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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลต้าบล
นครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร และ 2) เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ี ยว  
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร มีขั นตอนการวิจัย 2 ขั นตอน 
ได้แก่ 1) การสอบถามผู้บริหารเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว คณะกรรมการชมรมส่งเสริม การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนนครชุม จ้านวนทั ง สิ น 55 คน และ 2 ) การสัมภาษณ์ผู้มีความ รู้และประสบการ ณ์   
เป็นผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม จ้านวน 18 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์เนื อหาตามล้าดับ ผลการศึกษา พบว่า การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม ของ
เทศบาลต้าบลนครชุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านแหล่งหรือกิจกรรม
ท่องเท่ียว รองลงมาคือ ด้านการตลาดการท่องเท่ียว และด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ ด้านการบริการ
ท่องเท่ียว ส่วนแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม มีแนวทางพัฒนาท่ี
ส้าคัญได้แก่ 1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้ว
ให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองสามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน โดยจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิตในชุมชน  
มีส่วนร่วมในการหาตลาด การหานักท่องเท่ียว การจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียวตามรอยพระพุทธศาสนาให้
หลากหลายเช่ือมต่อไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ และ การจัดกิจกรรมสาธิตการท้าพระเคร่ืองเมืองนครชุมแบบเจาะลึก
ถึงแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าของแหล่งสาธิตการท้าพระเคร่ือง เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความ รู้ไปสู่
นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี 2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว ควรจัดสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกไว้บริการ
นักท่องเท่ียวและให้พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายแบบย้อนยุค เพ่ือเป็นการสร้างเสน่ห์และดึง ดูดนักท่องเท่ียว จัดบริการ  
ยุวมัคคุเทศก์หรืออาสาสมัครน้าเท่ียวของชุมชน และจัดบริการท่ีพักท่ีสะอาดและปลอดภัย ไว้บริการนักท่องเท่ียว 
และ 3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว ควรสนับสนุนให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน จัดระบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพโดยปรับปรุงและตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์ใน
เฟสบุ๊คหรือเว็บไซต์ของเทศบาลให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและทันสมัย และการร่วมมือกับสมาคมการท่องเท่ียวภาคธุรกิจ
โรงแรมท่ีพักในการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีมากขึ น เช่น การให้ส่วนลดค่าอาหารและท่ีพักส้าหรับนักท่องเท่ียว เป็นต้น 
ค้าส้าคัญ: แนวทางพัฒนา / การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม / เทศบาลต้าบลนครชุม 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the conditions of tourism culture of Nakhon 
Chum Subdistrict Municipality, Muang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province. The 
research was divided into 2 steps as follow 1) inquiring executive the municipality side push tourism 
office, assembly committee encourages the tourism by city community abounds, the amount 
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whole 55 persons and 2) interview person in omniscient and the experience amount 18 participants. 
The research instrument was a questionnaire and an interview. The data were analyzed using 
frequency, percentage value, mean, standard deviation and content analysis. The research findings 
were as follows: the development encourages manner culture tourism of municipal city district 
abounds by the overall image is in the average a side that is high class minister topmost is place 
activity tourism side. The next marketing side tourism and a side that is high class minister least is 
administrative the tourism trend development part encourages manner culture tourism. There is 
the trend develops that important for example 1 )  tourism resources or activities should support 
the budget to strengthen the community, then the community will self-management, self-help 
and self-dependence by organizing activities for tourists to see the way of life in the community, 
participate in marketing, finding a tourist, organizing various Buddhist pathways to connect to other 
attractions and the demonstration of the amulets of Nakhon Chum city to learning resources, 
training with the owner of the demo site to make amulets to be able to transfer knowledge to 
tourists as well. 2) Tourism services. It should arrange places to sell products and souvenirs, provide 
tourist services and give merchants retro clothing that will create charm and attract tourists, 
organize community volunteers or community volunteers and provide clean and safe 
accommodation for tourists; and 3) Marketing for tourism. Communities should be encouraged to 
participate in promotional activities with government and private sectors, organize advertising 
system to promote quality by updating and checking publicity on Facebook or the municipal 
website provides up-to-date and up-to-date information and cooperation with tourism associations, 
hotels and resorts, to promote more tourism, such as discounts on food and accommodation for 
tourists, etc. 
Keywords: development guidelines / the promoting cultural tourism / Subdistrict Municipality 
Nakhon Chum 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (3) ก้าหนดให้รัฐต้องด้าเนินการกระจาย
อ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถ่ินได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการด้าเนินการตามแนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ิน และระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั งโครงสร้างพื นฐานสารสนเทศในท้อง ถ่ินให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน ท่ัว
ประเทศ มาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินย่อมมีอ้านาจหน้าท่ีโดยท่ัวไป ในการดูแลและจัดท้าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน และย่อมมีความเป็นอิสระในการก้าหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ้านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้อง
ค้านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย รวมถึงอ้านาจหน้าท่ีในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน (ส้านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2550, หน้า 22) อีกทั งยังมีพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 “มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต้าบล มี
อ้านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี  (8) 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว” (มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้อง ถ่ิน, 2543, หน้า 5) รวมถึง พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 “มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต้าบลมีหน้าท่ีต้องท้าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี  (8) 
บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน” (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน , 
2552, หน้า 15) 
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 จากแนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐ ว่าด้วยการกระจายอ้านาจให้ท้องถ่ินในการท้าหน้าท่ี ในการจัดบริการ
