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บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาบริ บทและ
สภาพแวดล้อม สําหรับนํามาใช้ในการวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
หมู่ 9 บ้านสะแกราย ในการก้าวเข้าสู่ การเป็ นหมู่บา้ นท่องเทียว
และเพือค้นหาแนวทางทีเหมาะสมในการพัฒนาให้เป็ นหมู่บา้ น
ท่องเทียวโดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ และทําการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารหลักฐานทีเกียวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะจงจาก
ผูท้ ีเกียวข้องกับการพัฒนาหมู่บา้ นสะแกราย รวมถึงการสํารวจ
และการสังเกตการณ์ แบบมี ส่วนร่ วมในพืนที ของหมู่บ้านใน
ช่วงเวลาต่างๆ
ผลการศึ กษาพบว่า หมู่บา้ นสะแกรายมีบริ บทและ
สภาพแวดล้อมที เป็ นจุดแข็งและโอกาสทีหลากหลายจํานวน
มาก ได้แ ก่ การได้รับ คัด เลือ กจากจัง หวัด นครปฐมให้เ ป็ น
หมู่บา้ นอยูด่ ีมีสุขดีเด่นประจําปี 2552 นอกจากนี หมู่บา้ นสะแก
รายยังได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาเข้า
สู่ ก ารเป็ นหมู่ บ้านท่ องเที ยวเชิ ง วัฒนธรรม แต่ อ ย่างไรก็ ต าม
ยังคงมีจุดอ่อน และอุปสรรคทีขดั ขวางมิให้การดําเนิ นกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ประสบความสําเร็ จ ได้แก่ การทีผูน้ าํ ชุมชน
และชาวบ้า นมัก ไม่ก ล้า แสดงออกถึง ความต้อ งการทีแ ท้จ ริ ง
ของตนแก่ หน่ วยงานที เข้ามาช่ ว ยพัฒนาหมู่บ้าน รวมถึ ง การ
พัฒนาทีขาดองค์ความรู ้ทีสอดคล้องกับบริ บท และความรู ้ตกยุค

สมัย ทําให้ตอ้ งประสบกับปั ญหาการขาดทุน และเป็ นหนี เงินกู้
ธกส. มาอย่างต่อเนื องมาจนถึ งปั จจุ บนั ผลจากการศึ กษาได้
นํามาสู่ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาเป็ นหมู่บา้ นท่องเทียว รวม 5
ประเด็ น คื อ (1) การสร้ า งที มงานจากคน 2 รุ่ น เพื อ ร่ ว มกัน
พัฒนาเป็ นหมู่บ้านท่องเที ยว (2) การแสวงหาเครื อข่ายความ
ร่ วมมือในการพัฒนาเป็ นหมู่บา้ นท่องเทียว (3) จัดทําเส้นทาง
เชือมโยงแหล่งท่องเทียวบริ เวณโดยรอบ (4) สร้างจุดขายทีเป็ น
เอกลัก ษณ์ แ ละไม่ ซํากับ แหล่ ง ท่ อ งเที ย วอื น ๆ และ (5) การ
พัฒนาสาธารณู ปโภคพืนฐานให้มีความสะดวก รวมถึงมีป้าย
ประชาสัมพันธ์บอกถึงแหล่งท่องเทียวและกิจกรรมเป็ นระยะๆ
คําสําคัญ : การพัฒนาแหล่งท่องเที ยวทางวัฒนธรรม, หมู่บา้ น
สะแกราย, นครปฐม
คําหลัก การพัฒนาแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม, หมู่บา้ น
สะแกราย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ นนันเพิมมากขึ น
ซึ งส่ ง ผลให้ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ย วของประเทศไทยมี
แนวโน้มของอัตราการเจริ ญเพิมขึนประมาณร้อยละ 2.5 ต่อปี
(สถาบัน วิจัยเพื อพัฒนาการท่ อ งเที ย วไทย, 2551) ภายใต้
สภาพการณ์ ดั ง กล่ า วได้ ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยได้ จั ด ทํ า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 (พ.ศ. 25502554) ซึ งเชื อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ การท่องเที ยว พ.ศ.
