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ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร Potential and the Guideline for Cultural 

Tourism Resources Management by Local People’s Participation of 
Kamphaeng Phet Province 

นายการ ันต ์ เจร ิญสุวรรณ1 ดร.ร ัชน ีวรรณ บ ุญอนนท์2 
ดร.พธูราไพ ประภ ัสสร3 นางสาวส ุภาภรณ ์ หมั่นหา4 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จังหวัด

ก าแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมในจังหวัด

ก าแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด ก าแพงเพชร  และ 4) เพื่อศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมี ส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัด

ก าแพงเพชร ซึ่งใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ สังเคราะห์เอกสารรายงาน แบบส อบถามถาม

นักท่องเที่ยว จานวน 400 คน แบบประเมินศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบบสอบถามถามประชาชน

ท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว จานวน 400 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัด 

ก าแพงเพชร วิเคราะห์ ข้อมูลในรูปของค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า จังหวัดก าแพงเพชรมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น 7 แห่ง ระดับความ พึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน

สิ่งดึงดูดใจภายในแหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 3 แห่งที่มีศักยภาพอยู่ในระดับ ปานกลางและมีค่าระดับศักยภาพที่เท่ากัน ได้แก่ 

พิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติก าแพงเพชรเฉลิมพระ เกียรติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร และตลาดมอกล้วยไข่ 

การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น พบว่า 

ภาคีที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน เสนอแนะให้มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน 

ลกัษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนท้องถิ่น 

ค าส าคัญ :  ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, แนวทางการบริหารจดัการโดยการมสี่วนร่วม ของประชาชน

ท้องถิ่น, แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, จังหวัดก าแพงเพชร 

1 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
4 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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Abstract 

  The purposes of this research were 1) to survey and collect cultural tourism data in 

Kamphaeng Phet Province, 2) to study tourists appreciation toward cultural tourism resources in 

Kamphaeng Phet Province, 3) to study the potential of cultural tourism resources in Kamphaeng 

Phet Province and 4) to study the guidelines for cultural tourism resource management by local 

people’s participation of Kamphaeng Phet Province. The method of the study were studying the 

reports and texts. The data were analyzed by content analysis. The questionnaire and the 

samples consisted of400 tourists. The potential’s assessment form of cultural tourism resources. 

The questionnaire  and  in-depth  interview.  The  samples  consisted  400  person  and people 

who related with tourism in Kamphaeng Phet Province. The data were analyzed using frequency, 

percentage, mean, standard deviation and content analysis. The research findings were as follows 

: Kamphaeng Phet Province had 7 cultural tourism resources. Overall the level of tourists’ 

appreciation toward cultural tourism resources was at the high level when considering each 

aspect it was found that the highest mean was the  attraction in  the tourism resources. Then  

the potential of three cultural tourism resources were at the moderate level in the some level 

consisted of Kamphaeng Phet Royal National Museum, Kamphaeng Phet National Meseum and 

Mor Kluay Khai Market. And the guidelines for cultural tourism management by local people’s 

participation was found that related association with tourism required integrated administration of 

government sector, private sector and community sector. 