สาธารณะ (public service) โดยเฉพาะแนวทางการด้าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน เป็น
แนวทางในการด้าเนินงานให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ดังนั น 
จึง เป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบ และมีหน้าท่ีควบคุมการจัดให้มีการ
ให้บริการด้านการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมท่ีสามารถตอบสนอง ต่อ 
ความต้องการของนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี อีกทั งยังสอดคล้องกับแนวทางของคณะรัฐมนตรีท่ีได้เห็นชอบแนว
ทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ซ่ึงประกาศให้พื นท่ีเมืองเก่าก้าแพงเพชร และชุมชนย่านการค้าฝ่ังตะวันตกของ
แม่น ้าปิง อันเป็นท่ีตั งของชุมชนเมืองนครชุมเป็นหนึ่งในพื นท่ีเมืองเก่า ท่ีถูกประกาศเป็นเขตพื นท่ีเมืองเก่า ตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ใน 7 เมือง (มติ
ชนรายวัน, 2553, หน้า 14) เพ่ือไม่ให้มีการท้าลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีส้าคัญ และอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของ
อนุชนรุ่นหลัง และสอดคล้องกับมติของท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรของจังหวัดก้าแพงเพชร เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 
2556 ได้ตรวจเย่ียมพื นท่ีของเทศบาลต้าบลนครชุม เนื่องจากเป็นพื นท่ีท่ีมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน ควรให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาเขตเมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของจังหวัดก้าแพงเ พชร
สืบไป 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ จังหวัดก้าแพงเพชรได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดก้าแพงเพชรว่า “เมืองกล้วยไข่น่าอยู่ ควบคู่เกษตรธรรมเทค เป็นเอกด้านการท่องเท่ียวเ ชิง
อนุรักษ์ เด่นประจักษ์ เมืองมรดกโลก ยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน” โดยก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของจังหวัดก้าแพงเพชร ในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวไ ว้ในหลายยุทธศาสตร์
ด้วยกัน เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์ท่ี 9 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว (องค์การบริหารส่วนเทศบาลต้าบล นครชุม , 2557, หน้า 
20) และเทศบาลต้าบลนครชุมซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีตอบสนองต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยการ
ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลนครชุมท่ีเ ก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาล
ต้าบลนครชุม อีกทั งการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวหรือการส่งเสริมการท่องเท่ียว ภายใต้
นโยบายของผู้บริหารท่ีต้องการให้เทศบาลต้าบลนครชุมเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองน่าท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยน้า
ข้อสรุปจากการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพการณ์จุดแข็งของเทศบาลต้าบลนครชุม ในด้านความพร้อมทางด้าน
บุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติราชการ ความพร้อมในด้านวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเพียบพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจและอ้านาจหน้าท่ีของเทศบาล อีกทั งเทศบาลต้าบลนครชุมยังเป็นพื นท่ีท่ีมีวัฒนธรรมประเพณี
ท่ีได้รับการอนุรักษ์สืบทอดโดยคนรุ่นใหม่ และมีส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ให้การช่วยเหลือสนับสนุน และน้าจุดอ่อน
ของเทศบาลต้าบลนครชุมในด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการท่ีทันสมัยมาใช้อย่างจริงจัง ในการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของเทศบาลต้าบลนครชุม มาก้าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวของเทศบาลต้าบลนครชุม 
 เทศบาลต้าบลนครชุมในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีในการบ้ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน รวมถึงหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ตามแผนพัฒนาเทศบาล จึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริม
การท่องเท่ียว รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื นฐาน การบริการ การประชาสัมพันธ์ โดยมีนโยบายด้านการท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน ดังนี  1) บูรณปฏิสังขรณ์แหล่งโบราณสถาน เพ่ือให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป 
2) รณรงค์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 3) ฟ้ืนฟูศิลปหัตถกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ดั งเดิมของ
ท้องถ่ิน 4) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสถานท่ีท่องเท่ียวและรูปแบบการท่องเท่ียวอย่างเต็มท่ี โดยมี
เป้าหมายการใช้การท่องเท่ียวสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
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 แต่จากการประเมินผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ 
และการท่องเท่ียวในแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียว ของเทศบาลเมืองก้าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2558 
(เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร, 2558) พบว่าการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวยังไม่ประสบ
ผลส้าเร็จเท่าท่ีควร และมีข้อจ้ากัดหลายประการท่ียังไม่บรรลุตามเป้าหมายการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีขาด
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ยังมีปัญหาด้านการก้ากับดูแลในการใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เช่น การรุกล ้า
พื นท่ีอุทยานและพื นท่ีสาธารณะของผู้ค้าในแหล่งท่องเท่ียว การพิจารณาให้ใบอนุญาตสถานประกอบการท่องเท่ียว
และโรงแรมท่ีไม่ได้มาตรฐาน และการติดตามด้าเนินคดีกับธุรกิจท่ีเอาเปรียบและหลอกลวงผู้บริโภค เช่น ธุรกิจ
จ้าหน่ายของท่ีระลึก เป็นต้น ปัญหาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวมีหลายประการ ได้แก่ ด้านส่ิงอ้านวยความสะดวก
ท่ียังไม่เพียงพอส้าหรับนักท่องเท่ียว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนขาดความต่อเนื่อง คณะกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวขาดทักษะความรู้ในด้านต่างๆ เป็นต้น อีกทั งผลจากสภาวะเศรษฐกิจตก ต้่า
ส่งผลให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวน้อยลง ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ศึกษาจึงเห็นความส้าคัญและความจ้าเป็น
อย่างเร่งด่วนในการส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม ภายใต้มาตรฐาน
การด้าเนินงานด้านการท่องเท่ียวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ก่อนท่ีแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเหล่านี  
จะถูกท้าลายโดยการกระท้าท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน ทั งนี จึงจ้าเป็นต้องศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของ การ
ด้าเนินงาน รวมถึงปัญหาและปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือจะได้น้าข้อมูล
ต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอ
เมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ให้มีศักยภาพรองรับการท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริม
ประชาชนในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวได้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
น้าไปสู่การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร 
จังหวัดก้าแพงเพชร 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั งนี ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงค์ออกเป็น 2 ประเด็นดังนี  
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอ
เมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 ขอบเขตเนื อหา การวิจัยครั งนี  
  ศึกษาการส่ง เสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมของเทศบาลต้า บลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ใน 3 องค์ประกอบ (กระทรวงมหาดไทย, 2549, หน้า 13) ได้แก่ 