2547-2551 เพือ พัฒ นาให้ก ารท่ องเที ย วเป็ นอุ ตสาหกรรมที
เติบโตอย่างยัง ยืน โดยใช้กระบวนการเพิมตลาดใหม่และตลาด
เฉพาะกลุ่ม เช่น การท่องเทียวทางวัฒนธรรม การท่องเที ยวเชิ ง
อนุรักษ์ การท่องเทียวแหล่งธรรมชาติ เป็ นต้น เพือเร่ งดึงดูดให้
นักท่องเที ยวต่างประเทศที มีคุณภาพเดิ นทางเข้ามาท่องเที ยวใน
ประเทศ และกระตุ ้น ให้ น กั ท่อ งเที ย วชาวไทยท่อ งเที ย ว
ภายในประเทศเพิม มากขึ น โดยมีก ารวางแผนกลยุท ธ์แ ละ
แนวทางในการดําเนิ นกิ จกรรมทีหลากหลาย เพือให้เกิดความ
เหมาะสมกับแต่ละพืนทีในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
สําหรับการท่องเทียวทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
มีความโดดเด่นทีสามารถดึงดูดนักท่องเทียวได้เป็ นอย่างดีก็คือ
การมีประเพณี ความเชือ มีศิลปวัฒนธรรมทีหลากหลาย รวมถึง
มีภาษาทีเป็ นอัตลักษณ์ของตนเอง ทังยังมีความหลากหลายของ
ชาติ พ ัน ธุ์ ที อ ยู่ร่ ว มกัน ในสั ง คมได้อ ย่า งน่ า อัศ จรรย์ จัง หวัด
นครปฐมในฐานะที เป็ นแหล่งท่องเที ยวทีน่าสนใจหลากหลาย
ทังโบราณสถานประวัติศาสตร์ และศิ ลปะ วัฒนธรรม เช่ น
พระราชวังสนามจันทร์ วัดพระปฐมเจดียร์ าชวรวิหาร เนิ นวัด
พระงาม ตลาดดอนหวาย และศูนย์เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย “ปิ ยะ
ชนก” เป็ นต้น เห็นได้วา่ จังหวัดนครปฐมมีศกั ยภาพทีจะพัฒนา
เป็ นแหล่งท่องเทียวได้อย่างไม่ยากนัก เนื องจากมีมหาวิทยาลัย
ชันนําของประเทศหลายสถาบันทังของภาครั ฐและเอกชนที
ตังอยู่ ใ นพื นที จ ํา นวนมาก ซึ งสามารถให้ ค วามช่ว ยเหลือ
ทางด้า นวิช าการ เพื อ ให้เ กิด การพ ฒั นาและเกิด ความ
เจริ ญก้าวหน้าได้อย่างเหมาะสม
ตํา บลดอนยายหอม จัง หวัด นครปฐม เป็ นพื นที
เชื อมต่อกับแหล่งท่องเทียวในจังหวัดข้างเคียง และเป็ นแหล่ง
ท่องเทียวทีมีนกั ท่องเทียวแวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ได้แก่
นักท่องเที ยวทีเข้ามานมัสการรู ปหล่อหลวงพ่อเงิ นวัดดอนยาย
หอม หรื อนมัสการเสี ยงทายทีวิหารโพธิ สัตว์เจ้าแม่กวนอิม วัด

Abstract
This research aim is to study the context and
environment for potential analyzing of Mo 9, Sa-Kae-Rai
Village to become tourism village.Moreover,the research tried
to search the right way to develop tourism at the village by
quality research. This research collected the information from
the related documents,for example, the specific interview with
Sa-Kae-Rai Village developers and observation at the village
in the different time.
The study found that Sa-Kae-Rai Village had the
context and environment as a strong point including various
opportunities,for example, Sa-Kae-Rai Village was selected
to be a “good and happy living village” in 2009 from
Nakhonpathom province. Besides, Sa-Kae-Rai Village was
supported from other services departments to become cultural
tourism village. However, there was still a weak point and it
had been obstacle to follow the purpose which were the
community leader and villagers lack couraging to express
their true need to the government. Another weak point was a
lack of development knowledge that consistent with the
context and out of date knowledge. These were causes makes
the community lose their money and had debts until now. The
summary of this study leaded to the 5 suggestion in
development to tourism village. (1) To build the staffs in two
generations for co-developing tourism village. (2) To seek the
cooperation network in develop Sa-kae-rai Village to become
the tourism village. (3) To build the route to link the travel
locations nearby. (4) To create an own identity selling point
and (5) To develop basic infrastructure for convenience and