Keywords : The potential of cultural tourism resources, The guidelines of management by local 
people’s participation, The guidelines for cultural tourism resources management, Kamphaeng 
Phet Province 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  การท่องเที่ยวมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจนั้นการท่องเที่ยวสามารถท า
รายได้เป็นเงินตราต่างประเทศมาให้แก่ประเทศชาติเป็นจ านวนมาก ช่วยในการ สร้างงานและกระจายความเจริญ
ออกไปสู่ส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ทุกประเทศก าหนดให้ การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นทุกประเทศจะต้องมีการวางแผนในการ บริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ดีและมีประสิทธิภาพ องค์การ
ท่องเที่ยวโลก (World    Tourism Organization: WTO, 2003, pp. 21-22) ช้ีให้เห็นว่าการวางแผนในการจัดการ
ท่องเที่ยวของแต่ละ ประเทศนั้น นอกจากจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังจะต้อง
ค านึงถึง หลัก 4 ประการ กล่าวคือ 1) การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับ  
ของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ ต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 2) ความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์และ อัต ลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 3) การมีส่วนร่วม
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ของเจ้าของบ้านและผู้มาเยือนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว (ที่ อาจจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีต่อ การท่องเที่ยว) และ 4) การเช่ือมร้อยประสานความจ าเป็น
ต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและ ก าหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ การดารงอยู่ของชุมชนและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งการบริหารจัดการรูปแบบดังกล่าว จะส่งผลให้การท่องเที่ยวสร้าง
ประโยชน์ ให้กับประชาชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การได้รับ
ผลตอบแทนมาบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว และการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชน
ท้องถิ่นเกิดจิตส านึกในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวท่ีตั้ง อยู่ในท้องถิ่นตนไว้สร้างความยั่งยืน
สู่คนรุ่นลูกหลานต่อไป 
  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ พัฒนา
จังหวัดและพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในแต่ละภูมิภาคได้มีการ รวมตัวกันจัดกลุ่มและร่วมมือกันในการวางแผนบริหาร 
จัดการการท่องเที่ยวในภูมิภาคตน ซึ่ง ภาคเหนือก็เช่นกัน มีการรวมกลุ่มกัน (Cluster) เป็นภาคเหนือตอนบนและ
ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ง ภาคเหนือตอนล่าง จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในกลุ่มที่ 2 ได้แก่  
จังหวัด ก าแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร (พิสิษฐ์ พลอยโสภณ, 2549, หน้า3) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มดังกล่าว วศิน ปัญญาวุธตระกูล (2549, หน้า 1) ได้ให้
ข้อเสนอแนะการท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ว่า ควรเร่งพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
และสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสะท้อนให้เห็น
รูปแบบของการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งปฏิบัติยึดถือสืบทอดต่อกันมา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อการ
ดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไป ท่องเที่ยว เช่น สภาพชีวิตหรือวิถีชีวิตของประชาชน ศูนย์วัฒนธรรม หมู่บ้านชาวเขา 
ตลาดน้า และ งานเทศกาลประเพณีต่างๆ เป็นต้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการเป็นอย่างยิ่ง แต่ปัจจุบันการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแลของ ภาครัฐ ดังนั้น
หากจะท าให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อชุมชนและ ลดผลกระทบทางลบซึ่งจะเกิด
กับชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตนด้วย
จังหวัดก าแพงเพชร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมี ความโดดเด่นและความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมสูง แต่ความสามารถในการใช้แหล่งท่องเที่ยว ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดยังอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ขีด ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ าด้วย 
ดังนั้นหากจะท าให้การใช้แหล่ง ท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความยั่งยืนนั้น ชุมชนท้องถิ่นควรได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตน ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อชุมชนและลด 
ผลกระทบทางลบซึ่งจะเกิดกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, หน้า 179) กล่าวไว้ว่า ชุมชนท้องถิ่น
ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทั้งกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การควบคุมดูแล การใช้
ทรัพยากรท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการได้รับประโยชน์จากการ 
  ให้บริการด้วย เพื่อท าให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ต่อ ท้องถิ่นอันเป็นการกระจายรายได้ การ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต การไดร้ับผลตอบแทนมาบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว และการควบคุมการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ก่อให้เกิดจิตสานึกในการดแูลรักษา อนุรักษ์ และหวงแหนแหล่ง ท่องเที่ยวท่ีตั้งอยู่ในท้องถิ่นตนไว้สู่คนรุ่น
ลูกหลานต่อไป จากความส าคัญทีก่ล่าวมาทั้งหมด จึงมคีวาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาศักยภาพและแนว
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ทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมโดยการมสี่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร 
ซึ่งจะท าให้การบรหิาร จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อส ารวจและรวบรวมขอ้มูลของแหล ่งท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมในจังหว ัดก าแพงเพชร 
2.  เพื ่อศ ึกษาระด ับความพ ึงพอใจของน ักท่องเที ่ยวท ี ่ม ีต ่อแหล ่งท ่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมใน จงัหวัดก าแพงเพชร 
3.  เพื่อศกึษาศกัยภาพของแหล ่งท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมในจังหว ัดก าแพงเพชร 
4.  เพื ่อศ ึกษาแนวทางการบร ิหารจ ัดการแหล ่งท ่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม โดยการม ีส ่วนร ่วม ของประชาชนท้องถิน่ใน
จังหว ัดก าแพงเพชร 