1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว 
2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว 
3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว 

 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเป็นผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร 
จังหวัดก้าแพงเพชร ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลต้าบลนครชุม จ้านวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของเทศบาลต้าบลนครชุม จ้านวน 3 คน และคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนนครชุม จ้านวน 
49 คน รวมทั งสิ น 55 คน (ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลนครชุม, 2557, หน้า 8) 
 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา 
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 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลต้าบล
นครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 ขอบเขตเนื อหา การวิจัยครั งนี  มุ่งศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของ
เทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว 
2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว  
3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว  

 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูล เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 18 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารองค์การปกครอง ส่วนท้องถ่ิน จ้านวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ในด้านท่ีเ ก่ียวกับการส่งเส ริม  
การท่องเท่ียว จ้านวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรม จ้านวน 5 คน และ
คณะกรรมการท่ีประสบผลส้าเร็จด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว และได้รับการยอมรับระดับประเทศ จ้านวน 5 คน 
 ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม 
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม 
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร โดยศึกษาถึงสภาพและระดับการปฏิบัติงานการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การบริการเก่ียวกับสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเท่ียวให้มีเส้นทางเข้าถึงได้ง่าย มีส่ิงอ้านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ถนน ป้าย แผนท่ี ห้องน ้า ถังขยะ 
เก้าอี  ท่ีนั่ง พักผ่อน ศาลาหรือซุ้มพักคอย ระบบไฟฟ้าให้แสงสว่าง รั วและอุปกรณ์ป้องกัน สัญญาณเตือนภัย 
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว จุดรับบริจาคเงิน เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะและส่ิงปฏิกูลภายในแหล่งท่องเท่ียว การปรับปรุงภูมทัิศน์ 
การส่งเสริมชุมชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิต การจัด
กิจกรรมสาธิต ลานแสดงการละเล่นพื นบ้าน การจัดระบบดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว จัดกิจกรรมเส้นทางการ
ท่องเท่ียวตามรอยพระศาสนา การจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับจังหวัด 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร 
จังหวัดก้าแพงเพชร ศึกษาสภาพและระดับ การ
ปฏิบัติงานการส่งเสริมการท่องเท่ียว  ใน
องค์ประกอบ 3 ด้าน 
 1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว 
 2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว 
 3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว 

แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม ของเทศบาลต้าบลนครชมุ 
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
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2. ด้านการบริการการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การสนับสนุนหรือจัดให้มีการให้บริการด้านความ
ปลอดภัยกับนักท่องเท่ียว การจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือการรักษาความปลอดภัย การจัดท้าป้าย
ประกาศจุดเตือนท่ีเป็นอันตราย การอ้านวยความสะดวกในด้านอาหารและท่ีพักค้างแรมท่ีสะอาดและปลอดภัย การ
จัดสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก การบริการด้านความบันเทิง การพักผ่อนหรือนันทนาการ  การบริการน้า
เท่ียว ได้แก่ การจัดรถบริการน้าเท่ียว จัดเจ้าหน้าท่ีประจ้ารถน้าเท่ียว จัดบริการยุวมัคคุเทศก์  การบริการเอกสาร
แผ่นพับ และการบริการด้านระบบสารสนเทศแก่นักท่องเท่ียว เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต 