sign releases to inform about travelling locations and activities
a long the way.
1. บทนํา
แนวโน้ม ของนัก ท่ อ งเที ย ว ได้เ ริ ม มี ก ารเปลี ย น
พฤติกรรมเป็ นการท่องเทียวเพือการศึกษา หรื อการทําความเข้าใจ
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ดอนขนาก หรื อนักท่ องเที ยวบางส่ วนก็อาจเข้าไปเยียมชมวิถี
ชีวติ หมู่บา้ นไทดําซึงอยูบ่ ริ เวณใกล้ ๆ กัน เป็ นต้น และเป็ นทีน่า
สังเกตว่านักท่องเทียวส่ วนใหญ่ มักจะเข้าไปยังแหล่งท่องเทียว
ดั ง กล่ า วเพี ย งจุ ด เดี ย ว และจะเดิ น ทางผ่ า นเข้ า สู่ จั ง หวัด
สมุ ท รสาคร หรื อจั ง หวัด สมุ ท รสงครามเพื อ ไปยัง แหล่ ง
ท่องเที ยวอืน ๆ ต่อไป จากการสอบถามข้อมูลเบื องต้นพบว่า
นัก ท่ อ งเที ย วส่ ว นใหญ่ ม ัก ไม่ รู้ ว่า บริ เ วณใกล้ ๆ กัน มี แ หล่ ง
ท่องเทียวอืนทีน่าสนใจอยู่ จึงทําให้เมือเทียวตรงจุดทีตงใจมาถึ
ั
ง
เสร็ จแล้วจึ งมักมุ่งหน้าเดิ นทางกลับบ้าน หรื อแสวงหาแหล่ง
ท่องเทียวบริ เวณใกล้ ๆ ต่อไป ซึ งเป็ นสิ งที น่าเสี ยดายว่า แหล่ง
ท่องเทียวที อยู่บริ เวณใกล้ๆ กันควรจะได้รับผลประโยชน์จาก
การท่ องเที ยวมากกว่านี อย่างไรก็ตามหมู่ 9 บ้านสะแกราย
ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้
แสดงมุ่ ง มัน ที จ ะพัฒ นาศัก ยภาพของหมู่ บ้า นให้ ก ลายเป็ น
หมู่บ้า นท่ องเที ยว โดยเห็ นได้จ ากการกํา หนดวิส ัย ทัศ น์ข อง
ชุมชนในการทําประชาคมหมู่บา้ น (แผนชุมชน, 2551) รวมถึง
มีก ารจั ด ตังศู น ย์เ รี ยนรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาไทย “ปิ ยะชนก” โดยมี
วัตถุประสงค์เพือเป็ นแหล่งทีเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถินและวิถีชีวิต
ของชาวไทดํา ประวัติความเป็ นมาของหมู่บา้ นและปรัชญาการ
ดํารงชีวิตชาวไทดํา รวมถึงมีการจําหน่ายของทีระลึกให้แก่
นัก ท่อ งเที ย ว นอกจากนี หมู ่ 9 บ้า นสะแกราย ยัง มี ก ารจัด
กิ จกรรมวัฒนธรรมพื นบ้านของชาวไทดําให้ นักท่ องเที ยวที
สนใจได้เข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ปั จจุบนั กิจกรรมการ
ท่ อ งเที ย วของหมู่ 9 บ้า นสะแกราย ยัง คงมี ต ามปกติ แ ต่ ไ ม่
ต่ อ เนื อ งในระดั บ ที มี นั ก ท่ อ งเที ย วเข้า มาเยี ย มเยื อ นอย่ า ง
สมําเสมอ ซึ งเป็ นผลมาจากปั ญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการ
ไม่มีแผนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวอย่างต่อเนื องและเป็ น
รู ปธรรม ทําให้ไม่สามารถเชื อมโยงข้อมูลกับแหล่งท่องเที ยว
บริ เวณรอบๆ ได้ รวมถึ ง จํ า นวนช่ อ งทางการสื อสารกั บ
นักท่ องเที ยวมี น้อยและไม่ ทัวถึ ง ด้ว ยเหตุ นี การศึ ก ษาความ
เป็ นไปได้ในการพัฒนาหมู่ 9 บ้านสะแกราย ให้เข้าสู่ ความเป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที ย วเชิ ง วัฒ นธรรม จึ ง เป็ นประเด็ น เบื องต้น ที
น่ า สนใจก่ อ นที จ ะนํา ไปสู่ ก ารศึ กษาวิจัย ในประเด็น อื น ๆ ที
เกียวข้อง รวมถึงเป็ นการศึกษาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ ง
ผลการวิจยั ทีได้จะถูกนําไปใช้ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
เพือเพิมศักยภาพของหมู่บ้าน และการประสานความร่ วมมื อ

จากหน่ วยงานทังภาครัฐและเอกชนในด้านต่าง ๆ เพือให้เกิ ด
การพัฒนาทีเหมาะสมและนําไปสู่ การมีคุณภาพชีวิตของชุมชน
อย่างยัง ยืนต่อไปนัน เอง
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึกษาครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทีเกียวข้อง
รวมถึงได้ลงพืนที จริ งเพือศึ กษาบริ บท และลักษณะของชุมชน
โดยนําประเด็นต่ างๆ ไปปรึ กษากับผูท้ รงคุ ณวุฒิประจํากลุ่ ม
(รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์) เพือกําหนดกรอบแนวคิดทีเหมาะสม
ในงานวิจยั ซึงเห็นตรงกันว่า พบว่า ปั จจัยภายในหมู่บา้ น ได้แก่
ปั จจัยดึงดูดใจด้านทรัพยากรการท่องเทียวในพืนที และปั จจัยที