  วิธีการด าเนินการวิจัย    
  ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวมรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   
  1. แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล   
   1)  เอกสารรายงาน หนังสือ  เกี่ ยวกับแหล่งท่องเที่ ยว เ ชิงวัฒนธรรมในจั งหวั ดก าแพงเพชร 
   2) นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัด ก าแพงเพชร จ านวน 383,828  คน โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro  Yamane ที่ระดับนัยส าคัญ0.05 และค่าความคลาดเคลื่อน  + 5% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างประมาณ 399 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เพื่อให้ได้ กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีต้องการ   
   3) ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดก าแพงเพชร 4 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ 
นักวิชาการ ผู้นาชุมชนและประชาชนท้องถิ่น จานวน 5 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มแบบเจาะจง   
   4) ประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 327,045 คน โดย ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
สูตรของ Taro  Yamane ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และค่าความ คลาดเคลื่อน  +  5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 399 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนของประชาชนท่ีมีถิ่น ฐานตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด และใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างง่าย เพื่อให้ได้ กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ    และภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัด ก าแพงเพชร 
ได้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ฝ่ายละ 2 คน รวม 6 คน 

  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมลู 
  1) การสังเคราะห์ข้อมูล 
  2)  แบบสอบถาม แบบปลายเปดิและปลายปิด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดก าแพงเพชร 
  3) แบบประเมินศักยภาพของแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด 
  4) แบบสอบถาม แบบปลายเปิดและปลายปิด และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย

การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร 
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  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1) ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงาน หนังสือ เกี่ยวกับแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยติดต่อของเอกสารจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัด ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด และสานักงานวัฒนธรรม ของจังหวัด   
  2) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่สอบถามนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดก าแพงเพชร 
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมในจังหวัดก า แพงเพชร 
  3)เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดก าแพงเพชร   
  4) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่สอบถามประชาชนท้องถิ่นในจังหวัด ก าแพงเพชร และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ที่ได้จากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดก าแพงเพชร เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1) วิเคราะห์เนื้อหา เกีย่วกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งหมดในจังหวัดก าแพงเพชร 

  2)  ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการ  

  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จังหวัด
ก าแพงเพชร ส่วนการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับ เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพและ รายได้ ของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดก าแพงเพชรที่แตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจในแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่าง
กัน ใช้สถิติเชิงอ้างอิง ในรูปของ F – test และ t – test 
  3) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณหาค่าศักยภาพของ แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง โดยใช้
สมการถ่วงน้าหนัก เปรียบเทียบค่าระดับศักยภาพท่ีได้รับกับเกณฑ์ มาตรฐาน นามาสรุปผลศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมแต่ละแห่งในจังหวัดก าแพงเพชร   
  4) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดก าแพงเพชร 

  สรุปผลการวิจัย 

  ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนท้องถิ่น
ในจังหวัดก าแพงเพชร สามารถสรปุผลได้ดังนี ้

    1.   แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร ที่มีลักษณะที่โดดเด่น จานวน 7  แห่ง ได้แก่ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัด

ปราสาท ตลาดมอกล้วยไข่ งานนบพระเล่นเพลง งานสารท ไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร และงานมหกรรมอาหาร

พื้นบ้าน “เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมือง ก าแพงเพชร” 

     2.  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ จังหวัดก าแพงเพชร    

พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของจังหวัดก าแพงเพชร    โดย
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ภาพรวม นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี 

  ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สิ่งดึงดูดใจภายในแหล่งท่องเที่ยว ( X = 4.16) รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากรผู้ 

