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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย ในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และชาวบ้านในชุมชน จ านวน 16 คน การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
เป็นแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษา พบว่า หมู่บ้านหน้าวัด
ลายมีทุนทางสังคม ได้แก่ ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการพัฒนาหมู่บ้าน ทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาด้านอาหารและเครื่องปั้นดินเผา การพัฒนา
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีทุนทางสังคม คือ ผู้น ามีบทบาทส าคัญและขวนขวายในการพัฒนาหมู่บ้าน คนใน
ชุมชนให้ความร่วมมืออย่างดี และหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว และมีทุนทางวัฒนธรรม 
คือ วิถีชีวิตของชาวบ้าน ภูมิปัญญาด้านอาหารและเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีเอกลักษณ์และดึงดูดให้นักเที่ยวมาท่องเที่ยว
ในชุมชน 
ค้าส้าคัญ: ทุนทางสังคม / ทุนทางวัฒนธรรม / หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / การพัฒนา 
 

Abstract 
 This research is a qualitative research which aimed to; (1) study social capital and cultural 
capital of Na Wat Lai Village, Khiri Mat District, Sukhothai Province and (2) analyze the relationship 
between those and development of cultural tourism village. Sixteen key informants were 
conducted by using a purposive random sampling. They were village philosophers, village leaders, 
villagers who participate with the development and live in this village. The research method was 
a semi-structure questionnaire. The result showed that; the village has social capital consist of the 
strength village leaders, solidarity of villagers, and support of related organizations. There also has 
cultural capital consist of the way of life and the local wisdoms. Social capital used for the 
development of cultural tourism village were; village leaders played a key-role and active in village 
development, villagers have a good participation, and the related organizations supported them. 
Indeed, cultural capital motivated to tourists to experience the way of life of villagers and its local 
wisdoms consist of local foods and earthenware. 
Keywords: Social capital / Cultural capital / Cultural tourism village / Development 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 การท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและทางด้าน
สังคม ในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ในรูปของเงินตรา และส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ไปยัง



 
 
 

480 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

ท้องถิ่นเนื่องจากมีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ก่อให้เกิดการสร้างงาน จ้างงานเกิดขึ้นใน
หลากหลายอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยว ในมิติทางด้านสังคมก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม การท่องเที่ยว
ยังช่วยให้ชุมชนหรือท้องถิ่นสามารถฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพช่วยให้ให้น าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว มาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (วารัชต์ 
มัธยมบุรุษ, 2560, หน้า 94-102)  

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางส าคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 39.79 ล้านคน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 24) สามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศ 1.93 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05) แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลท าให้ใน
ปี พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม - กันยายน มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือเพียง 6.69 ล้านคน (ลดลงร้อยละ 
77.29) และสร้างรายได้เพียง 6.5 แสนล้านบาท (ลดลงร้อยละ 70.57) ส าหรับการท่องเที่ยวในประเทศ พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2562 ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 166 ล้านคน (ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.06) โดย
นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 0.88) ส่วนการท่องเที่ยวเมืองหลักหดตัวลง (ร้อยละ 
0.49) รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวในประเทศเท่ากับ 1.08 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18) และในปี พ.ศ. 
2563 เดือนมกราคม - กันยายน มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 52.71 ล้านคน (ลดลงร้อยละ 54.67) รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเหลือเพียง 323,000 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 59.46) ส่งผลท าให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวหดตัวทั้งในด้าน
จ านวนนักท่องเที่ยวและด้านรายได้จากการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) 

องค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 
รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม 
(cultural based tourism) และรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) (วารัชต์ 
มัธยมบุรุษ, 2560, หน้า 94-102) และนิยามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ว่าหมายถึง การ
เดินทางท่องเที่ยวทุกรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ยกระดับ
การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของบุคคล ท าให้บุคคลมีความรู้และมีประสบการณ์ (กรวรรณ สังขกร และคณะ, 2561, 
หน้า 2) ซึ่งในแต่ละภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมากและเป็น
สิ่งที่ดึงดูดส าหรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีบทบาทส าคัญ
และเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นความภูมิใจของคนในท้องถิ่น (วณัฐชา ลี้ปัญญา
พร, 2563, หน้า 2) 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อ
ชมเอกลักษณ์ ความงดงามทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและ
กัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ต้องค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดต่อบุคคลและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นให้น้อยที่สุด ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้าน การสร้างรายได้และการจ้างงาน น ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม ส่งผลท าให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลายเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรม (นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, 2554, หน้า 31-50) 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐมุ่งส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวใน
รูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณ์การ
ท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562)  