ส่งเสริ มการท่องเทียว คือ สิ งสําคัญในการพัฒนาหมู่บา้ นให้เป็ น
แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม และปั จจัยภายนอก และเครื อข่าย
ความร่ วมมือ มาสร้างแนวทางที เหมาะสมในการพัฒนาเป็ น
แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม โดยใช้แนวคิดทางวิชาการมาใช้
ในการวิเคราะห์และกําหนดแนวทาง

ปัจจัยดึงดูดใจด้ านทรัพยากร
การท่ องเทีย% วในพืนV ที% ได้แก่
ประวัติความเป็ นมาของชุมชน
วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ความเชือ เป็ นต้น
ปั จ จั ย ที% ส่ งเสริ ม การท่ อ งเที% ย ว
ได้แ ก่ สิ ง อํา นวยความสะดวก
โครงสร้างพืนฐาน แหล่งเรี ยนรู ้
ทีน่าสนใจ การเข้าถึง และ
การให้บริ การ เป็ นต้น

แนวคิดทางวิชาการ
ในการพัฒนา

แนวทางที%เหมาะสม
ในการพัฒนา
เป็ นแหล่งท่ องเที%ยว
ทางวัฒนธรรม

ปั จจัยภายนอก และ
เครื อข่ายความร่ วมมือ

2. งานวิจยั ทีเ% กีย% วข้ อง
การวิจัยครั งนี เป็ นการศึ กษาถึงแนวคิดและวิธีการ
การพัฒ นาแหล่ งท่ อ งเที ย วทางวัฒนธรรม ของหมู่ 9 หมู่ บ้าน
สะแกราย ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ผูว้ ิจยั ได้
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สรุ ปได้วา่ “การท่องเทียว” หมายถึง การเดินทาง
เพือการพักผ่อนหย่อนใจ หรื อเพือความสนุกสนาน รวมทังการ
เดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศด้วย ซึ งใน
การเดิ นทางเป็ นกระบวนการที มีความสัมพันธ์กันมี กิจกรรม
ร่ ว มกัน ได้รั บ ความรู ้ และสนุ กสนานเพลิ ด เพลิ น ฉะนันการ
ท่องเทียวในปั จจุบนั จึงกลายเป็ นธุรกิจทีกว้างขวาง
1.2 ประเภทของการท่ องเทีย% ว
การขยายตัว ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ย ว
ก่อให้เกิดการท่องเทียวทีหลากหลายรู ปแบบ ทังนี อาจขึนอยูก่ บั
ปั จจัยหลายอย่าง เช่ น แรงจู งใจในการเดิ นทางการท่ องเที ยว
ประเภทของการคมนาคม (การเดิ นทาง) จํานวนนักท่องเที ยว
และลักษณะการใช้จ่าย ฯลฯ ซึ งทําให้การท่ องเที ยวแบ่ งออก
ตามจุ ดมุ่งหมายในการท่ องเที ยวออกเป็ น 4 ชนิ ด ดังต่อไปนี
(บุญเลิศ จิตตังวัฒนา 2542: 269-325)
3.1 การท่องเทียวเชิงนิเวศ (Ecotourism)
เป็ นการท่องเทียวทีมุ่งเน้นการจัดการรักษา
สิ งแวดล้อมเป็ นสําคัญ และเป็ นการท่องเที ยวทางเลือกใหม่ ที
ก่อให้เกิดความสมดุลแห่ งกระแสการพัฒนาการท่องเทียว และ
กระแสการสนับสนุนการส่งเสริ มให้การท่องเทียวเชิงนิเวศนีก่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ ายทีเกียวข้องทังในปั จจุบนั และอนาคต
ดัง นั นจะเห็ น ได้ ว่ า การท่ อ งเที ย วเชิ ง นิ เ วศ หมายถึ ง การ
ท่องเที ยวที มุ่งเน้นในแหล่งท่ องเที ยวธรรมชาติ เพือประสาน
การท่องเทียวกับความพอใจในการเรี ยนรู ้ และสัมผัสกับระบบ
นิเวศ
3.2 การท่ อ งเที ย วเชิ ง วัฒ นธรรม (Cultural
Tourism)
เป็ นการท่องเทียวที มุ่งเน้นการเดิ นทางไป
ท่องเทียวยังแหล่งท่องเทียวทีมนุษย์สร้างขึน เพือให้ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู ้จากการศึกษาความเชือ
ความเข้า ใจต่ อ สภาพสัง คมและวัฒ นธรรม มี ป ระสบการณ์
ใหม่ๆ เพิมขึน มี จิตสํานึ กต่อการรั กษาสภาพแวดล้อม สังคม
และวัฒ นธรรม โดยชุ ม ชนท้องถิ น มี ส่ ว นร่ ว มต่ อ การจัด การ
ท่ อ งเที ย ว อัน เป็ นการท่ อ งเที ย วที ก่อ ให้เกิ ดความสมดุ ลแห่ ง
กระแสการพัฒนาการท่องเที ยวการอนุ รักษ์สิ งแวดล้อมควบคู่
กันไป ฉะนัน จําเป็ นต้องช่วยกันส่ งเสริ มให้การท่องเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรมก่อประโยชน์สูงสุ ดทังในปั จจุบนั และอนาคตอย่าง

ค้นคว้า เอกสารและได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิจัย ที
เกียวข้อง เพือนํามาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั และอภิปราย
ผลการวิจัย ซึ งเป็ นการอธิ บายความเป็ นจริ งของการศึ กษาได้
อย่างสมเหตุสมผล โดยมีเนือหาทีเกียวข้อง ดังนี
1. แนวคิดเกียวกับการท่องเทียว
2. แนวคิดเกียวกับ SWOT Analysis
3. แนวคิดเกียวกับเครื อข่าย