ให้บริการ/เจ้าหน้าที่ ( X = 4.09) ด้านข้อจ ากัดในการรับนักท่องเที่ยว ( X = 4.03) ด้านสภาพการ เข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว ( X = 3.90) ด้านสภาพแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว ( X = 3.82) และด้าน สิ่งอ านวยความสะดวก  

( X = 3.76) ตามลาดับ 

    3. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มี แหล่งท่องเที่ยว เชิง

วัฒนธรรม จานวน 3 แห่งที่มีศักยภาพอยู่ ในระดับปานกลางและมีค่าระดับ ศักยภาพที่ เท่ากัน ได้แก่ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติก าแพงเพชร และตลาดมอกล้วยไข่ 

(ค่า P = 3) และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน จังหวัดก าแพงเพชร เพียงแห่งเดียว ที่มีระดับศักยภาพอยู่ใน

ระดับต่ า ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น วัดปราสาท (ค่า P = 1) 

  4.  แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชนท้องถิ่นใน
จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการ บริหารจัดการแหล่งท่อ งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 2.78) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอยู่ใน ระดับปานกลาง โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการได้รับ
ผลประโยชน์ ( X = 3.00) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ( X = 2.73) ด้านการวางแผน 
( X = 2.72) และด้าน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ( X = 2.68) ตามลาดับ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคีที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐได้เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดกาแพงเพชรในลักษณะให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนท้องถิ่นด้านผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้เสนอแนะแนวทาง 
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจ ังหว ัดกาแพงเพชรในล ักษณะให ้ม ีการบ ูรณาการร ่วมก ัน
ระหว ่างหน ่วยงานภาคร ัฐ และหน ่วยงาน ภาคเอกชน และด ้านน ักว ิชาการ ได ้เสนอแนะแนวทางการบร ิหาร
จ ัดการแหล ่งท ่องเทีย่วเช ิง ว ัฒนธรรมของจ ังหว ัดกำแพงเพชร ในล ักษณะให ้ม ีการบ ูรณาการร ่วมก ันของทั้ง 
3 ฝ ่าย ได ้แก่ หน ่วยงานภาคร ัฐ หน ่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน แต ่ควรม ีการก าหนดบทบาทของแต ่ละ 
หน่วยงานให้ช ัดเจน 

อภิปรายผลการวิจัย 

  1.การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท ่องเที่ยวท ่ีมีต ่อแหล ่งท ่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรมในจ ังหว ัด
กำแพงเพชร พบว ่า   โดยภาพรวม น ักท ่องเที ่ยวม ีความพ ึงพอใจต ่อแหล ่งท ่องเที ่ยวเช ิง วัฒนธรรมในจังหว ัดกา
แพงเพชรอยู่ในระด ับมากโดยด ้านท ่ีมีค ่าเฉล ี ่ยน ้อยที ่ส ุดได ้แก่ ด ้านส ่ิงอำนวยความสะดวก โดยขอ้ที่มีค่าเฉล ่ียต่ าที่สุด
ในด้านนี้คือการด ูแลความสะอาดของห้องน้าการจัดห้องน้ าสำหร ับผ ู ้พ ิการและการจ ัดห ้องน ้าไว ้บร ิการ
น ักท ่องเที ่ยว ทัง้นีเ้ป ็นเพราะว ่า แหล ่งท ่องเทีย่วเช ิง ว ัฒนธรรมของจ ังหว ัดกาแพงเพชรส ่วนใหญ ่อยู ่ในความด ูแล
ของหน ่วยงานภาคร ัฐ ซึ่งม ีงบประมาณ จำก ัดในการพ ัฒนาส ่ิงอ านวยความสะดวกต ่างๆ ในแหล ่งท ่องเที ่ยว แต่ 
สมบ ัติกาญจนก ิจ (2544) กล่าวไว้ว ่า สิ่งอำนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวถ ึงแม้จะมิใช ่เป็นจุดหมาย
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ปลายทางหล ักของ น ักท ่องเที ่ยว แต ่บางโอกาสอาจเป ็นต ัวด ึงด ูดใจน ักท ่องเที่ยวได้   สอดคล ้องก ับแนวค ิดของ 
บ ุญเล ิศ จ ิตตั้งว ัฒนา (2548) กล ่าวไว ้ว ่า การพ ัฒนาการท ่องเที่ยวแบบยั ่งย ืนควรค าน ึงถ ึงส ่ิงอำนวยความ 
สะดวกในแหล ่งท ่องเที ่ยวนั้นว ่า ม ีส ่ิงอำนวยความสะดวกอะไรอยู ่บ ้าง ม ีความเพ ียงพอต ่อความ ต ้องการ
หร ือไม่  และสอดคล ้องก ับแนวความค ิดของ ว ิว ัฒน ์ช ัย บ ุญยศ ักดิ์ (2546) กล ่าวไว ้ว ่า ส ่ิงอำนวยความสะดวก 
หมายถ ึง ส ่ิงบร ิการขัน้พืน้ฐานต ่างๆ ทีจ่ำเป ็นต ่อการท ่องเที ่ยว และระบบ สาธารณ ูปการ ซึ่งมีอยู่ในพืน้ทีน่ ้ันๆ ท ่ี
นักท ่องเที่ยวสามารถจะใช ้ได ้อย ่างสะดวกสบาย เช่น ที ่พ ักแรม ร ้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานเร ิงรมย์ สถาน
บร ิการอื่นๆ ระบบไฟฟ ้า ประปา โทรศ ัพท์ สถานร ักษาพยาบาล สถาน ีตำรวจ หร ือระบบร ักษาความ
ปลอดภ ัย เป ็นต ้น ถ ้าหากในบร ิเวณแหล ่ง ท ่องเที ่ยวนัน้ไม ่ม ีส ่ิงอำนวยความสะดวกอย ่างครบถ ้วน ก ็จะส ่งผลให ้
ม ีน ักท ่องเที ่ยวเด ินทางไปเที ่ยว แหล ่งท่องเที่ยวนัน้มีปร ิมาณน้อยในแตล่ะปี 