หมู่บ้านหน้าวัดลายตั้งอยู่ในต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์เฉพาะแห่ง
หนึ่งของจังหวัดสุโขทัย โดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาการท าเครื่องปั้นดินเผามานานกว่า 200 ปี อีกทั้งยังมีภูมิปัญญา
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ด้านอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดให้นักท่อ งเที่ยวสนใจที่จะเข้ามา
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาท าความเข้าใจและวิเคราะห์ทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เพื่อที่จะน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนหมู่บ้านบนฐานของการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อ าเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยน าแนวคิดทุนทางสังคม 
(Social capital) และทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) มาเป็นกรอบในการศึกษาท าความเข้าใจและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งทุนทางสังคม ได้แก่ ผู้น าชุมชนมี
ความเข็มแข็ง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ในขณะเดียวกันก็มีทุนทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตของชาวบ้าน ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่น และภูมิปัญญาด้านเครื่องปั้นดินเผา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการศึกษาท าความเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจ านวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) มีเกณฑ์การคัดเข้าผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

1. ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้น
ถิ่นและการท าเครื่องปั้นดินเผาของหมู่บ้านหน้าวัดลาย และมีภูมิล าเนาตั้งแต่ก าเนิด จ านวน 3 คน 

2. ผู้น าหมู่บ้าน เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้านตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบครอบครัวเครือญาติและความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ และมีภูมิล าเนาตั้งแต่ก าเนิด จ านวน 3 คน  

3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ านวน 6 คน 

ทุนทางสังคม 
1. ผู้น าชุมชนมีความเข็มแข็ง 
2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
3. การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 

ทุนทางวัฒนธรรม 
1. วิถีชีวิตของชาวบ้าน  
2. ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่น 
3. ภูมิปัญญาด้านเครื่องปั้นดินเผา 

การพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หมู่บ้านหน้าวัดลาย 
อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย 
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4. ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน เป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาของ
หมู่บ้าน ระบบครอบครัวเครือญาติและความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน จ านวน 4 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviewing) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure questionnaire) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการโดยมี
ประเด็นแนวค าถามกว้าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญา การก่อตั้ง
หมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบครอบครัวเครือญาติและความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ อันได้แก่ 

การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเล่มข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการออกแบบหรือ
สร้างแบบสัมภาษณ์ รวมเพื่อน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในการวิจัย 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจาการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
หลักเพื่อขอสัมภาษณ์ ได้แก่ ปราชญ์บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ผู้อาวุโสหรือผู้สูงอายุ ชาวบ้านที่ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น เจ้าของโฮมสเตย์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน โดยในกระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้จดบันทึกและบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการขออนุญาตจากผู้ให้ข้ อมูล
หลักหรือผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนท าการบันทึกเสียง เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้อง 

เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ก็จะน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลว่าครบถ้วน
เพียงพอหรือไม่ และน ามาแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหัวข้อของวัตถุประสงค์ของวิจัย จนสามารถตอบ
ค าถามงานวิจัยได้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและขอบเขตที่ต้องการศึกษา ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้าเพื่อความครบถ้วนครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาซึ่งประกอบด้วย แหล่ง
เวลา แหล่งสถานที่ แหล่งบุคคล และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ เหมือนกันหรือไม่ หากข้อมูลเหมือนกัน
หรือซ้ ากัน ผู้วิจัยถือว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ แล้วจะบันทึกข้อมูลไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยด าเนินการร่วมกับ

กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็น
หลักที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงน าประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็น
ย่อยและหัวข้อย่อย ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็น
ย่อยตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถน าไปสู่การท าความเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทุน
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ มีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้ อมูล 
(data triangulation)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 หมู่บ้านหน้าวัดลายเป็นชุมชนเก่าแก่ของต าบลทุ่งหลวง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีแหล่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวบ้าน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมา
ยาวนาน จากหลักฐานที่ปรากฏในบันทึกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ เมื่อครั้งเดินทางมาส ารวจ
มณฑลพิษณุโลกในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการบันทึกไว้ว่าชุมชนบ้านหน้าวัดลายมีการปั้นหม้อดินมานานนับศตวรรษและ
มีวิธีการผลิตที่มีรูปแบบเฉพาะของชุมชนหน้าวัดลาย ซึ่งชาวบ้านยังคงอนุรักษ์การผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามภูมิ
ปัญญาแบบเดิม และถือว่าเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีความส าคัญและเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าของชุมชน 
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“ในสมัยก่อนที่ยายเป็นสาว ๆ แม่ของยายเคยเล่าให้ยายฟังว่า สุโขทัยนี่น้ าจะท่วมทุกปี แล้วน้ าจากหลายที่
ก็จะไหลมาที่หมู่บา้นหน้าวัดลายของเรา บ้านเราเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ ดินจากทางภาคเหนือจะไหลมากับน้ า เกิดเป็น
ตะกอนดิน ชาวบ้านเลยมีดินไว้ท าเครื่องปั้นดินเผาอยู่ตลอดปี คนสมัยก่อนคิดว่าดินที่ตกตะกอนที่หมู่บ้านของเราเนี่ย
พอที่จะเอามาปั้นของไว้ใช้ในบ้านเราได้มั้ย ก็เลยเอาดินมาลองปั้นเป็นตุ่มไว้ใส่น้ ากินที่ใต้ถุนบ้าน จะได้เอาไว้ให้คน
ที่มาเล่นที่บ้านเราไว้ได้กินแก้กระหาย น้ าที่ใส่ไว้ในตุ่มเกิดความเย็นจากดินที่ปั้น คนที่ได้กินน้ าที่ใส่ตุ่มไว้รู้สึกสดชื่น... 
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเราไม่เหมือนที่อื่น มันจะเป็นสีแดงส้ม ไม่เคลือบ มีหลายแบบ ทั้ งแบบที่ใช้ไม้ตี ใช้แป้นหมุน 
หล่อน้ าสลิป อัดดินลงแม่แบบ และขึ้นรูปแบบเอง นักท่องเที่ยวเค้ามา เค้าก็ได้เลือกชม เลือกซื้อ ได้ลองท า ชาวบ้าน
ก็เป็นคนสอนเค้าท า…” (ป้าเม้า, อายุ 47 ปี, สัมภาษณ์วันที่ 24 เมษายน 2564) 
 

 
 

ภาพที่ 2 การท าเครื่องปั้นดินเผาในหมู่บ้านหน้าวัดลาย 
 

หมู่บ้านหน้าวัดลายมีครัวเรือนทั้งหมด 427 ครัวเรือน มีประชากร 1,190 คน เป็นผู้ชาย 569 คน (ร้อยละ 
47.8) และผู้หญิง 621 คน (ร้อยละ 52.1) หมู่บ้านแห่งนี้มีทุนทางสังคมที่ส าคัญ คือ ประการแรก ผู้น าหมู่บ้านมีความ
เข้มแข็ง ในอดีตการได้มาซึ่งผู้น าหมู่บ้านมาจากรูปแบบการคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้ที่มีบารมีและมีฐานะดีชาวบ้านให้ความ
เคารพนับถือและเชื่อฟัง ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงคือ ผู้น าหมู่บ้านได้มาจากการเลือกตั้ง และเป็นผู้ที่มีบทบาท
ทางด้านการเมืองและการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ซึ่งผู้น าชุมชนมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาหมู่บ้าน 
โดยเฉพาะด้านการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีต การมีไฟฟ้าและน้ าประปาใช้ใน
หมู่บ้าน เป็นต้น ประการที่สอง คนในหมู่บ้านหน้าวัดลายมีความรักความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งนี้เป็นเพราะชาวบ้านในหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ซึ่งอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ใน
ระบบเครือญาติครอบครัว ซึ่งในหมู่บ้านมีตระกูลใหญ่ 2 ตระกูล คือ ตระกูลโพธิ์ดีและตระกูลจิ๋วนารายณ์  ใน
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านก็มีความเสียสละส่วนตัวเพื่อท ากิจกรรมให้แก่ส่วนรวม รวมถึงภายในหมู่บ้านยังมีการรวมกลุ่ม
กันของชาวบ้านเพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลทุ่งหลวง (ออมวันละบาท) และกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยกันเอง ประการที่สาม หน่วยงานภาครัฐให้
การสนับสนุน โดยเข้ามามีบทบาทให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ เช่น เทศบาลต าบล
ทุ่งหลวงให้การสนับสนุนชาวบ้านหน้าวัดลายในเรื่องรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ การ
ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีบุคลากรทางสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ให้การดูแลสุขภาพ การสนับสนุนในด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการตรวจรักษาพยาบาลขั้นต้น เป็นต้น  

ทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของหมู่บ้านหน้าวัดลาย ได้แก่ ประการแรก วิถีชีวิตของชาวบ้านหน้าวัดลาย 
เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นหมู่บ้านชนบทที่ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไว้ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นในชุมชน เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น ประการที่สอง 
หมู่บ้านหน้าวัดลายมีภูมิปัญญาด้านเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและแตกต่างจากแหล่งผลิต
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เครื่องปั้นดินเผาอื่น อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัย ชาวบ้านที่ผลิตเครื่องปั้น
ดินในอดีตมีประมาณ 200 กว่าครัวเรือน ประการที่สาม ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่น ซึ่งมีอาหารที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะที่ชาวบ้านน าเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร คือ “แกงชะเลิมไก่” เป็นอาหารที่มีลักษณะคล้ายหลู้ 
แต่ไม่ใส่เลือดไก่และมีส่วนผสมของเครื่องเทศหลายชนิด ชาวบ้านนิยมท าไว้ส าหรับต้อนรับลูกหลานหรือญาติพี่น้อง
ที่มาเยี่ยมเยือน นอกจากนี้ยังมี “ขนมพับ” ซึ่งเป็นขนมที่ท าจากข้าวเหนียวห่อด้วยใบตองพับ ชาวบ้านนิยมท าในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา ส่วน “ขนมดอกดิน” เป็นขนมที่มีส่วนผสมส าคัญคือดอกดิน ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่หายาก
และออกดอกบนเขาหลวงปีละครั้ง ชาวบ้านจะเดินทางไปเก็บและน ามาท าขนมที่มีรสชาติหวาน หอมและอร่อย 

“ชะเลิมไก่เป็นอาหารพื้นบ้านท ากินกันมาตั้งแต่ป้าจ าความได้ก็มีแล้ว จะคล้ายกับหลู้นั่นแหละ แต่เราไม่ได้
ใส่เลือดไก่ เครื่องปรุงก็เป็นพวกเครื่องเทศ เครื่องสมุนไพร ที่ปลูกกันตามบ้าน สมัยก่อนชาวบ้านจะเลี้ยงไก่ไว้ส าหรับ
ท ากับข้าว เพราะแต่ก่อนไม่มีอาหารตามสั่งเหมือนสมัยนี้ เวลาแขกไปใครมา ก็จะต้มไก่ แกงไก่ และท าชะเลิมไก่ไว้
เลี้ยงแขก…” (ยายยอม, อายุ 64 ปี, สัมภาษณ์วันที่ 24 เมษายน 2564 ) 
 

   

   
แกงชะเลิมไก่ ขนมพับ ขนมดอกดิน 

 
ภาพที่ 3 อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านหน้าวัดลาย 

 
 หมู่บ้านหน้าวัดลายได้มีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการน าเอาทุนทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ คือ ประการแรก ผู้น าชุมชนมีความขวนขวายในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่มองเห็นศักยภาพของคนในชุมชนและวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัด
ลาย รวมถึงมีเครือข่ายในการประสานงาน ประกอบกับผู้น าชุมชนยังมีความเป็นผู้น าสูง มีความใฝ่รู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ท าให้เขาเริ่มเรียนรู้และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ซึ่งน ามา
ประยุกต์ใช้กับหมู่บ้านของตนเอง  

“ลุงเคยไปอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัยเรานี่
แหละ เค้าเป็นหมู่บ้านที่พัฒนามาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ลุงก็ได้ความรู้มา แล้วน ามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับของหมู่บ้าน
หน้าวัดลายของเรา…” (ผู้ใหญ่เทียบ, อายุ 59 ปี, สัมภาษณ์วันที่ 30 เมษายน 2564) 

ประการที่สอง คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเชิงเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการรวมกลุ่มกัน
เป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่สร้างทั้งผลิตภัณฑ์ไว้จ าหน่ายและสอนวิธีการท าให้กับนักท่องเที่ยว มีชาวบ้านที่ท าอาหาร
พื้นถิ่นไว้ส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว และชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่พักหรือโฮมสเตย์ ประการที่สาม หมู่บ้านหน้าวัด
ลายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา กล่าวคือ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 
ส่งผลท าให้ชาวบ้านเกิดอาชีพและรายได้ ในขณะที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ (อพท.4) และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุนชาวบ้านน าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไปจัดจ าหน่ายสินค้าในบูธ
แสดงสินค้าตามงานต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านมียอดขายผลิตภัณฑ์ที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านไปศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยวตัวอย่างของจังหวัดใกล้เคียง แล้วน าความรู้ที่
ได้มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้หมู่บ้านหน้าวัดลายเป็นที่ดึงดูดส าหรับนักท่องเที่ยว 

มากไปกว่านั้นคือ ทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลายยังถูกน ามาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม กล่าวคือ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของหมู่บ้านเป็นสิ่งส าคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเ ข้ามา
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ท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงยังหมู่บ้านหน้าวัดลาย ชาวบ้านจะมีการเตรียมที่พักให้นักท่องเที่ยวได้พัก
อาศัยพร้อมท าอาหารคาวหวานให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ท ามาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
อย่างแกงชะเลิมไก่ ขนมพับ ขนมดอกดิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชนโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวบ้าน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นหมู่บ้านชนบทที่ท าเกษตรกรรม
และท าเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านแล้ว ยังสามารถเรียนรู้
วิธีการท าและทดลองท าเครื่องปั้นดินเผาจากปราชญ์ชาวบ้านอีกด้วย 

“ขนมพับเมื่อก่อนชาวบ้านจะเอาส่วนผสมที่มีอยู่ตามฤดูกาลนั้นมาท าขนมกินกัน แล้วก็เอาไปท าบุญที่วัด
ด้วย ชาวบ้านอยากให้นักท่องเที่ยวได้กินขนมพับ มันเป็นขนมโบราณคู่กับหมู่บ้านหน้าวั ดลายมาตั้งแต่สมัยก่อน
จนถึงเดี๋ยวนี้ เราก็เลยท าขนมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เค้ามาท่องเที่ยวบ้านเรา…” (ป้าจอก, อายุ 56 ปี, สัมภาษณ์
วันที ่30 เมษายน 2564 ) 

“ดอกดินมันจะขึ้นบนเขาหลวงแค่ปีละครั้งเท่านั้นแหละ ชาวบ้านก็จะชวนกันขึ้นไปเก็บลงมาท าขนมให้ลูก
ให้หลานกินและเอาไปตักบาตรท าบุญ ดอกดินเป็นของที่หากินได้ยาก เป็นขนมโบราณอีกอันหนึ่ง ชาวบ้านก็เลย
อยากให้นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวในชุมชนได้กินบ้าง…” (ยายลัย, อายุ 62 ปี, สัมภาษณ์วันที่ 1 พฤษภาคม 2564) 
 การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอาศัยทั้งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างอย่างการมีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อีกทั้งยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วม
แรงร่วมใจจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน รวมถึงต้องมีการ
สนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงจะท าให้การพัฒนาดังกล่าวประสบความส าเร็จ สามารถ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไป  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้ส าเร็ จ
นั้น เป็นผลมาจากการที่หมู่บ้านแห่งนี้มีทุนทางสังคมที่ส าคัญ คือ มีผู้น าชุมชนเข้มแข็ง มีบทบาทส าคัญต่อการบริหาร
จัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบกับการที่คนในชุมชนมีความ
สามัคคี รวมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ส่งผลท าให้ชุมชนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านที่ไม่มีการท่องเที่ยวและ
ชาวบ้านไม่มีรายได้เสริมไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้
ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว และเป็นชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา สอดคล้องกับงานศึกษา
ของจักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ และคณะ (2561, หน้า 61-72) ที่ศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนบ้านผาหมอน อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีระดับทุนทางสังคมที่ดี ชุมชนและผู้มีอ านาจร่วมกันในด้านการ
วางแผนและตัดสินใจเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ท าให้ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
และสอดคล้องกับงานศึกษาของณัฐชยา ผิวเงิน (2554) ที่ศึกษาบทบาททุนทางสังคมในการพัฒนาชุมชนบ้านปลา
คล้าว ต าบลปลาคล้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่าทุนทางสังคมที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน ท า
ให้เกิดความร่วมมือในการจัดการบริหารจัดการชุมชนร่วมกัน เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชน และพัฒนาชุมชน
ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของชุมชน คนในชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้  