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
1. แนวคิดเกีย% วกับการท่ องเทีย% ว
1.1 ความหมายของการท่ องเทีย% ว
องค์ก ารท่ อ งเที ย วโลก (World Tourism
Organization: WTO อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ นวเจริ ญกุล 2541:
35) แห่ งองค์การสหประชาชาติ ได้กาํ หนดความหมายของการ
ท่องเที ยวว่า การเดิ นทางใดๆ ก็ตามที เป็ นการเดิ นทางตาม
เงือนไขสากล 3 ประการดังต่อไปนี (1) การเดินทางจากสถานที
อยูอ่ าศัยเป็ นประจําไปยังสถานทีอืนๆ เป็ นการชัว คราว (2) การ
เดินทางนันผูเ้ ดินทาง เดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่การถูก
บังคับ และ (3) การเดินทางเพือวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามทีไม่ใช่
การเดินทางเพือประกอบอาชีพหรื อหารายได้
โรเบิร์ต คริ สตี มิลล์ และอลิสเทียร์ เอ็ม มอร์ ริ
สัน (Robert Christie Mill, and Alistair M. Morrison 1988, อ้าง
ถึงใน เสาวลักษณ์ นวเจริ ญกุล 2541: 35) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของการท่องเทียวไว้วา่ “การท่องเทียว” หมายถึง รู ปแบบหนึ ง
ของการนันทนาการ (Recreation) ของมนุ ษย์เป็ นกิ จกรรมที
เกิดขึนในเวลาว่าง (Leisure Time) โดยผูกพันอยูก่ บั การเดินทาง
จากที หนึ งซึ งเป็ นบ้านของตัวเองไปสู่ อีกที หนึ ง ซึ งถื อว่าเป็ น
แหล่งท่องเทียว ทังนี ถือว่าวัตถุประสงค์เพือประสบการณ์และ
ความรู ้เพือการผ่อนคลายร่ างกายและจิ ตใจจากกิ จกรรมต่างๆ
เป็ นการตอบสนองตนเอง
วรรณา วงษ์ว านิ ช (2546: 17) การท่ อ งเที ย ว
หมายถึ ง การที ค นเราเดิ นทางไปยังสถานที ต่างๆ และตลอด
ระยะเวลาเหล่านันได้มีกิจกรรมต่างๆ เกิ ดขึน การไปเที ยวชม
สถานทีสวยงามหรื อทัศนีภาพแปลกๆ หรื อเดินซื อสิ งของต่างๆ
เป็ นต้น การท่ องเที ยวมี ห ลายรู ป แบบด้วยกัน ทังนี ขึ นอยู่กับ
ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาในการท่องเทียว ประเภทของ
การคมนาคม จํานวนสมาชิก หรื อค่าใช้จ่าย เป็ นต้น
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วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ในชนบทที สร้างความตืน
ตาตื นใจให้แก่ นักท่องเที ยว สร้างรายได้ให้เกษตรกรจากการ
จํา หน่ า ยสิ นค้ า ทางการเกษตรในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค วาม
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของพืนที
เกษตรกรรม อัน เป็ นระบบนิ เ วศทางธรรมชาติ อ ย่า งหนึ งที
เกษตรกรสามารถสร้างขึนให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีเสน่ห์ และ
จูงใจให้นกั ท่องเทียวอยากรู ้ อยากเห็น อยากเข้าชม อยากเข้าชิม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”
3.4 การท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
เป็ นการท่องเทียวทีมุ่งเน้น เพือตอบสนอง
นักท่องเทียวเฉพาะกลุ่มทีตอ้ งการส่งเสริ มสุ ขภาพ สามารถแบ่ง
การท่องเทียวเชิงสุ ขภาพออกเป็ นการท่องเทียวเชิงสุ ขภาพทาง
ธรรมชาติ และการท่องเทียวเชิงสุ ขภาพทางวัฒนธรรม ซึ งเป็ น
จุดขายทีสาํ คัญของการท่องเทียวพํานักระยะยาว อันเป็ นผลดีต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที ยวและสิ งแวดล้อม นอกจากนี ยัง
ช่วยเสริ มสร้ างคุณภาพชี วิตของประชาชนที อาศัยอยู่ในแหล่ง
ท่ อ งเที ย วธรรมชาติ แ ละวัฒ นธรรม ทังนี มี ส ถานที พ ัก แรม
ให้บริ การ สําหรั บประเทศไทยได้มีการพัฒนาโปรแกรมการ
ท่องเทียวเชิงสุขภาพในรู ปแบบใหม่ๆ ทีน่าสนใจและมีคุณภาพ
ให้ ม ากขึ น เพื อ ตอบสนองความต้อ งการ โดยการพัฒ นา
มาตรฐานคุณภาพของการท่องเทียวเชิงสุ ขภาพ และระดับเข้าสู่
มาตรฐานสากลและเสริ มสร้ างให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเทียวเชิงคุณภาพระดับโลกในอนาคต จากความหมาย
ของท่ องเที ยวเชิ งสุ ขภาพที กล่าวไว้ขา้ งต้น พอสรุ ปได้ว่าการ
ท่ องเที ยวเชิ งสุ ขภาพ หมายถึ ง การท่ องเที ยวทางเลื อกใหม่ที
ผสมผสานการเดิ นทางไปยังสถานที พกั ผ่อน ควบคู่ไปกับการ
