังหวัด
สพุรรณบรุี แบ่งเป็นขัน้ตอนย่อยดงันี ้ 

1.1 การศกึษาทรพัยากรในพืน้ที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม 

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชน ชมุชนต าบลบา้นแหลม 

การด าเนินวิจยัระยะที่ 2 : การศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ต าบลบา้นแหลม  

การด าเนินวิจัยระยะที่ 3 : การประเมิน และปรบัปรุงแนวทางในการสื่อความหมายใน
แหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม  

 
สรุปผลการวจิัย 

สรุปผลการด าเนินการวิจัยระยะที ่1 : การศึกษาทรัพยากรในพืน้ทีชุ่มชนต าบลบ้าน
แหลม และศึกษาความต้องการของชุมชนต่อการสื่อความหมาย ในชุมชนต าบล
บ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเป็นขั้นตอนย่อยดังนี ้

1.1 การศกึษาทรพัยากรในพืน้ที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม  
 ดา้นทรพัยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชมุชนต าบลบา้นแหลม ไดแ้ก่ แม่น า้ท่า

จีน เป็นแม่น า้ที่แยกจากแม่น า้เจา้พระยา อยู่ระหว่างต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี กบั
ต าบลหาดท่าเสา อ าเภอวดัสิงห ์จงัหวดัชยันาท แลว้ไหลลงไปทางตอนใต ้ช่วงที่ไหลผ่านทางตอน
ใตข้องจงัหวดัชยันาท เรียกว่า แม่น า้มะขามเฒ่า ช่วงที่ไหลผ่านจงัหวดัสพุรรณบรุี เรียกว่า แม่น า้
สุพรรณบุรี ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดนครปฐม เรียกว่า แม่น า้นครชัยศรี และช่วงที่ไหลผ่านจังหวัด
สมทุรสาครเรียกวา่แม่น า้ท่าจีน 

 ดา้นทรพัยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนต าบลบา้นแหลม ไดแ้ก่ วัดศุข
เกษมเป็นวดัราษฎร ์สงักดัคณะสงฆฝ่์ายมหานิกาย มีช่ือวดัที่เป็นสิรมิงคลต่อชีวิตผูม้าเยือน วดัป่า
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พฤกษ์ เป็นวดัราษฎร ์สงักดัคณะสงฆฝ่์ายมหานิกาย ตัง้อยู่ที่ ต  าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ 
จงัหวดัสพุรรณบรุี วดัใหม่พิณสวุรรณ ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ.2450 โดยมีหลวงพ่อป่ิน เจา้อาวาส ต่อมา 
หลวงพ่อเรือง ไดข้ึน้เป็นเจา้อาวาสต่อจากหลวงพ่อป่ิน โดยหลวงพ่อเรืองมีความช านาญดา้น
วิปัสสนากรรมฐาน และแพทยแ์ผนโบราณ รกัษาผูค้นจ านวนมากมาย จนมีช่ือเสียงในการรกัษา 
วดัใหม่พิณสวุรรณในสมยันัน้ คลาคล ่าไปดว้ยผูค้นที่มารอรบัการรกัษา ท าใหว้ดันีมี้ช่ือเสียงโด่งดงั 
ต่อมาในปี พ.ศ.2511 ท่านไดม้รณภาพลง แต่ชาวบา้นยงัคงมีความศรทัธาอยู่จึงท าใหมี้ชาวบา้น
เขา้มาท าบญุอยู่เรื่อย ๆ  

 ดา้นทรพัยากรท่องเที่ยวแบบมหกรรม/เทศกาล/ประเพณีในชุมชนต าบลบา้น
แหลม ไดแ้ก่ งานประเพณีตกับาตรกลางน า้ ชาวบา้นจะตกับาตรพระสงฆก์ลางแม่น า้ท่าจีนบรเิวณ
หนา้ตลาดคอวัง จนถึงหนา้วัดป่าพฤกษ์ ซึ่งพระสงฆจ์ากวัดต่าง ๆ จะพายเรือบิณฑบาต และ
ชาวบา้น 2 ฝ่ังแม่น า้ ก็จะพายเรือใส่บาตรและจะมีบางสชาวบา้นอีกส่วนรอตกับาตรที่หนา้ตลาด
คอวังและหน้าวัดเจ้าขาว  งานแข่งขันเรือยาวประเพณี  อ าเภอบางปลาม้าเป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีการแข่งขนัเรอืยาว ของอ าเภอบางปลามา้ใหค้งอยู่สืบไป  

 ดา้นทรพัยากรท่องเที่ยวดา้นกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนต าบลบา้นแหลม 
ไดแ้ก่ บา้นธูปหยกสีประจ าวนัเกิด เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรูภู้มิปัญญาชาวบา้น วิธีการท าธูป
ดว้ยตวัเอง บา้นชาเตยหอมแม่อ าพร เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรูภู้มิปัญญาชาวบา้น เรียนรูก้าร
ท าน า้ชาเตยหอม บา้นขนมไทยโบราณ เป็นกิจกรรมทางท่องเที่ยวรูปแบบฐานการเรียนรูจ้ากภมูิ
ปัญญาชาวบา้น เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรูภู้มิปัญญาชาวบา้น เรียนรูก้ารท าเกสรดอกล าเจียง 
บา้นนวดแผนโบราณ – บา้นลกูประคบ เป็นรูปแบบฐานการเรียนรูจ้ากภมูิปัญญาชาวบา้น เพื่อให้
ไดเ้รียนรูภู้มิปัญญาชาวบา้น เรียนรูก้ารท าลกูประคบ บา้นถักตะกรา้ไหมญ่ีปุ่ น เป็นกิจกรรมทาง
ท่องเที่ยวรูปแบบฐานการเรยีนรูจ้ากภมูิปัญญาชาวบา้น เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรูก้ารถกัตะกรา้
ไหมญ่ีปุ่ น บา้นจกัสานผกัตบชวา เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรูภ้มูิปัญญาชาวบา้น เรียนรูก้ารเก็บ
ผกัตบชวา และน ามาสานเป็นตะกรา้ และตลาดเก่าโบราณรอ้ยปี คอวงั เป็นกิจกรรมทางเที่ยวเชิง
ศาสนา และเป็นตลาดเก่าโบราณที่มีอายกุวา่ 100 ปี ในอดีตเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ และเป็นอูต่่อ
เรือ ล่องเรือไหวพ้ระ ไหวพ้ระทางน า้ โดยการล่องเรือไปตามล าน า้ท่าจีน ชมบรรยากาศสองฝ่ัง
แม่น า้ที่ยงัคงสภาพของอดีต 
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1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกเก่ียวกับการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวชมุชน ชมุชนต าบลบา้นแหลม  