2. การศ ึกษาศ ักยภาพของแหล ่งท ่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรมในจ ังหว ัดก าแพงเพชร พบว ่า แหล ่งท ่องเที ่ยว
เช ิงว ัฒนธรรมในจ ังหว ัดก าแพงเพชร ม ีศ ักยภาพอยู ่ในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะ ศ ักยภาพด ้านค ุณค ่าทีแ่ท ้จร ิง 
ม ีศ ักยภาพอยู ่ในระด ับต่ า ทั้งนี้เป ็นเพราะว ่า แหล ่งท ่องเที่ยวเช ิง วัฒนธรรมของจ ังหว ัดก าแพงเพชร ส ่วนใหญ ่
อยู ่ในความด ูแลของหน ่วยงานภาคร ัฐ ซึ่งม ีงบประมาณ จำก ัดในการพ ัฒนาศ ักยภาพของแหล ่งท ่องเที่ยวให ้ม ี
ศ ักยภาพที่ส ูง โดยเฉพา ะอย ่างยิ่งการพ ัฒนา แหล ่งท ่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมให ้ม ีศ ักยภาพด ้านค ุณค ่าที่แท ้จร ิง
ของแหล ่ง ท ่องเที ่ยว ซึ ่งว ิว ัฒน ์ช ัย บ ุญยศ ักดิ์ (2546) กล ่าวไว ้ว ่า ค ุณค ่าแท ้จร ิงของการท ่องเทีย่ว หมายถ ึง สาระ
ที่แท ้จร ิงของพื้นที่ที่ ท ่องเที ่ยว เปร ียบเสม ือนท ุนเด ิมของสถานที่แห ่งนั้น ที่สามารถสร ้างความสนใจและ
ด ึงด ูดให้ นักท ่องเที่ยวเด ินทางเข้าไปเยือนได ้ 

3. การศึกษาแนวทางการบร ิหารจัดการแหล ่งท่องเที่ยวเชิงว ัฒนธรรม โดยการม ีส ่วนร ่วม ของ
ประชาชนท ้องถิน่ในจ ังหว ัดกาแพงเพชร พบว ่า ประชาชนท ้องถิ ่นเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในระด ับปาน กลาง และด้านที่
ประชาชนท ้องถิน่เข ้ามาม ีส ่วนร ่วมน ้อยที ่ส ุด ค ือ ด ้านการพ ัฒนาแหล ่งท ่องเที ่ยว ซึ่งจากแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา (2548) กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นมี 