รักษาและฟื นฟูสุขภาพทังร่ างกายและจิตใจ โดยผ่านการบําบัด
หรื อปฏิบตั ิตามข้อกําหนด ทําให้ได้รับความรู ้และประสบการณ์
ใหม่ ในขณะเดี ย วกันก็ ช่ ว ยอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรท่ องเที ยวและ
สิ งแวดล้อม
1.4 ปัจจัยทีส% ่ งเสริมการท่ องเทีย% ว
ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2548: 21) ได้กล่าวไว้วา่
การเดิ นทางการท่ องเที ยวเป็ นส่ วนหนึ งของวิถี ชี วิต สัง คมใน
ปั จจุบนั ปั จจัยทีทาํ ให้เกิดการท่องเทียว อันได้แก่
1. ปั จจัยผลักดัน ได้แก่ ความเจริ ญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี การสร้างบ้านแปลงเมือง การมีรายได้ และ

ยัง ยืน เนื องจากประเทศไทยเป็ นชาติ ที มีส มบัติ ลาค่
ํ า มี ความ
เจริ ญด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ ทีสืบทอดกันมาตังแต่
บรรพกาลสิ งเหล่านี เป็ นสิ งที แสดงให้เห็นถึงความเป็ นไทยซึ ง
แตกต่างจากชาติ อืน จึ ง เป็ นสิ ง ที คนไทยควรเห็ นคุ ณ ค่า และ
พยายามรักษาไว้ด้วยความรู ้ มิ ให้สูญหายหรื อเสื อมโทรมไป
ดัง นั น ความหมายของการท่ อ งเที ย วเชิ ง วัฒ นธรรม ได้ มี
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายพอสรุ ปได้ดงั นี
การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางของผูค้ นหรื อ
กลุ่มคนจากสถานที อยู่ประจําไปยังท้องถิ นอื น เพือชื นชมกับ
เอกลักษณ์ ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนอื นๆ ทังนี
ต้องมี ความเคารพในวัฒนธรรมซึ งกันและกัน เพือก่ อให้เกิ ด
มิตรภาพ ความรู ้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมของชุมชนนันๆ อีก
ทังยังต้องคํานึ งผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อบุคคลและวัฒนธรรม
สิ งแวดล้อมในชุมชนนัน ในขณะเดี ยวกันชุมชนท้องถินผูเ้ ป็ น
เจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที ยวในด้านการ
สร้างรายได้ และการจ้างงาน อันเป็ นผลซึ งการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
3.3 การท่องเทียวเชิงเกษตร (Agro Tourism)
เป็ นการท่ องเที ยวที มุ่งเน้น การสัมผัสกับ
บรรยากาศของชนบท ทั งยัง เป็ นที ร วมแห่ ง องค์ ค วามรู ้
เทคโนโลยี กระบวนการถ่ า ยทอด และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น
สามารถดึ งดูดนักท่องเทียวให้มาเยือนหรื อชมพืนทีเกษตรเพือ
สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตที แตกต่าง นอกจากนี ยังส่ งผลให้
เกิ ด รายได้แ ก่ เ กษตรกรจากการขายผลผลิ ต และการบริ ก าร
นัก ท่ อ งเที ย ว สํา หรั บ ประเทศไทยการท่ อ งเที ย วเชิ ง เกษตร
นับเป็ นการท่องเทียวเชิงนิเวศรู ปแบบหนึงทีได้รับความนิยมกัน
มาก ทังนี ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม มีประชากร
ของประเทศส่ ว นใหญ่ ป ระมาณร้ อ ยละ 70 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม จึงควรสร้างโอกาสใช้การเกษตรให้เกิดประโยชน์
กับการท่องเทียว โดยการจัดให้มีการท่องเทียวเชิงเกษตรขึนทัว
ภูมิภาคของประเทศไทยจากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอสรุ ป
ได้ว่ า การท่ อ งเที ย วเชิ ง เกษตร หมายถึ ง “การเดิ น ทางไป
ท่องเที ยวยังพืนที เกษตรกรรม เพือชมการเกษตรที ผสมผสาน
กลมกลืนกับธรรมชาติทีมีทศั นี ยภ์ าพสวยงามในชนบท อันเป็ น
สิ งดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเทียวที
ได้พบเห็น อีกทังยังเป็ นแหล่งทีให้ความรู ้ดา้ นการเกษตรกรรม
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ระดับวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ อาชี พและการมีเวลาเพิมขึน การ
พัฒ นาการทางด้า นการคมนาคมขนส่ ง และการสื อ สาร
ตลอดจนการแลกเปลียนด้านต่างๆ ในยุคโลกาภิวตั น์
2. ปั จจัยดึงดูด ได้แก่ ความพร้อมของความ
ต้องการการท่ อ งเที ยว ทรั พยากรการท่ อ งเที ย ว ราคาการ
ท่องเทียว กฎหมาย และระเบี ยบทีเกียวข้องกับการท่องเที ยว