จากการศึกษาวิเคราะหผ์่านกระบวนการในการสมัภาษณบ์ุคคลที่เก่ียวขอ้งในชุมชน
ต่างใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัท าคู่มือเพื่อใหข้อ้มลูดา้นการท่องเที่ยวแก่นกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นทรพัยากรทางธรรมชาติหรือทรพัยากรทางดา้นวฒันธรรมของชุมชน การจดัท าคู่มือดงักล่าว
จะตอ้งมีความครบถว้นของขอ้มูลเพื่อใหน้ักท่องเที่ยวสามารถไดร้บัขอ้มูลที่มีความถูกตอ้งมาก
ยิ่งขึน้ซึ่งจะท าใหก้ารท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและไดเ้รียนรูข้อ้มลูใหม่ ๆ จากการ
ท่องเที่ยวเชิงชมุชน และการจดัท าขอ้มลูดงักลา่วจะช่วยแกปั้ญหาจากการที่ชมุชนยงัขาดบคุลากร
ที่มีความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดขอ้มลูที่ตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวสมยัใหม่ที่
ตอ้งการศึกษาภณัฑภ์าพหรือขอ้มลูที่มีความชดัเจนจากการช่ือความ การมีคู่มือดงักล่าวจะท าให้
การประชาสมัพนัธข์อ้มลูทางดา้นการท่องเที่ยวของทอ้งถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ยงัเป็นการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเที่ยวของทอ้งถิ่นผ่านคู่มือดงักล่าวเพิ่มเติมอีกดว้ย นอกจากนีย้งั
ตอ้งมีการสรา้งเอกลกัษณข์องชุมชนใหมี้ความชดัเจนเพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยว และดึงจุดแข็งของ
ชุมชนที่มีกิจกรรมที่มีความหลากหลายและอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ชอบการท า
กิจกรรมร่วมกับสมาชิกของชุมชนที่มีความผ่อนคลายและเป็นการท่องเที่ยวที่มีความสบาย ๆ ที่
เรียกว่า Slow Life ซึ่งสามารถสอดรบักบัการด ารงชีวิตของสมาชิกในชมุชนที่มีความเป็นกนัเองท า
ใหก้ิจกรรมต่าง ๆ ที่นกัท่องเที่ยวท ากบัสมาชิกในชุมชนเกิดความประทบัใจและเกิดการเรียนรูส้ิ่ง
ใหม่ๆของนักท่องเที่ยวมากขึน้และมีความคุม้ค่าในการท่องเที่ยวเนื่องจากมีการท ากิจกรรมที่
หลากหลายและมีความประทบัใจ 
 

สรุปผลการด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 : การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี 

2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามเก่ียวกบัการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยว
ชมุชน ชมุชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า จากตารางที่ 16 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
คิดว่าชุมชนควรมีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมายใน
แหลง่ท่องเที่ยวชมุชน คือ หนงัสือคู่มือท่องเที่ยวหรือแผ่นพบัแนะน าการท่องเที่ยวในชมุชน จ านวน 
42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.8 รองลงมาคือปา้ยสื่อความหมายและ QR Code จ านวน 30 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 31.3 นกัท่องเที่ยวตอ้งการคูมื่อ 
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ผูว้ิจยัไดน้  าผลการศึกษาในวตัถุประสงคท์ี่ 1 และวตัถุประสงคท์ี่ 2 น าเขา้ถ่ายทอดในแก่
ชมุชนเพื่อเขา้สูก่ระบวนการประชมุกลุม่ย่อยในการพฒันาทิศทางการสื่อความหมายของท่องเที่ยว
ชุมชน ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) เพื่อร่วมกนัพฒันาแนวความคิดหลกัในการสื่อความหมายน าเสนอ
ผ่านตวัอกัษรภาษาองักฤษภายใตค้ าวา่ LEAM MODEL (แหลม โมเดล) โดยโมเดลขา้งตน้เป็นการ
ร่วมมือการระหว่างผูว้ิจยัและชุมชนในการช่วยกนัคิดคน้ค านีอ้อกมา เนื่องจากชุมชนอยากใหน้ า
ช่ือของชุมชนมาเป็นจุดเด่นในการสรา้งสื่อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนใหก้วา้งขวางมาก
ยิ่งขึน้อีกดว้ย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) L: Learning แนวทางการพัฒนานักสื่อความหมายเปิดโอกาสใหนั้กท่องเทีย่วได้
เรียนรู้  

มีการน าเสนอขอ้มลูต่าง ๆ ในรูปแบบของการเล่าเรื่องในคู่มือการปฏิบตัิแก่นกัท่องเที่ยว
และเชิญชวนจงูใจพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวอย่างใกลช้ิดทัง้นี ้การสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ประสบการณ์
นกัท่องเที่ยว ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสในการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัท่องเที่ยวกบัแหล่งท่องเที่ยว  การ
สรา้งแรงบนัดาลใจใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ยี่ยมชมนอกเหนือจากแหล่งที่เป็นที่รูจ้กัอยู่แลว้  การเพิ่มพนู
ความเขา้ใจของนกัท่องเที่ยวเพื่อใหต้ะหนงัถึงคณุค่าของการท่องเที่ยวเชิงชมุชน  การส่งเสริมใหมี้
การเรียนรูแ้หล่งท่องเที่ยวโดยใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ไปมีส่วนรว่มสรา้งประสบการณร์ว่มกบัชมุชนใน
แหลง่ท่องเที่ยว 

2) E: Explain แนวทางการพัฒนากระบวนการเข้าถงึและเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเพือ่
อธิบายและสื่อสารระหว่างนักสื่อความหมาย แหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน และนักทอ่งเทีย่ว 

นักสื่อความหมายและนักท่องเที่ยวท างานร่วมกันในการหาทางปฏิบัติและแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนโดยมีกระบวนการเข้าถึงและเช่ือมโยง
ระหวา่งนกัสื่อความหมาย แหลง่ท่องเที่ยวชมุชนและนกัท่องเที่ยว ดงันี ้

  1. ท าความเข้าใจเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทั้งมิติวัฒนธรรม กิจกรรม
ท่องเที่ยว เช่น การสาธิต การทดลอง การปฏิบตัิ การเล่าเรื่องหรือพิธีกรรมที่มีความเช่ือมโยงกบั
แหลง่ท่องเที่ยวชมุชน เช่น งานประเพณีตกับาตรกลางน า้ งานแข่งขนัเรือยาวประเพณี อ าเภอบาง
ปลามา้ พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปชาติพนัธุ ์ชาวไทยเชือ้สายจีน ไทยทรงด า และมอญรามนั 