3. ด้านการตลาดการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การก้าหนดแผนการตลาดท่องเท่ียวทั งระยะสั น และ
ระยะยาว จัดท้าแผนท่ีและเส้นทางท่องเท่ียวภายในพื นท่ี จัดท้าระบบโฆษณาและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไปยัง
กลุ่มนักท่องเท่ียว และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับหน่วยงาน
ภาครัฐและสมาคมท่องเท่ียวภาคธุรกิจ 
 ส่วนแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษาหาแนวทาง วิธีการหรือมาตรการท่ีใช้ในการด้าเนินงานเพ่ือน้าไปสู่
การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. แนวทางพัฒนาด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การบริการเก่ียวกับสถาน ท่ีและ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวให้มีเส้นทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก มีส่ิงอ้านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเหมาะสม
และพอเพียง ได้แก่ ถนน ป้าย แผนท่ี ห้องน ้า ถังขยะ เก้าอี  ท่ีนั่งพักผ่อน ศาลาหรือซุ้มพักคอย ระบบไฟฟ้าให้แสง
สว่าง รั วและอุปกรณ์ป้องกัน สัญญาณเตือนภัย ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว จุดรับบริจาคเงิน มีการจัดเจ้าหน้าท่ีเก็บ
ขยะและส่ิงปฏิกูลภายในแหล่งท่องเท่ียว มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและมีการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว รวมทั งอ้านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิต การจัดกิจกรรม
สาธิต ลานแสดงการละเล่นพื นบ้าน มีการจัดระบบดูแลรักษาแหล่งท่องเท่ียว จัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียว ตาม
รอยพระศาสนาและการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับจังหวัดเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียว 

2. แนวทางพัฒนาด้านการบริการการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การสนับสนุนหรือจัดให้มีการบริการ
ด้านความปลอดภัยกับนักท่องเท่ียว การจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือการรักษาความปลอดภัย การจัดท้า
ป้ายประกาศจุดเตือนท่ีเป็นอันตราย การอ้านวยความสะดวกในด้านอาหารและท่ีพักค้างแรมท่ีสะอาดและปลอดภัย 
การจัดสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกท่ีเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบเรียบร้อย การบริการด้านความบันเทิง
และการพักผ่อนหรือนันทนาการ เช่น การนวด สปา เป็นต้น การบริการน้าเท่ียว ได้แก่ การจัดรถบริการน้าเท่ียว จัด
เจ้าหน้าท่ีประจ้ารถน้าเ ท่ียว จัดบริการยุวมัคคุเทศก์  การบริการเอกสารแผ่นพับ และการบริการด้านระบบ
สารสนเทศแก่นักท่องเท่ียว เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

3. แนวทางพัฒนาด้านการตลาดการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การก้าหนดแผนการตลาดท่องเท่ียว ทั ง
ระยะสั น (3 ปี) และระยะยาว (5 ปี) จัดท้าแผนท่ีและเส้นทางท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงภายในพื นท่ี จัดท้าระบบโฆษณา
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักท่องเท่ียวและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ได้แก่ การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการขายกับหน่วยงานภาครัฐและสมาคมท่องเท่ียวภาคธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชนต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ น 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั นตอนดังนี  
 ขั นตอนท่ี 1 ศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
  ในขั นนี ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหารเทศบาลต้าบลนครชุม จ้านวน 3 คน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวของเทศบาลต้าบลนครชุม จ้านวน 3 คน และคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนนครชุม จ้านวน 49 คน รวมทั งสิ น 55 คน (ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลนครชุม , 2557, หน้า 8) โดยผู้วิจัย
ศึกษาทั งหมด โดยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึ นและให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินค่าความเท่ียงตรงโดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ( IOC)  และเลือกข้อค้าถามข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั งแต่ 0.5 ขึ นไป ซ่ึงไ ด้ข้อค้าถามของ
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แบบสอบถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 ทุกข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ขั นตอนท่ี 2 แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอ
เมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
  ในขั นตอนนี ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ นจากผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 แล้วคัดเลือกการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
3 อันดับ มาเป็นกรอบในการก้าหนดข้อค้าถาม สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จ้านวน 18 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ท่ีมี
ความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดก้าแพงเพชร โดยมีเกณฑ์การ
เลือกคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลข้อใดข้อหนึ่งดัง ต่อไปนี  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีประสบความส้าเร็จใน
ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือ ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ในด้านท่ีเก่ียวกับการส่งเสริ มการ
ท่องเท่ียว หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือ คณะกรรมการท่ีประสบผลส้าเร็จด้าน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวและได้รับการยอมรับระดับประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื อหา น้ามาแจก
แจงความถ่ีแล้วสรุปเป็นแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอ
เมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม 
 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว รองลงมาคือ ด้านการตลาดการท่องเท่ียว และ
ด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ ด้านการบริการการท่องเท่ียว โดยจ้าแนกรายละเอียดแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี  