ความปลอดภัย และสื อมวลชน
ในการศึกษาครังนี สรุ ปได้วา่ ปั จจัยทีทาํ ให้เกิ ด
การท่องเทียวของหมู่บา้ นสะแกรายให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ ปั จจัยผลักดันซึ งเป็ นปั จจัยส่ งเสริ ม และปั จจัย
ดึงดูดในพืนที
2. แนวคิดเกีย% วกับ SWOT Analysis
2.1 ความหมายของ SWOT Analysis
SWOT Analysis เป็ นการวิ เ คราะห์ ส ภาพ
องค์การ หรื อหน่วยงานในปั จจุบนั เพือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุด
ด้อย หรื อสิ งทีอาจเป็ นปั ญหาสําคัญในการดําเนิ นงานสู่ สภาพที
ต้องการในอนาคต
วิ เ คราะห์ SWOT
เป็ น การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทังภายนอกและภายในองค์กร ซึ งปั จจัย
เหล่ า นี แต่ ล ะอย่า งจะช่ ว ยให้เข้า ใจได้ว่า มี อิท ธิ พ ลต่อ ผลการ
ดํา เนิ น งานขององค์ก รอย่า งไร จุ ด แข็ ง ขององค์ ก รจะเป็ น
ความสามารถภายในทีถูกใช้ประโยชน์เพือการบรรลุเป้ าหมาย
ในขณะทีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็ นคุณลักษณะภายใน ทีอาจจะ
ทํา ลายผลการดํา เนิ น งาน โอกาสทางสภาพแวดล้อ มจะเป็ น
สถานการณ์ทีให้โอกาสเพือการบรรลุเป้ าหมายองค์กร ในทาง
กลับ กัน อุ ป สรรคทางสภาพแวดล้อ มจะเป็ นสถานการณ์ ที
ขัดขวางการบรรลุเป้ า หมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์
SWOT นี จะใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน์ การ
กํา หนดกลยุ ท ธ์ เพื อ ให้ อ งค์ ก รเกิ ด การพัฒ นาไปในทางที
เหมาะสม
SWOT เป็ นคํา ย่ อ มาจากคํ า ว่ า Strengths,
Weaknesses, Opportunities และ Threats โดย
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถ
และสถานการณ์ ภายในองค์กรที เป็ นบวก ซึ งองค์กรนํามาใช้
เป็ นประโยชน์ ใ นการทํา งานเพื อ บรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ หรื อ
หมายถึง การดําเนินงานภายในทีองค์กรทําได้ดี

Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์
ภายในองค์กรที เป็ นลบและด้อยความสามารถ ซึ งองค์กรไม่
สามารถนํ า มาใช้ เ ป็ นประโยชน์ ใ นการทํา งานเพื อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรื อหมายถึง การดําเนิ นงานภายในที องค์กรทํา
ได้ไม่ดี
Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปั จจัยและ
สถานการณ์ ภ ายนอกที เ อื ออํา นวยให้ก ารทํา งานขององค์ก ร
บรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกทีเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินการขององค์กร
Threats คื อ อุ ป สรรค หมายถึ ง ปั จ จัย และ
สถานการณ์ ภายนอกที ข ัดขวางการทํา งานขององค์ก รไม่ ใ ห้
บรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกทีเป็ น
ปั ญหาต่อองค์กร
2.2 TOWS Matrix
จากการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรสามารถทีจะนําคะแนนถ่วง
นําหนักในการวิเคราะห์แต่ละด้านมากําหนดเป็ น Matrix ปั จจัย
ภายในและภายนอกขององค์กร เพือกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร
และองค์กรบางแห่ งได้มีการทําผลวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทํา
กลยุทธ์ โดยนําปั จจัยแต่ละประการมาจับคู่กนั และกําหนดเป็ น
กลยุทธ์ต่างๆ เรี ยกว่า TOWS Matrix ดังแสดงในภาพ

ภาพที 1 การกําหนดกลยุทธ์โดยใช้เครื องมือ TOWS MATRIX
จากการกําหนดกลยุทธ์โดยใช้เครื องมือ TOWS
MATRIX ทําให้ได้กลยุทธ์ 4 รู ปแบบในการวางแผนเพือดําเนิ น
กิจกรรม โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลยุทธ์ ดังนี
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1. กลยุทธ์ SO หรื อกลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส
ได้แก่ กลยุทธ์ทีองค์กรจะใช้ความเข้มแข็งภายในฉวยประโยชน์
จากโอกาส ณ ภายนอกทีเปิ ดโอกาสให้ ซึงทุกองค์กรต่างก็อยาก
ได้ค วามเข้ม แข็ ง ภายในเพื อ ให้ ส ามารถฉวยประโยชน์ จ าก
สถานการณ์ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ แ ละสิ ง แวดล้อ ม ณ ภายนอกได้