  2. มีการระบุหนา้ที่ของแต่ละฝ่ายในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ใหมี้ความชัดเจน ซึ่ง
นกัท่องเที่ยวในฐานะผูเ้ยี่ยมชม และชุมชนในฐานะเจา้บา้นในการบอกเล่ารายละเอียด หรือเป็น
พืน้ที่ที่เปิดโอกาสใหน้ักท่องเที่ยวเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นฐานเรียนรูข้อง
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นกัท่องเที่ยว โดยมีฐานกิจกรรมหลกั 3 ฐานกิจกรรม คือ ฐานบา้นธูปหยกสีประจ าวนัเกิด ฐานบา้น
ถกัตะกรา้ไหมญ่ีปุ่ น ฐานบา้นชาเตยหอม 

  3. ตอ้งพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างนักสื่อความหมาย ปราชญ์
ทอ้งถิ่นและนกัท่องเที่ยวเช่ือมโยงขอ้มลูของแหล่งท่องเที่ยว การเล่าเรื่องราว เกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ย 
ต านานต่าง ๆ เพื่อขยายความเขา้ใจแก่นกัท่องเที่ยว 

  4. ตอ้งก าหนดรูปแบบการสื่อความหมาย ไดแ้ก่ การก าหนดเนือ้หาและวิธีการ
สื่อสารส าหรบัแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนโดยง่ายและไม่ชบัชอ้นต่อการท าความเขา้ใจของนกัท่องเที่ยว 
โดยใหช้มุชนมีสว่นเก่ียวขอ้งในการสื่อความหมายดว้ย  

3) A: Active Participate แนวทางการสร้างการปฏิสัมพันธอ์ย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง
นักทอ่งเทีย่ว นักสื่อความหมายและชุมชน การสื่อความหมายทีด่ ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

  1. ชุมชนต้องสร้างการมีส่วนร่วม (Active involvement) ในการสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างนกัท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวผ่านการเรียนรู ้ปฏิสมัพนัธแ์ละร่วมกิจกรรมกบั
ชมุชน เพื่อน านกัท่องเที่ยวไปสูก่ระบวนการคิด และรว่มแสดงความคิดเห็น เก่ียวกบัประสบการณ์
และสิ่งที่นกัท่องเที่ยวไดส้มัผสั (Co-Creation) 

  2. ชมุชนตอ้งสรา้งสื่อกลางเพื่อช่วยกระตุน้การเรียนรูโ้ดยผ่านการเลา่เรื่องอย่างมี
เหตผุล เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ใจถึงความส าคญัของแหลง่ท่องเที่ยวในชมุชน  

  3. ชมุชมตอ้ถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัขอ้มลูชมุชน และประสบการณก์ารท่องเที่ยว
อนัน่าจดจ า (Memorable Tourism Experience) และตอ้งสามารถสรา้งความพึงพอใจสงูสดุของ
นักท่องเที่ยวด้วยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและการบอกต่อไปยังผู้อื่นได้ เช่น การพัฒนานักสื่อ
ความหมายของชุมชน หรือการพัฒนาป้ายสื่อความหมาย และ QR Code เพื่อถ่ายทอดความรู้
ฐานกิจกรรมต่าง ๆ ในแก่นกัท่องเที่ยวได ้

4)  M: Meaning แนวทางการพัฒนาเนื้อหาในการสื่อความหมาย  (Meaning) 
ความหมายหรือความส าคัญของเรื่องที่ตอ้งการน าเสนอผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อ
ความหมายของการท่องเที่ยวชมุชน ต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

  1. สรา้งศนูยบ์รกิารขอ้มลู ใหข้อ้มลูผ่านนิทรรศการ เลา่เรื่องของชมุชน  
  2. พฒันาแผนที่ท่องเที่ยวชมุชน เพื่อใหข้อ้มลูที่สามารถสรา้งความสนใจพืน้ที่ของ

ชมุชนไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถน านกัท่องเที่ยวเขา้สูพ่ืน้ที่เปา้มายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ป้ายสื่อความหมายและ QR CODE เป็นเครื่องมือที่สามารถสื่อสารโดยตรง

จากพืน้ที่ท่องเที่ยวสูน่กัท่องเที่ยว กลุม่เปา้หมาย สามารถสรา้งการเรียนรูไ้ด ้
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  4. มีการจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับชุมชน เป็นการให้ข้อมูลทั่วไป ซึ่งยังไม่
สามารถสรา้งการเรียนรูแ้ละรบัรูไ้ดอ้ย่าง มีประสิทธิภาพ 

  5. ควรพฒันาหนงัสือคู่มือท่องเที่ยวของชมุชน หรือ แผ่นพบัแนะน าการท่องเที่ยว
ในชมุชน เป็นการใหข้อ้มลูทัง้ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูเชิงลกึได ้(ฉบบั 2 ภาษา) 
  6. ควรพัฒนานักสื่อความหมายประจ าแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ มีผลต่อ
ประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละสนุทรียภาพของนกัท่องเที่ยวเนื่องจากการใชน้กัสื่อความหมายเป็น
รูปแบบที่ เอือ้โอกาสให้มีการปฏิสัมพันธ์ทั้ง ระหว่างนักท่องเที่ยวกับนักสื่อความหมาย และ
นกัท่องเที่ยวกบันกัท่องเที่ยวคอ่นขา้งสงู สามารถสรา้งความประทบัใจในการท่องเที่ยวได ้
 

สรุปผลการด าเนินการวิจัยระยะที ่3 : การประเมิน และปรับปรุงแนวทางในการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี 
ผูว้ิจัยไดน้  าผลการศึกษาทัง้วัตถุประสงคข์อ้ที่ 1 ขอ้ที่ 2 และการศึกษา LEAM MODEL 

(แหลม โมเดล) มาท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้น้  าชมุชน 
ผูน้  าแต่ละฐานกิจกรรม มัคคุเทศกช์ุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชมุชน เพื่อพิจารณารว่มกนัเก่ียวกบัแบบรา่งการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้น
แหลม ที่ไดจ้ดัเตรียมจากการสมัภาษณ ์เพื่อน ากลบัมาแกไ้ขอีกครัง้ก่อนที่จะออกมาเป็นรูปแบบ
การสื่อความหมายฉบบัสมบรูณโ์ดยผูร้ว่มการสนทนาไดมี้การถกเถียงและพดูคยุถึงแนวทางในการ
สื่อความหมาย ซึ่งผลสรุปจากที่ประชุม คือ 1) ชุมชนควรจะมีแบบแผ่นพบั และแผนที่ชุมชนเพื่อ
เป็นการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวและความตอ้งการของชมุชนในเรื่องของการสื่อ
ความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบา้นแหลม และ 2) แผนที่ท่องเที่ยวเพื่อสรา้งความเขา้ใจแก่
นักท่องเที่ยวเก่ียวกับเสน้ทางการท่องเที่ยวในชุมชนได้เป็นอย่างดี และควรพัฒนาหนังสือคู่มือ
ท่องเที่ยวของชุมชน หรือ แผ่นพบัแนะน าการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นการใหข้อ้มลูทัง้ขอ้มลูทั่วไป
และขอ้มลูเชิงลกึใหก้บันกัท่องเที่ยว  