1) ด้านแหล่งหรือกิจรรมท่องเท่ียว ข้อท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ มีจุดรับบริจาคเงินเพ่ือ
บ้ารุงรักษาแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะดวกและมองเห็นได้ชัดเจน รองลงมาได้แก่ มีการจัดตั งศูนย์บริการนักท่องเท่ี ยว 
ให้บริการแนะน้าค้าปรึกษาต่างๆ เก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างครอบคลุมทุกด้าน และข้อท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมสาธิตการท้าพระเคร่ืองเมืองนครชุมแบบเจาะลึกถึงแหล่งเรียนรู้ 

2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว ข้อท่ีมีระดับปฏิบัติสูงสุดคือ มีการบริการอุปกรณ์ติดต่อส่ือสาร 
เช่น โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตให้กับนักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอ รองลงมาได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีประจ้ารถน้าเท่ียว ท่ีมี
ความรู้ และสามารถส่ือสารกับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และข้อท่ีมีระดับปฏิบัติน้อยท่ี สุด 
ได้แก่ มีการควบคุมดูแลร้านอาหารท่ีสะอาดปลอดภัยและราคาไม่แพงเกินไป จ้าหน่ายอาหารให้แก่นักท่องเท่ี ยว
อย่างเพียงพอ 

3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว ข้อท่ีมีระดับปฏิบัติสูงสุดคือ มีการจัดท้าแผนการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทั งระยะสั น (1 ปี) และการท่องเท่ียวระยะยาว (3 – 5 ปี) ท่ีมีคุณภาพ รองลงมาได้แก่ 
มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียวทางวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์และส่ือต่างๆ อย่างสม่้าเสมอและ
ต่อเนื่อง  และข้อท่ีมีระดับปฏิบัติน้อยท่ีสุดได้แก่ มีการร่วมมือกับสมาคมการท่องเท่ียว ภาคธุรกิจโรงแรมท่ีพัก  
โฮมสเตย์ รีสอร์ต และเกสต์เฮาส์ เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของท้องถ่ิน 
 จากผลการศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม ใน 3 องค์ประกอบ มี
ระดับการปฏิบัติสูงสุด, มีระดับการปฏิบัติรองลงมา และมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด เรียงตามล้าดับ ซ่ึงสามารถ
แสดงได้ดังภาพท่ี 2 ระดับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม  
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ภาพท่ี 2 ระดับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม  

 
2. การศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอ

เมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว มีแนวทางพัฒนาท่ีส้าคัญ ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิต

ในชุมชน เทศบาลต้าบลควรจัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถช่วยเหลือและพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน มีส่วนร่วมในการหาตลาด การหานักท่องเท่ียว เมื่อชุมชนเข้มแข็งและย่ังยืนแล้วก็ให้ ชุมชน
บริหารจัดการตนเองต่อไป (2) การจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียวตามรอยพระพุทธศาสนา ควรมีการจัดเส้นทาง
ในการท่องเท่ียวตามรอยพระพุทธศาสนาให้หลากหลาย เ ช่ือมต่อไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ และนักท่องเท่ียว
สามารถเลือกได้ตามความสะดวก เช่น การจัดทัวร์ท่ีมีการเช่ือมต่อไปยังแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น จัดทัวร์เส้นทางวัด
วังยางไปยังวัดพระบรมธาตุแล้วไปต่อยังอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น และ (3) การจัดกิจกรรมสาธิตการท้า 
พระเคร่ืองเมืองนครชุมแบบเจาะลึกถึงแหล่งเรียนรู้ ควรมีการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้ค้าแนะน้ากับเจ้าของแหล่ง
สาธิตการท้าพระเคร่ือง เนื่องจากปัจจุบันเจ้าของแหล่งไม่มีความสามารถ ในการถ่ายทอดการท้าพระเคร่ืองหลังจาก
เจ้าของเดิมได้เสียชีวิตลง และเมื่อมีการสืบทอดต่อมาก็ไม่มีความรู้มากพอในการแนะน้าหรืออธิบายให้กับ
นักท่องเท่ียวได้ 