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ประสบผลส าเร็จของหมู่บ้านหน้าวัดลายยัง
เป็นผลมาจากการที่หมู่บ้านมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือ เทศบาลต าบลคีรีมาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่พิเศษ (อพท.4) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เข้ามาสนับสนุนให้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนทั้งในลักษณะการรวมกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผา การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
และการศึกษาเรียนรู้จากหมู่บ้านตัวอย่าง ซึ่งท าให้สามารถน าความรู้มาพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านของตนเอง สอดคล้อง
กับงานศึกษาของเบญญาภา ศุภพานิชย์ และอาแว มะแส (2554) ที่ศึกษากระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของชุมชนตลาดคลองสวนพบว่า การพัฒนาเชิงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและชุมชนอื่น ๆ ที่มี
อุดมการณ์ร่วมกัน มีส่วนในการสนับสนุนชุมชนทั้งในด้านงบประมาณและความรู้ต่าง ๆ ซึ่งช่วยเสริมให้การ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถด าเนินไปได้ด้วยดีและไม่มีอุปสรรคมากนัก และยังสอดคล้องกับงาน
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ศึกษาของฆัคนัมพร ศิริพัฒน์ และพภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล (2564, หน้า 66-81) ที่ระบุว่าความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนโดยอาศัยกลไกการบูรณาการจากทุกภาคส่วนให้สอดคล้องเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายทั้งด้าน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่
ชุมชนตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม 

นอกจากนี้ ทุนทางวัฒนธรรมเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้หมู่บ้านหน้าวัดลายสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวได้ส าเร็จ เพราะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า มุ่งสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่น การที่หมู่บ้านหน้าวัดลายมีวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนั้น สามารถสร้างแรงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านที่ท าเกษตรกรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานศึกษาของกาญจนา 
สุคัณธสิริกุล (2556, บทคัดย่อ) ที่พบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ในงานประเพณีส่วนใหญ่เป็นทางพุทธศาสนา การประกอบพิธีกรรมสืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน การมีกิจกรรม
เสริมเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและน่าสนใจ และความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสาร ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นการแสดงและการละเล่น เป็นศักยภาพที่สร้างแรงดึงดูดใจในด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของงานประเพณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และยังสอดคล้องกับงานศึกษาของธนรัตน์   
รัตนพงศ์ธระ และคณะ (2561, หน้า 65-80) ที่ระบุว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรมคือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง ประเพณีความรู้วิถีชีวิต
และแนวปฏิบัติในที่มีแบบแผนมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สามารถพัฒนาและ ซึ่งสามารถสร้างแรงดึงดูดใจส าหรับ
นักท่องเทีย่วได้อย่างมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1. เทศบาลต าบลทุ่งหลวงน าผลการวิจัยไปก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาหมู่บ้านอื่นเพื่อเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

2. เทศบาลต าบลทุ่งหลวงสร้างความร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน เพื่อ
สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก
นักเรียน 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม/พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

ควรมีการศึกษาชุมชนอื่นที่มีลักษณะทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจาก
หมู่บ้านหน้าวัดลาย เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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