โดยผูว้ิจัยได้น าผลการออกแบบ ร่างแผนที่ และคู่มือแผ่นพับ น าส่งใหก้ับทาง
ชมุชนเพื่อใหร้ว่มแสดงความคิดเห็นเพื่อน ามาแกไ้ขรูปแบบการสื่อความหมาย และไดร้บัการยืนยนั
ผลการออกแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม โดยตัวแทนจาก
ชมุชนเป็นที่เรียบรอ้ย ซึง่มีทัง้แผนที่ชมุชนต าบลบา้นแหลม และแผ่นพบัชมุชนต าบลบา้นแหลม 
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อภปิรายผล 
 จากผลการศกึษา แนวทางการส่ือความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม มี
ประเด็นที่น  ามาอภิปรายผล ดงันี ้
 งานวิจัยนีพ้บว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนต าบลบ้านแหลมที่โดดเด่นด้าน
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ แม่น า้ท่าจีน สอดคลอ้งกบั ส านกังานจงัหวดัสพุรรณบุรุี (2562) กลา่ววา่ แม่น า้ท่า
จีนเป็นแม่น า้ที่ส  าคญัและของจงัหวดัสพุรรณบรุี ซึ่งมีความยาวทัง้สิน้ประมาณ 325 กิโลเมตร แม่
น า้ท่าจีนมีช่ือเรียกหลายช่ือ ตอนที่ไหลผ่านจงัหวดัชยันาทเรียกว่า "แม่น า้มะขามเฒ่า" ตอนที่ผ่าน
จงัหวดัสพุรรณบรุี เรียกวา่ "แม่น า้สพุรรณบรุี" ตอนที่ผ่านจงัหวดันครปฐมเรยีกวา่ "แม่น า้นครชยัศร"ี 
สว่นตอนที่ไหลผ่านจงัหวดัสมทุรสาครและไหลลงสูอ่่าวไทยเรียกว่า "แม่น า้ท่าจีน" ทรพัยากรที่โดน
เด่นดา้นวัฒนธรรม ไดแ้ก่ วัดสุขเกษม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญ ของต าบลบา้นแหลม และ
สามารถพฒันาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ของ บุญเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเพื่อ
เรียนรูว้ฒันธรรมของแตล่ะทอ้งถิ่นจงึมีความแตกต่างกนัเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดป้ระสบการณใ์หม่ ๆ 
และไดต้ระหนกัถึงคณุค่าทางวฒันธรรมโดยการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหวา่งสมาชิกในชมุชนซึง่เป็นผู้
สืบทอดวฒันธรรมกับนกัท่องเที่ยวซึ่งเขา้มาเรียนรูว้ฒันธรรมในแต่ละชุมชนเป็นการพึ่งพาอาศยั
และแลกเปลี่ยนองคค์วามรูซ้ึ่งกันและกัน ทรพัยากรที่โดดเด่นดา้นกิจกรรม ไดแ้ก่ บา้นธูปหยกสี
ประจ าวันเกิด เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคท์ี่ โดดเด่นของชุมชนต าบลบา้นแหลม 
นักท่องเที่ยวสามารถเขา้มาเรียนรูแ้ละเปลี่ยนและลงมือท ากิจกรรมที่มีการจัดท าขึน้โดยชุมชน
ต า บ ลบ้ า น แ ห ลม ไ ด้  ส อ ด ค ล้อ ง กั บ แ น ว คิ ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ข อ ง   
เกรก ริชารด์ (Greg Richards, 2010) ซึ่งไดน้  าเสนอแนวคิดว่าในแต่ละชมุชนย่อมมีความโดดเด่น
ของวฒันธรรมและการด ารงชีวิตของสมาชิกในชมุชนที่แตกต่างกนัจึงสามารถน ามาใชใ้นการเป็น
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อเขา้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับสมาชิกในชุมชนซึ่งจะท าใหน้ักท่องเที่ยว
ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการท่องเที่ยวในแตล่ะชมุชนได ้
 สว่นความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลมต่อการสื่อความหมายในแหลง่
ท่องเที่ยว พบว่า สื่อที่นักท่องเที่ยวตอ้งการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าชุมชนควรมีเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
คือ หนงัสือคู่มือท่องเที่ยวหรือแผ่นพบัแนะน าการท่องเที่ยวในชมุชน จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
44.3 รองลงมาคือป้ายสื่อความหมายและ  QR Code จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 
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ตามล าดับ ซึงแตกต่างจากงานวิจัยเรื่อง การสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวนิเวศเกษตรอย่าง 
สรา้งสรรคข์องชมุชนสามเรือน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ของ สขุมุ คงดิษฐ (2561) ที่ไดก้ล่าวว่า 
ชุมชนสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบการสื่อความหมาย แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ
เกษตรอย่างสรา้งสรรคเ์ป็นการเนน้การสรา้งประสบการณร์ว่มใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้รียนรูเ้รื่องราว วิถี
ชีวิต วฒันธรรม ภมูิปัญญา ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มในชมุชนดว้ยความสนกุ สมัผสัวิถี
ที่คงความเป็นมิตรที่จรงิใจเปรียบเสมือนญาติสนิทมิตรสหายของชาวสามเรือน สรา้งความสขุและ
รอยยิม้รว่มกนัของนกัท่องเที่ยวและชมุชนกิจกรรมการท่องเที่ยวในชมุชน ผ่านเครื่องมือการสื่อ
ความหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ สื่อบคุคล ทัง้ที่เป็นเจา้ของ ภมูิปัญญาโดยตรง 
และนกัสื่อความหมายที่ท  าหนา้ที่น  าเที่ยวในชมุชน โดยใชว้ิธีการเลา่เรื่อง การสาธิต ภมูิปัญญา 
และการน าชมกิจกรรม  
 ส่วนความตอ้งการของชุมชนต าบลบา้นแหลมต่อการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว 
พบว่า ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชมุชนมองเห็นถึงศักยภาพของชมุชนตนเอง ในการ
น าทรพัยากรธรรมชาติมาใชอ้ย่างยั่งยืน ชุมชนมีวฒันธรรมประเพณีที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะถิ่นมี
การน าค าวา่ บา้นสวนแผ่นดินแม่ ที่แสดงใหเ้ห็นเอกลกัษณข์องชมุชน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้น
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ของ ไกรฤกษ์ ป่ินแกว้ (2556) ที่ไดก้ล่าวไวว้่าวฒันธรรมของประเทศ
ไทยมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะจงึท าใหน้กัท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวเพื่อศกึษา
ศิลปวฒันธรรมภายในประเทศไทย รวมถึงโบราณสถานโบราณวตัถทุี่มีความหลากหลายท าใหก้าร
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนกัท่องเที่ยวต่าง ๆ เขา้มาท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
เรียนรูว้ัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนแต่ละพืน้ที่ซึ่งเป็นที่มาและบ่อเกิดของการท่องเที่ยวที่
เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นองคก์รชุมชน พบว่า ดา้นองคก์รชุมชน ชุมชมนีมี้ระบบ
สงัคมที่เขา้ใจกันมาก มีความสามคัคีในการร่วมดว้ยช่วยกัน เพื่อใหชุ้มชนเดินไปในทางที่ชุมชน
ต้องการจะมีความต้องการที่ จะร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยที่ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาชมุชนดีมากในการช่วยเหลือดแูลกนัและกนั นอกจากนีใ้นชมุชนยงัมีทรพัยากร
อนัทรงคณุค่าซึ่งเป็นสมาชิกของชมุชนเป็นปราชญช์าวบา้นผูมี้ความรูค้วามสามารถที่จะสามารถ
ถ่ายทอดความรูต้่าง ๆ เก่ียวกบัศิลปะวฒันธรรมใหก้บันกัท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวท าให้
เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นที่สอดคล้องกับแนวคิดของการเดินทางท่องเที่ยวเชิงชุมชนของ 
(กรุงเทพธุรกิจ, มปป.) ที่กล่าวไวว้่า ปัจจัยดา้นองคก์รของชุมชนและภูมิปัญญาในแต่ละชุมชน 
เนื่องจากแต่ละชุมชนจะมีวฒันธรรมและเอกลกัษณท์ี่มีความแตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ ซึ่งการมี
องคก์รชมุชนและมีภมูิปัญญาของแต่ละชมุชนจะช่วยใหก้ารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและความรู ้
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ทางดา้นศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนมีความเขม้แข็งมากขึน้โดยเฉพาะการต่อยอดดา้นการจัด
กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวผ่านเจา้ของภมูิปัญญาหรือปราชญช์าวบา้นหรอืผูมี้ความรูเ้ฉพาะดา้นใน
ชุมชนในการเขา้มามีส่วนในการเผยแพร่และจัดท ากิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ดา้นการ
จดัการชมุชน พบวา่ อยากใหมี้การก าหนดกฎ-กติกาในการจดัการสิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม และการ
ท่องเที่ยว อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา และมีความประสงคใ์หชุ้มชนมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุน
และชีน้  าชมุชนเช่นหน่วยงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเขา้มาท าหนา้ที่ในการส่งเสริม
รูปแบบในการบริหารจดัการการท่องเที่ยวของชมุชนที่เช่ือมโยงการท่องเที่ยวใหเ้ขากบัการพฒันา
ชมุชนรวมถึงการจดัตัง้กลุ่มวิสาหกิจชมุชนเพื่อท าหนา้ที่ในการบริหารจดัการการท่องเที่ยวใหเ้กิด
ประโยชน์กับสมาชิกในชุมชนอย่างเป็นธรรม และมีการจัดตั้งกองทุนที่มีการบริหารจัดการ
ทรพัยากรเพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาชุมชนใหส้อดคลอ้งกับแนวคิดดา้นการท่องเที่ยวที่มีความ
สรา้งสรรคซ์ึ่งเป็นแนวคิดของ องคก์ารการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (มปป.) ที่กล่าวไวว้่า
การท่องเที่ยวที่มีความสรา้งสรรคถื์อว่าเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในปัจจุบนัซึ่งมีการ
พฒันาจากการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมที่มุ่งเนน้การท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนมาเป็นการท่องเที่ยว
ที่นกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจกบักิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงความเป็นอยู่มากขึน้ นอกจากนี ้
การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรคห์มายความรวมถึงการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและชีวิต
ความเป็นอยู่ของชมุชนที่การท่องเที่ยวไม่ท าใหส้ิ่งแวดลอ้มและชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป ดา้นการเรียนรูพ้บว่า ชุมชนมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวของ
ชมุชนที่สามารถสรา้งการรบัรู ้และความเขา้ใจในวิถีชีวิตและวฒันธรรมที่แตกต่าง เนน้การจดัการ
ระบบใหเ้กิดกระบวนการเรียนรูร้ะหว่างชาวบา้นกับผูม้าเยือน และยังสรา้งจิตส านึกเรื่องการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ทัง้ในส่วนของชาวบ้านและผูม้าเยือน ซึ่งสอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัเรื่องการท่องเที่ยวที่สรา้งรูปแบบในการเรียนรูใ้หก้บักลุ่มนกัท่องเที่ยวสงูอายเุพิ่งเดินทาง
มาจากทวีปยโุรป ของราณี อิสิชยักลุ (2554) ที่กล่าวไวว้่า รูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ไดม้ีปัจจยั
กระตุน้ใหเ้กิดการท่องเที่ยวที่เรง่รีบนัน้จะตอ้งมีรูปแบบในการจดักิจกรรมที่ใหเ้วลานกัท่องเที่ยว
เพื่อเรียนรูแ้ละซึมซบักิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการจดัขึน้โดยเฉพาะการใหเ้วลาในการท ากิจกรรมที่มี
ความยาวนานเพียงพอจนท าใหน้กัท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นและวิถีชีวิตของชมุชนในแต่ละชมุชน 