3 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 3 คือ การให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยตนเอง 
ซึ่งรูปแบบนี้ชุมชนท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดการควบคุมและวางแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวด้วย ตนเองอย่าง
สิ้นเชิง นับเป็นรูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่พึ่งตนเองอย่างแท้จริง โดยไม่อาศัยความคิดริเริ่ม
และชักจูงจากบุคคลภายนอกหรือรัฐบาลเลย ประชาชนหรือองค์กรชุมชน ท้องถิ่นสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ตลอดจนการติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการ
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง รูปแบบนี้เป็นการเปิด โอกาสอย่างเต็มที่แก่ชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
อย่างสมบูรณ์ แต่ชุมชนท้องถิ่น ต้องมีความพร้อมและประสิทธิภาพสูง   โดยวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนก็คือ 
การให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการท่องเที่ยวเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีเสียง 

ของชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และร่วมในการตัดสินใจพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2551) เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง พบว่า การก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐ จาเป็นต้อง 

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมใน การ
พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมิน และที่ ส าคัญคือ มีส่วนร่วมในผลประโยชน์มาก
ยิ่งข้ึน ส่วนแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ภาคีที่เกี่ยวข้อง
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ได้เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอก ชนและภาค ประชาชน  ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ สุดาพร วรพล (2540) 
เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวและ มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พบว่า ควรให้ภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์ในการ
จัดการแหล่ง ท่องเที่ยวขนาดใหญ่มาแล้วได้เข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องของ 

การจัดทาป้ายอธิบายในแหล่งและการจัดการนักท่องเที่ยวด้วย และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ยุ
พิณ ศรี หริ่ง (2549) เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า การ
จัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยังไม่มีการจัดการและรูปแบบการบริหาร จัดการที่เป็นแนวทางชัดเจน เนื่องจากยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลอย่างเป็น ทางการและขาดงบประมาณในการจัดการ ส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นการบริหารจัดการกันเองภายในวัด และชุมชน และขัดแย้งกับการศึกษาของ สุชาดา งวงชัยภูมิ (2551) เรื่อง
การจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านปราสาท อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ลักษณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านปราสาทในปัจจุบัน ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการ สนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานรัฐ และองค์กรการพัฒนา สองเป็น หน่วยงานภายในชุมชน 
ประกอบด้วย ค ณะกรรมการแหล่งที่พักชุมชนบ้านปราสาท และกลุ่ม เครือข่ายอาชีพหรือศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็น
บุคคลภายในหมู่บ้าน จะแบ่งแยกหน้าท่ีรับผิดชอบและ การจัดการ เป็นกลุ่มการทางานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนกัน
และกัน   

  ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้เชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ควรจัดทาแผนในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้สูงขึ้น เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยว
ชมในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดและประเทศต่อไป 

2) หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควร เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนท้องถิ่นได้
เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชาชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว 
ดังนั้น หากเปิดโอกาสให้ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นการปลูกจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ หวงแหนแหล่ง ท่องเที่ยวเหล่านั้นไว้ให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้ชม อนึ่งนอกจากนี้ก็จะทาให้ภาคประชาชน
ได้รับ ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนต่อไป 

3)  ควรบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในลักษณะ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้การ บริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังนั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ควรนาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปฏิบัติ 

1.2 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้เชิงปฏิบัติ 
1) หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น และจัดทาแผนการ ตลาดเชิงรุก เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว ในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น 
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2)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยว ควรร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาในจังหวัด จัดฝึกอบรม
ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการ เป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับประชาชนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนท้องถิ่นสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ในการเป็นเจ้าบ้าน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้
เกิดการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนต่อไป 

3) หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเที่ยว ควรหาวิธีการที่จะ ทาให้ประชาชนท้องถิ่นในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยการดาเนินการของ

ประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร 
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