2) ด้านการบริการการท่องเท่ียว มีแนวทางพัฒนาท่ีส้าคัญ ได้แก่ (1) การจัดสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้า
และของท่ีระลึกเพ่ือบริการนักท่องเท่ียว ควรมีการจัดสถานท่ีจัดจ้าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้าชุมชนใน
บริเวณวัดพระบรมธาตุ โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าอาวาสวัด ให้มีพื นท่ีในการจ้าหน่ายสินค้าและให้พ่อค้าแม่ค้า
แต่งกายแบบย้อนยุค เพ่ือเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับแหล่งท่องเท่ียวและดึงดูดนักท่องเท่ียว อีกทั งในวันพระควรมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ (2) การจัดบริการยุวมัคคุเทศก์หรืออาสาสมัครน้าเท่ียวของ
ชุมชน เทศบาลต้าบลควรมีนโยบายในการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้อง ถ่ินมีการฝึกอบรมทักษะ ความ รู้
เก่ียวกับการเป็นยุวมัคคุเทศก์เพ่ือแนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียว นอกจากยุวมัคคุเทศก์จะมีรายได้ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นเสน่ห์ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้อีกด้วย (3) การจัดบริการท่ีพัก โรงแรม 
โฮมสเตย์ เกสต์เฮาส์ เพ่ือบริการนักท่องเท่ียว เทศบาลต้าบลควรมีการควบคุมเก่ียวกับมาตรฐาน การให้บริการด้านท่ี
พักในพื นท่ีให้มีมาตรฐาน มีการพัฒนาและดูแลอย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยส้าหรับนักท่องเท่ียว และ (4) การ
ควบคุมดูแลร้านอาหาร ควรมีการควบคุมดูแลร้านอาหารให้มีมาตรฐานเดียวกัน อาหารต้องสะอาด ราคาไม่แพง มี
การตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างสม่้าเสมอ 
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3) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว มีแนวทางพัฒนาท่ีส้าคัญ ได้แก่ (1) การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การขายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เทศบาลต้าบลควรมีการปรับปรุงและตรวจสอบการใช้เฟซบุ๊ก หรือเว็บไซต์
ของเทศบาล โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ ซ่ึงควรท้าเป็นประจ้าทุกวัน (2) การจัดท้าระบบ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ควรจัดสรรงบประมาณส้าหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียว ตาม
ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาเขตท่องเท่ียว เมือง
มรดกโลก เป็นต้น และ (3) การร่วมมือกับสมาคมการท่องเท่ียว ภาคธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ควรมีการร่วมมือกับสมาคม
การท่องเท่ียว ภาคธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวต่างๆ ให้มีมากขึ น เช่น การให้ส่วนลด
ค่าท่ีพัก ส่วนลดค่าอาหาร เป็นต้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาท่ีส้าคัญได้น้ามาอภิปรายผลดังนี  

1. การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุมอ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัด
ก้าแพงเพชร โดยภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้าน
แหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว รองลงมา คือ ด้านการตลาดการท่องเท่ียว และด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ 
ด้านการบริการการท่องเท่ียว โดยจะเห็นได้ว่า ด้านการบริการการท่องเท่ียว โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมสาธิตการ
ท้าพระเคร่ืองเมืองนครชุม แบบเจาะลึกถึงแหล่งเรียนรู้นั น ยังมีการปฏิบัติในระดับน้อย ซ่ึงพระเคร่ืองเมืองนครชุมถือ
ว่าเป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียว มีความสนใจอยู่ในล้าดับต้นๆ ของการมาท่องเท่ียวเมืองนครชุม แต่จากผลการศึกษาพบว่า 
การสาธิตการท้าพระเคร่ืองเมืองนครชุมนั น ผู้จัดท้าหรือผู้ท้าการสาธิตส่วนมากมักจะเป็นผู้ท่ีได้รับการสืบทอดความรู้
มาจากบรรพบุรุษ ในบางครั งผู้สาธิตเองก็ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดความเป็นมาดั งเดิมของพระเคร่ืองห รือ 
กระบวนการผลิตท่ีเป็นแบบดั งเดิมให้กับนักท่องเท่ียวได้ รวมถึงไม่มีความสามารถในการส่ือสารภาษาต่างประเทศ ก็
เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีผู้สาธิตไม่มีการอธิบายหรือให้ความรู้กับนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศได้ จึง เป็นสาเหตุให้
นักท่องเท่ียวไม่เกิดความประทับใจ และอาจมองว่าไม่มีความน่าเช่ือถือ หรือไม่ให้ความส้าคัญกับนักท่องเท่ียว ดังนั น
จึงจ้าเป็นต้องอาศัยคนท่ีมีความรู้ ความช้านาญ และสามารถอธิบายในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับการสาธิตการท้าพระ
เคร่ืองเมืองนครชุมให้กับนักท่องเท่ียว เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว อีกทั งผู้สาธิตเองก็จะต้องมีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การท่องเท่ียวในชุมชนนั นสร้างความประทับใจให้ กับ
นักท่องเท่ียวให้ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา (2556, บทคัดย่อ) ท่ี
ได้ท้าการวิจัยเร่ือง การศึกษาศักยภาพในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี ท่ี
พบว่า ปัญหาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน ค่าเฉล่ียของปัญหาท่ีสูงท่ีสุด ได้แก่ ปัญหาด้าน
องค์กร และเสนอแนวทางพัฒนาส้าหรับด้านองค์กรไ ว้ว่า ควรมีการให้ความรู้ การจัดอบรมในการจัดการการ
ท่องเท่ียวให้ประสบความส้าเร็จ และให้มีการศึกษาดูงานและการศึกษาการปฏิบัติท่ีดีในการท่องเท่ียวจึงจะประสบ
ความส้าเร็จ จึงเห็นว่าเทศบาลต้าบลนครชุมควรให้ความช่วยเหลือโดยการจัดอบรม ผู้สาธิตการท้าพระเคร่ืองให้มี
ความรู้เก่ียวกับการท้าพระเคร่ืองในด้านต่างๆ รวมถึงการอบรมเก่ียวกับภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถส่ือสารกับ
นักท่องเท่ียวจากต่างประเทศและให้การต้อนรับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑารัตน์ เจือจิ น (2555, บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง แนวทางการจัดการท่องเท่ียววัฒนธรรมบ้านน ้าเช่ียว จังหวัดตราด ท่ี
ผลการวิจัยได้เสนอแนวทางการจัดการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมจ้าเป็นต้องมีการศึกษาประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
พื นท่ี ทรัพยากรทางวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีมีในชุมชน น้าไปสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดให้คนในชุมชนและคนนอกชุมชนได้
เข้าใจ ภาคภูมิใจ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  ควรมีการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั งท่ีจับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ด้วยการส่งเสริมการรักษา ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมชุมชน ควรมีการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานอย่างเหมาะสม 
เช่น ศูนย์ข้อมูลและบริการ ป้ายเล่าเร่ือง ป้ายบอกทาง และควรมีการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพัน ธ์ 
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างมีเอกภาพ เพ่ือให้การท่องเท่ียวเกิดความ
ย่ังยืน ดังนั น เทศบาลต้าบลนครชุมจึงควรมีการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างจิตส้านึกให้กับคนใน
ชุมชนรู้สึกรักและหวงแหนในความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ อันเป็นมรดกส้าคัญของชุมชน 
โดยส่ิงส้าคัญคือคนในชุมชนต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านแหล่งท่องเท่ียว ควรช่วยกันดูแลทั ง ใน
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เร่ืองของความสะอาดและความปลอดภัย เมื่อนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวแล้วจะต้องสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเท่ียว มีการให้การต้อนรับท่ีอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ การให้ค้าแนะน้าท่ีเหมาะสม การให้ความรู้และการ
อ้านวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื นท่ีเพ่ือให้นักท่องเท่ียวเกิดความสบายใจ เมื่อเข้ามาท่องเท่ียวแล้วจะมีความรู้สึก
ประทับใจในมิตรภาพของคนในชุมชน รวมถึงทัศนียภาพและความงดงามของสถานท่ีท่องเท่ียวและการจัดสถานท่ีให้
มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเท่ียว เช่น การจัดศูนย์บริการนักท่องเท่ียวท่ีสะอาดและมีความสะดวกสบาย มี
ป้ายแจ้งเตือนหรือป้ายแสดงข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ให้นักท่องเท่ียวได้ท้าความเข้าใจในเบื องต้นก่อนเข้าไป
ท่องเท่ียวในพื นท่ี การประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารต่างๆ เช่น กิจกรรมพิเศษท่ีจะจัดขึ น กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ต่างๆ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะสามารถท้าให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจในการมาท่องเท่ียวได้ 

2. แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว ด้านการบริการการท่องเท่ียว 
และ ด้านการตลาดการท่องเท่ียว พบแนวทางพัฒนาท่ีส้าคัญท่ีน่าสนใจ คือ การจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิตใน ชุมชน 
เทศบาลต้าบลควรมีการจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับวิถีชีวิตดั งเดิมของชุมชน เช่น ได้เรียนรู้เก่ียวกับความเป็นมาของอาหารพื นบ้าน เอกลักษณ์การแต่ง กาย 
อาชีพดั ง เดิมของชุมชน ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงการจัดกิจกรรมเหล่านี สามารถให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ไ ด้ด้วยตนเองและยังคงไว้ซ่ึง เอกลักษณ์ท้องถ่ินท่ีอาจจะหาชมท่ีอ่ืนไม่ได้ รวมทั งคงสภาพของ
ส่ิงแวดล้อมแบบดั งเดิมไว้ให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นส่วนช่วยดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามายังพื นท่ี ทั งนี เทศบาลต้าบลนครชุม 
ต้องมีส่วนช่วยเหลือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
โดยเทศบาลต้าบลควรมีส่วนร่วมในการหาตลาดและประชาสัมพันธ์เ พ่ือเพ่ิมจ้านวนนั กท่องเท่ียวเข้าสู่ชุมชน เมื่อ
ชุมชนเข้มแข็งและย่ังยืนแล้วก็ให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองต่อไป ซ่ึงแนวทางพัฒนาดังกล่าวนี   คนในชุมชนซ่ึงเป็น
เจ้าของพื นท่ี เป็นเจ้าของบ้าน ควรมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั งบุคคลในชุมชนและส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ ภายในชุมชนและช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวได้เข้ามาและกลับออกไปอย่างมีความสุขและ
ประทับใจ จนท้าให้เกิดมีการเท่ียวซ ้าหรือมีการแนะน้า บอกต่อให้กับผู้อ่ืน ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยให้มีจ้านวน
นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ น ดังจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมนูญ เนียมหอม (2553, บทคัดย่อ) ท่ีศึกษา
เร่ือง แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์เชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ้าเภอ  
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีพบว่าได้มีการสงวนรักษาฟ้ืนฟู ควบคุมดุแลทรัพยากรในระบบนิเวศให้คงสภาพไว้ เพ่ือ
สามารถน้ามาเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวได้นานท่ีสุดหรือตลอดไป  ให้ความส้าคัญแก่ประชาชนในท้องถ่ินในด้านท่ี
จะมีบทบาทในการก้ากับดูแลและควบคุมการท่องเท่ียวได้มากขึ น และสามารถด้าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี อีกทั ง
ส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาตนเองเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงระหว่างหนว่ยงานของรัฐกับชุมชน ดังนั นเทศบาลต้าบลนครชุม
จึงควรมีหน้าท่ีในการสนับสนุนในเ ร่ืองต่างๆ เช่น การให้ความรู้ การให้งบประมาณสนับสนุน การให้ค้าแนะน้า
เก่ียวกับแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือคนใน
ชุมชนให้มีความรู้สึกมั่นใจและสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป จนสามารถพ่ึงพาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างย่ังยืน 
นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพล ทองมา วินิตรา ลีละพัฒนา และนวนจันทร์ ทองมา (2554 , 
บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง การพัฒนา การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืนของชุมชนชาวจีนในพื นท่ีลุ่มน ้าแม่งอน 
อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ศักยภาพของชุมชนชาวจีนยูนาน (บ้านยาง) นั น มีศักยภาพในการเป็นแห ล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในระดับมาก ทั งนี เนื่องจากในพื นท่ีของชุมชนเป็นท่ีตั งของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงท่ี 1 (ฝาง) 
ซ่ึงถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและคนภายในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการน้าเสนอเร่ืองร าว
ประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ผ่านทางนิทรรศการ วัตถุท่ีสะสมมาตั งแต่อดีต หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับ “โรงงานสีเขียว” ดังนั นแนวทางพัฒนาท่ีส้าคัญ
ส้าหรับเทศบาลต้าบลนครชุมจึงควรมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้สามารถน้าทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี
มีอยู่ในท้องถ่ิน มาบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษ เช่น การสาธิตการท้าพระเคร่ืองเมืองนครชุม หรืออาจเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ินท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน ส่ิง
เหล่านี สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการประชาสัมพันธ์ และมีการ
ร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทั งคนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน และควร

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



879 
 

  

มีการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึ นในท้องถ่ินแล้วน้าปัญหาเหล่านั นมาร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ นเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเท่ียว เทศบาลต้าบลนครชุมและเจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวข้องควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียว เช่น การจัดสวนหย่อมและปลูกต้นไม้
รอบๆ บริเวณแหล่งท่องเท่ียว และจัดสร้างส่ิงอ้านวยความสะดวกและบริการสาธารณะภายในแหล่งท่องเท่ียว ให้มี
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น การจัดรถรางหรือรถไฟฟ้าไว้บริการส้าหรับ รับ – ส่งนักท่องเท่ียวไปยังจุดต่างๆ 
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าชมแหล่งท่องเท่ียว 

2. การส่ง เสริมการท่องเท่ียวด้านการบริการการท่องเท่ี ยว เทศบาลต้าบลนครชุมและเจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวข้องควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื นท่ีของแหล่งท่องเท่ียว มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การ
ท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ให้มากขึ นและพัฒนาไปสู่การพ่ึงตนเองอย่างย่ัง ยืน โดยการสนับสนุนให้มีการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก์ในท้องถ่ินให้มีความสามารถในการดูแลและต้อนรับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี 

3. การส่ง เสริมการท่องเท่ียวด้านการตลาดการท่องเท่ียว เทศบาลต้าบลนครชุมและเจ้าหน้าท่ี ท่ี
รับผิดชอบ ควรมีการบูรณาการการท้างานในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั งภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ให้ประสบ
ผลส้าเร็จ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีการติดตามผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ทราบถึงปัญหาและปรับปรุงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประสบผลส้าเร็จเป็นอย่างดี 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยค้นคว้าครั งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมในพื นท่ีอ่ืนๆ ท่ีได้รับรางวัล
หรือได้รับการยอมรับระดับประเทศ เพ่ือน้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื นท่ีต่อไป 
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