ส าหรบัการเสนอแนะแนวทางการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม 
ในขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการสื่อความหมายร่วมกับชุมชนต าบลบา้นแหลม พบว่าชุมชนมีความตอ้งการให้
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พฒันาแนวทางภายใตรู้ปแบบการสื่อความหมายที่น  าเสนอผ่านตวัอกัษร ภาษาองักฤษภายใตค้ า
ว่ า  LEAM MODEL (L: Learning, E: Explain, A: Active and Participate, M: Meaning) ซึ่ ง มี
ความหมายดงันี ้1) L : Learning  แนวทางการพฒันานกัสื่อความหมายเปิดโอกาสใหน้กัท่องเที่ยว
ได้เรียนรู ้มีการถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเล่าเรื่องในคู่มือส าหรับนักท่องเที่ยว
สอดแทรกดว้ยการจูงใจใหน้ักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนานกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน 2) E : Explain แนวทางการพัฒนากระบวนการเข้าถึงและ
เช่ือมโยงแหล่งขอ้มลูเพื่ออธิบายสื่อสารท าความเขา้ใจระหว่างนกัสื่อความหมาย แหล่งท่องเที่ยว
ชมุชนและนกัท่องเที่ยว นกัสื่อความหมายและนกัท่องเที่ยวท างานรว่มกนัในการหาทางปฏิบตัิและ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยวรว่มกบัชมุชนโดยมีกระบวนการเขา้ถึงและเช่ือมโยง
ระหว่างนกัสื่อความหมาย แหล่งท่องเที่ยวชมุชนและนักท่องเที่ยว 3) A : Active Participate แนว
ทางการสรา้งการปฏิสมัพนัธอ์ย่างมีส่วนร่วม ระหว่างนกัท่องเที่ยว นักสื่อความหมายและชุมชน 
การสื่อความหมายที่ดี เช่น ชมุชมตอ้งถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัขอ้มลูชมุชน และประสบการณก์าร
ท่องเที่ยวอนัน่าจดจ า และตอ้งสามารถสรา้งความพงึพอใจสงูสดุของนกัท่องเที่ยวดว้ยการปลกูฝัง
ทัศนคติที่ดีและการบอกต่อไปยังผูอ้ื่นได้ เช่น การพัฒนานักสื่อความหมายของชุมชน หรือการ
พัฒนาป้ายสื่อความหมาย และ QR Code เพื่อถ่ายทอดความรู้ฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ และ 4) M : Meaning แนวทางการในการก าหนดเนือ้หาในการสื่อความหมาย 
(Meaning) ป้ายสื่อความหมายและ QR CODE เป็นเครื่องมือที่สามารถสื่อสารโดยตรงจากพืน้ที่
ท่องเที่ยวสูน่กัท่องเที่ยว กลุม่เปา้หมาย สามารถสรา้งการเรียนรูไ้ด้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว และการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ต าบลบา้นแหลม 
อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุีโดยกระบวนการมีสว่นรว่มในชมุชน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิด
เรื่องสื่อที่ใชใ้นการสื่อความหมายของการท่องเที่ยว ของ องคก์ารบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2561) ที่กล่าวไวว้่า การสื่อความหมายที่เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยว 
ได้แก่ 1) ศูนย์บริการข้อมูล 2) แผนที่ท่องเที่ยวชุมชน 3) ป้ายสื่อความหมาย และ QR Code 
4) การจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับชุมชน 5) หนังสือคู่มือท่องเที่ยว หรือ แผ่นพบั และ 6) นักสื่อ
ความหมายประจ าแหลง่ท่องเที่ยวในชมุชน  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลบา้นแหลม 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคร้ังนี ้

งานวิจัยนีไ้ด้ข้อค้นพบเรื่องแนวความคิดหลักในการสื่อความหมายน าเสนอผ่าน
ตัวอักษร ภาษาอังกฤษภายใตค้ าว่า LEAM MODEL (L: Learning, E: Explain, A: Active and 
Participate, M: Meaning) ที่ส  าคัญ คือ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเรื่องการสื่อ
ความหมายไดอ้ย่างชดัเจนเนื่องจากแนวความคิดนีมี้ความสอดคลอ้งและส่งผลในเชิงบวกใหก้บั
แหล่งท่องเที่ยงที่ควรจะพฒันาเรื่องการสื่อความหมาย โดยควรใหค้วามส าคญักบัทรพัยากรการ
ท่องเที่ยวของแหลง่ท่องเที่ยว ในประเด็นขององคป์ระกอบการท่องเที่ยวทัง้ 4 ดา้น เป็นหลกัอีกดว้ย  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาวิจยัในดา้นการพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวใหเ้ป็นที่รูจ้กัมากขึน้  
2. ควรมีการศกึษาวิจยัในดา้นของแนวทางในการยกระดบักิจกรรมในชมุชน 
3. ควรมีการศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาแผนการตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัด

สพุรรณบรุี  
4. ควรมีศึกษาการวิจยัในเรื่องการยกระดบัแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ชมุชนที่ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวรุน่ใหม่ 
5. ควรเพิ่มการศึกษาในกลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติในยุควิถีใหม่ที่เข้ามา

ท่องเที่ยวในชมุชนต าบลบา้นแหลม เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการและพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาติท่ีมีต่อการท่องเที่ยวในแหลง่ท่องเที่ยวเชิงชมุชน 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1. ควรพฒันากิจกรรมในชมุชนใหต้อบโจทยน์กัท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม เพื่อที่จะได้

เพิ่มจ านวนประชากรนกัท่องเที่ยวในอนาคต 
2. ภาครฐัและเอกชนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน

หรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียควรมีสว่นรว่มในการพฒันาบคุลากร ผูน้  าชมุชน และมคัคเุทศกช์มุชนมาก
ขึน้ เพื่อใหเ้กิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒผู้ิตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 
1. อาจารย ์ดร.องัสมุาลิน จ านงชอบ   หวัหนา้สาขาการท่องเที่ยว 
       อาจารยป์ระจ าคณะวฒันธรรม 
       สิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยวเชิงเวศ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. ผูช้่วยศาสตรจารย ์ดร.คมสิทธ์ิ เกียนวฒันา  รองคณบดี คณะวฒันธรรม 
       สิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยวเชิงเวศ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
4. อาจารย ์ดร.กิ่งกนก เสาวภาวงศ ์   อาจารยป์ระจ าคณะวฒันธรรม 
       สิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยวเชิงเวศ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
5.อาจารย ์ดร.ณฎัฐ์พชัร มณีโรจน ์    อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
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ชุดที่................ 

 
แบบสอบถาม 

*แนวทางการสื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ถงึทา่นผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ

การท่องเที่ยวแบบบรูณาการ คณะวฒันธรรมสิ่งแวดลอ้มและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทวิโรฒ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวและความตอ้งการของ
ชมุชนต่อการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม เพื่อน าผลที่ไดไ้ปเสนอแนะ
แนวทางการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวในชมุชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดั
สพุรรณบรุี แบบสอบถามชดุนีแ้บ่งออกเป็น 4 สว่น 
 1. แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2. แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวในชมุชนต าบลบา้นแหลม  

3. แบบสอบถามเก่ียวกับความตอ้งการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อความหมายใน
แหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม 

4. ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ส่วนที ่1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดใหร้ายละเอียดที่เก่ียวกบัตวัท่าน โดยท าเครื่องหมาย ✓ลงใน □ หนา้ขอ้ความที่
ตอ้งการ 
1. เพศ 

□ 1. ชาย   □ 2. หญิง 
2. อาย ุ

□ 1. 20 ปี หรือต ่ากวา่ 20 ปี □ 2. 21 - 30 ปี    
□ 3. 31 - 40 ปี   □ 4. 41 - 50 ปี    
□ 5. 51 - 60 ปี   □ 6. 61 ปีขึน้ไป 
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3. ระดบัการศกึษา 
□ 1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา  □ 2. มธัยมศกึษา   
□ 3. ปรญิญาตร ี  □ 4. สงูกวา่ปรญิญาตรี 

4. อาชีพหลกัในปัจจบุนั 
□ 1. ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ □ 2. พนกังานบรษัิทเอกชน  
□ 3. คา้ขาย   □ 4. ธุรกิจสว่นตวั 
□ 5. รบัจา้งทั่วไป  □ 6. นกัเรยีน/นกัศกึษา 
□ 7. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...................................... 

5. รายไดต้่อเดือน 
□ 1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท   □ 2. ระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท

  
□ 3. 10,001 - 15,000 บาท  □ 4. 15,001 - 20,000 บาท  
□ 5. 20,001 – 25,000 บาท  □ 6. มากกวา่ 25,000 บาท 

6. ยานพาหนะที่มาท่องเที่ยว 
□ 1. รถสว่นตวั    □ 2. รถโดยสารประจ าทาง  
□ 3. รถบสัของกลุม่ทวัร/์บรษัิท  □ 4. อื่น ๆ  (โปรดระบ)ุ ....................... 

 
ส่วนที ่2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมนักทอ่งเทีย่วในชุมชนต าบลบ้านแหลม  

ค าชีแ้จง โปรดใหร้ายละเอียดที่เก่ียวกบัตวัท่าน โดยท าเครื่องหมาย ✓ลงใน □ หนา้ขอ้ความที่
ตอ้งการ 
1. วตัถปุระสงคข์องการเดินทาง 

□ 1. ท่องเที่ยว/พกัผ่อน    □ 2. เยี่ยมเพื่อน/เยี่ยมญาติ 
□ 3. ทศันศกึษา/ดงูาน    □ 4. ติดตอ่ธุรกิจ/เยี่ยมลกูคา้ 
□ 5. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ............................... 

2. การเดินทางของท่านในครัง้นี ้
□ 1. เดินทางคนเดียว    □ 2. มากบัญาติหรือคนในครอบครวั 
□ 3. มากบัเพื่อน    □ 4. หนว่ยงาน/บรษัิท/องคก์รจดัให้

 □ 5. มากบัโรงเรยีน/วิทยาลยั/มหาวิทยาลยั   
□ 6. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ .......................... 
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3. จ านวนผูร้ว่มเดินทาง 
□ 1. คนเดียว  □ 2. 2 - 3 คน  □ 3. ตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป 

4. ค่าใชจ้่ายของท่านในการเดินทางในครัง้นี ้
□ 1. ต ่ากวา่ 500 บาท    □ 2. 501 - 1,000 บาท 
□ 3. 1,001 - 2,000 บาท   □ 4. 2,001 - 3,000 บาท 
□ 5. มากกวา่ 3,000 บาท 

5. ประสบการณก์ารมาเยือนชมุชนต าบลบา้นแหลม  
□ 1. ครัง้แรก      □  2. ครัง้ที่ 2 ขึน้ไป 

6. ลกัษณะการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของท่านพิจารณาจากสิ่งใดเป็นอนัดบัแรก (ตอบไดม้ากกว่า 
1 ขอ้) 
 □ 1. เลือกท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมของแหลง่ท่องเที่ยวนัน้ ๆ  
 □ 2. การเดินทางสะดวกสบาย สามารถเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวไดส้ะดวก 
 □ 3. เลือกท่องเที่ยวในสถานที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท่องเที่ยวมาก่อน 
 □ 4. เลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยดูจากความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวและ
กิจกรรม 
 □ 5. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ........................... 
 7. ช่องทางการรบัทราบขอ้มลูแหลง่ท่องเที่ยวของชมุชนต าบลบา้นแหลม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  □ 1. ค าบอกเลา่ของญาติ/เพื่อน 
  □ 2. อินเตอรเ์น็ต/โซเชียลมีเดีย 
  □ 3. สิ่งพิมพ ์(หนงัสือพิมพ/์นิตยสารทั่วไป/เอกสารแนะน าการท่องเที่ยว) 
  □ 4. ปา้ยประชาสมัพนัธ ์
  □ 5. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ ........................... 
8. สิ่งใดท่ีท าใหท้่านตอ้งการเดินทางมาท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม  
  □ 1. สภาพทรพัยากรทางธรรมขาติ  
  □ 2. วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชมุชน 
  □ 3. ลกัษณะอาชีพ การท ามาหากินของคนในชมุชน 
  □ 4. ประวตัิความเป็นมาในการก่อตัง้ชมุชน 
  □ 5. ความส าคญัของการอนรุกัษท์รพัยากรในชมุชน 
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9. กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทใดที่ท่านสนใจเขา้รว่มมากที่สดุ โปรดระบตุวัเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ตามล าดบัที่ท่านสนใจ 
 ..............เรียนรูก้ารท าขนมไทยโบราณ 

  ..............เรียนรูก้ารท าอาหารคาวพืน้ถ่ิน 
  ..............เรียนรูก้ารท าธูปหอมสมนุไพรหลากสีประจ าวนัเกิด 
  ..............เรียนรูก้ารท าไรน่าสวนผสม และกิจกรรมเก็บไข่เป็ด 
  ..............เรียนรูก้ารเก็บผกัตบชวา และจกัสานปลาตะเพียนจากผกัตบชวา 
  ..............ลอ่งเรอืเรียนรูว้ิถีชมุชนรมิแมน่ า้ 
  ..............ชมพิพิธภณัฑข์องใชส้มยัโบราณ 
  ..............เรียนรูก้ารท านา และเยี่ยมชมควายไทย 
10. สิ่งใดที่ท่านคิดว่าชมุชนควรมีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อ
ความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน โปรดระบตุวัเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตามล าดบัที่ท่านเห็นสมควร
 ..............ศนูยบ์รกิารขอ้มลู ผ่านนิทรรศการ/การเลา่เรื่องของชมุชน  
 ..............แผนท่ีท่องเท่ียวชมุชน ท่ีสามารถสรา้งความสนใจพืน้ท่ีชมุชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ..............ปา้ยส่ือความหมายและ QR Code 
 ..............การจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัชมุชน 
 ..............หนงัสอืคูมื่อท่องเท่ียว หรือแผ่นพบัแนะน าการท่องเที่ยวในชมุชน 
 ..............นกัสื่อความหมายประจ าแหลง่ท่องเท่ียวชมุชน 
 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการสื่อ
ความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชนต าบลบ้านแหลม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงใน □ ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 

เกณฑใ์นการบง่ชีศ้กัยภาพ ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สดุ 

ด้านการเข้าถงึได้และสร้างความเข้าใจในการสื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 
3.1 ข้อมูลในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีความ
ถกูตอ้ง 

     

3.2 ขอ้มลูมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย      
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3.3 ใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการสื่อความหมาย      
ด้านการเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วในการสื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 
3.4 แหลง่ขอ้มลูมีความน่าเชื่อถือ       
3.5 ประเพณีและวฒันธรรมชมุชนมีความน่าสนใจ      
ด้านเนือ้หาและขอบเขตในการสื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 
3 .6 การเล่าเรื่อง ต านาน หรือข้อมูลชุมชนมีความ
น่าสนใจ 

     

3.7 ฐานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ ้นในชุมชน มีการ
วางแผนอย่างดี 

     

3.8 รูปภาพประกอบการบรรยาย      
3.9 ภาษาและขนาดตวัอกัษรที่ใชส้ื่อสารเขา้ใจง่าย      
ด้านความจริงแทดั้ง้เดมิในการสื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 
3.10 การน าเสนอข้อมูลมีการเล่าเรื่องให้เห็นถึงการ
อนรุกัษค์วามเป็นของแทข้องแหลง่ท่องเที่ยว 

     

3.11 การสื่อถึงคณุค่าทางประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม      
ด้านความยั่งยนืในการสื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 
3.12 การสื่อสารและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรพัยากร 

     

3.13 การปลกูฝังการใชม้รดกวฒันธรรมอย่างสรา้งสรรค ์      
ด้านการมีส่วนร่วมในการสื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 
3.14 คนในชุมชนช่วยกันมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

     

3.15 คนในชุมชนร่วมกันสนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียว
ของชมุชน 

     

ด้านการวิจัย ประเมิน และฝึกอบรมในการสื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 
3.16 ความเขา้ใจในโปรแกรมการสื่อความหมายมีความ
เหมาะสม 

     

3.17 กา รจัดท า เทคโนโลยี มี ความ เหมาะสมต่อ
นกัท่องเที่ยวที่มาเยือนชมุชน 
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ส่วนที ่4 ข้อคิดเหน็เพิม่เตมิหรือข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ ์

*แนวทางการสื่อความหมายในแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ถงึทา่นผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์

แบบสัมภาษณฉ์บับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวและความ
ตอ้งการของชมุชนต่อการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม เพื่อน าผลที่ได้
ไปเสนอแนะแนวทางการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชนต าบลบา้นแหลม อ าเภอบางปลา
มา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี 
 แบบสมัภาษณช์ดุนีแ้บ่งออกเป็น 4 สว่น 
  1. แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  2. แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัองคป์ระกอบการจดัการการท่องเที่ยวโดยชมุชน 

 3. แบบสมัภาษณเ์ก่ียวกบัการสื่อความหมายในแหลง่ท่องเที่ยวชมุชน 
 4. ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ส่วนที ่1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ช่ือ-สกลุ ผูใ้หส้มัภาษณ ์
1.2 อาย ุ
1.3 องคก์ร/หนว่ยงาน 
1.4 ต าแหนง่งาน 
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ส่วนที ่2 องคป์ระกอบการจัดการการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน 
2.1 ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรม 

o ชมุชนมีฐานทรพัยากรธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ ์ และมีวิถีการผลิตท่ีพึง่พาและใช้
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร 

o ชมุชนมีวฒันธรรมประเพณีที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะถ่ินอย่างไร 
2.2 ดา้นองคก์รชมุชน  
o ชมุชนมีระบบสงัคมที่เขา้ใจกนัมากนอ้ยแค่ไหน 
o ชมุชนมีปราชญ ์ หรอืผูมี้ความรู ้ และทกัษะในเรื่องตา่ง ๆ หลากหลายเพียงพอ

หรอืไม ่
o ชมุชนเขา้มามีสว่นรว่มในกระบวนการพฒันาชมุชนดีมากนอ้ยแค่ไหน 

2.3 ดา้นการจดัการ 
o มีกฎ-กติกาในการจดัการสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และการท่องเที่ยว 
o มีองคก์รหรอืกลไกในการท างานเพื่อจดัการการท่องเที่ยว  และสามารถเช่ือมโยง

การท่องเที่ยวกบัการพฒันาชมุชนโดยรวมได ้
o มีการกระจายผลประโยชนท์ี่เป็นธรรม 
o มีกองทนุท่ีเอือ้ประโยชนต์่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชมุชน 

ดา้นการเรียนรู ้
o ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสรา้งการรบัรู ้และความเขา้ใจในวิถี

ชีวิตและวฒันธรรมที่แตกตา่ง 
o มีระบบจดัการใหเ้กิดกระบวนการเรียนรูร้ะหวา่งชาวบา้นกบัผูม้าเยือน 
o สรา้งจิตส านกึเรื่องการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรมทัง้ในสว่นของ

ชาวบา้นและผูม้าเยือน 
2.4 ดา้นการเรียนรู ้

- ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสรา้งการรบัรู ้และความเขา้ใจในวิถี
ชีวิตและวฒันธรรมที่แตกตา่ง 

- มีระบบจดัการใหเ้กิดกระบวนการเรียนรูร้ะหวา่งชาวบา้นกบัผูม้าเยือน 
- สรา้งจิตส านกึเรื่องการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ทัง้ในสว่นของ

ชาวบา้นและผูม้าเยือน 
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ส่วนที ่3 การสื่อความหมายทางการทอ่งเทีย่ว 
3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในตอ่การสื่อความหมายในชมุชนบา้นแหลม 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
3.2 ท่านคิดว่าชุมชนต าบลบา้นแหลมมีสื่อในการสื่อความหมายที่เหมาะสมและรองรบั

ความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวแลว้หรือยงั 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3.3 ท่านคิดว่าชมุชนต าบลบา้นแหลมมีสรา้งความเขา้ใจใหน้กัท่องเที่ยวต่อชมุชนไดอ้ย่างดีหรือไม่ 
อย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3.4 ท่านคิดวา่การสื่อความหมายของกิจกรรมแต่ละฐานมีความเหมาะสมต่อนกัท่องเที่ยวมาก

นอ้ยแค่ไหน (เฉพาะท่ีท่านเคยเยี่ยมชม) 
o เรียนรูก้ารท าขนมไทยโบราณ 
o เรียนรูก้ารท าอาหารคาวพืน้ถ่ิน 
o เรียนรูก้ารท าธปูหอมสมนุไพรหลากสีประจ าวนัเกิด 
o เรียนรูก้ารท าไรน่าสวนผสม และกิจกรรมเก็บไข่เป็ด 
o เรียนรูก้ารเก็บผกัตบชวา และจกัสานปลาตะเพียนจากผกัตบชวา 
o ลอ่งเรอืเรียนรูว้ิถีชมุชนรมิแม่น า้ 
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o ชมพิพธิภณัฑข์องใชส้มยัโบราณ 
o เรียนรูก้ารท านา และเยี่ยมชมควายไทย 

 
ส่วนที ่4 ข้อคิดเหน็เพิม่เตมิหรือข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล อรญัญา ดเูบย ์
วัน เดอืน ปี เกิด 15 กมุภาพนัธ ์2540 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2562  

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการท่องเที่ยว  
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
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