ด้วยกันทังสิ น SO ได้อีกนันเอง หมายความว่า เมือองค์กรมี
ความอ่อนแอภายในก็จะพยายามปรั บปรุ งให้เข้าหาโอกาสที
เป็ นคุณต่อองค์กรให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้
2. กลยุทธ์ WO หรื อกลยุทธ์จุดอ่อนกับโอกาส
ได้แก่กลยุทธ์ทีองค์กรจะปรั บปรุ งแก้ไขความอ่อนแอภายใน
โดยอาศัย หรื อ ฉวยประโยชน์ จ ากโอกาส ณ ภายนอกที เ ปิ ด
โอกาสให้ เพราะบางครังสิ งแวดล้อม ณ ภายนอกดีมากแต่ทว่า
องค์ก รมี ปั ญ หาภายในเองก็ เ ป็ นที น่ า เสี ย ดายที ไ ม่ อ าจได้รั บ
ประโยชน์จากโอกาส ณ ภายนอกทีเปิ ดกว้างให้ในขณะนันได้
3. กลยุทธ์ ST หรื อกลยุทธ์ จุ ดแข็งกับสิ งกี ด
ขวาง ได้แ ก่ ก ลยุ ท ธ์ ที ใ ช้ค วามเข้ม แข็ ง ภายในขององค์ ก ร
หลีกเลียงหรื อลดทอนอิทธิพลของสิ งกีดขวาง ณ ภายนอกนัน เอง
4. กลยุทธ์ WT หรื อกลยุทธ์จุดอ่อนกับสิ งกี ด
ขวาง ได้แก่ กลยุทธ์ทีปกป้ องตัวเองอย่างที สุด คื อพยายามลด
ความอ่ อ นแอภายในให้ ไ ด้ แ ละพยายามหลี ก เลี ย งสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที กีดขวางคุกคามให้ได้มากที สุด องค์กรใด
หากเผชิ ญกับสิ งกี ดขวางภายนอกมากมายและภายในก็อ่อนแอ
องค์กรนันจะตกอยู่ในสถานการณ์ทีน่าเป็ นห่ วงอย่างยิงอาจทํา
ได้เ พี ย งการต่ อ สู ้เ พื อ ให้อ ยู่ร อดได้ห รื อ ไม่ ก็ ค วบรวมกิ จ การ
หรื อไม่ก็ตอ้ งยอมล้มละลาย ฯลฯ
ในการศึ ก ษาครั งนี สรุ ปได้ ว่ า กลยุ ท ธ์ ที จ ะ
นํามาใช้ในการพัฒนาหมู่บา้ นสะแกรายให้เป็ นแหล่งท่องเทียว
ทางวัฒนธรรม ได้แก่ กลยุทธ์ SO หรื อกลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส
เป็ นกลยุท ธ์ ห ลัก ในการสร้ า งทางเลื อ กในการพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเทียว
3. แนวคิดเกีย% วกับเครือข่ าย
3.1 ความหมายของเครือข่ าย
วีทลีย ์ (Wheatly, 1999: 17-18) กล่าวว่า สรรพ
สิ งต่างก็มีการพึงพาอาศัย มี การดํารงอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มก้อน
เป็ นข่า ยใยแห่ งความสัมพันธ์ มี ค วามเป็ นอิ สระต่ อกันและมี
ตัวตนทีแท้จริ งกล่าวคือ สิ งต่างๆเป็ นเครื อข่ายทีเชือมโยง มีการ

ขยายผลและเติ บโตอย่างต่อเนื อง สามารถปรั บเปลี ยนรู ปร่ าง
รู ปทรงและเปลียนพลังงาน เพือการเข้าสู่สภาวะทีเหมาะสม
เกรี ยงศักดิ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ (2543: 28) กล่าวถึงคํา
ว่า “เครื อข่าย” มีความหมายแตกต่างกันไปตามมุมมองของแต่
ละบุ คคล ผูเ้ ขี ยนมี ทัศนะเกี ยวกับนิ ยามของเครื อข่ายเพือการ
ปฏิ รู ปการศึ ก ษาว่ า หมายถึ ง การที ปั จ เจกบุ ค คล องค์ ก าร
หน่วยงาน หรื อสถาบันใดๆได้ตกลงทีจะประสาน เชือมโยงเข้า
หากัน ภายใต้ว ตั ถุ ป ระสงค์ห รื อ ข้อ ตกลงอย่า งใดอย่า งหนึ ง
ร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ โดยมีจุดหมายเพือการปฏิรูปการศึกษา
กลุ่มเครื อข่ายนี ต้องมีการแสดงออกเป็ นการลงมือทํากิ จกรรม
ร่ ว มกัน เครื อ ข่ า ยมี ห ลายระดับ ตังแต่ ก ารเชื อ มโยงระหว่า ง
ปั จ เจกต่ อ ปั จ เจก การเชื อ มโยงระหว่า งปั จ เจกต่ อ กลุ่ ม การ
เชือมโยงระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม การเชือมโยงระหว่างเครื อข่ายต่อ
เครื อข่าย กลายเป็ นเครื อข่ายย่อยภายใต้เครื อข่ายใหญ่และยัง
กล่าวถึง เครื อข่ายว่า เครื อข่ายมีหลายระดับ ตังแต่การเชือมโยง
ระหว่างปั จเจกบุ ค คลต่อ ปั จเจกบุ คคล การเชื อ มโยงระหว่า ง
ปั จเจกบุ คคลกับกลุ่ม การเชื อมโยงระหว่างกลุ่มกับกลุ่มหรื อ
แม้ก ระทัง การเชื อ มโยงระหว่า งเครื อข่ า ยต่ อ เครื อ ข่ า ย ซึ ง
กลายเป็ นเครื อข่ายย่อยภายใต้เครื อข่ายใหญ่
ปาริ ชาติ สถาปิ ตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิ ระพันธุ์
(2546: 10) กล่าวว่า เครื อข่าย หมายถึง การทีคนมาพบปะกัน มา
ประชุ มกัน และทําสิ งที เป็ นประโยชน์ต่อกัน เพราะมี สิ งที ยึด
โยงใจระหว่างสมาชิ กเข้าด้วยกัน คือ สัมพันธภาพของสมาชิ ก
ในเครื อข่ า ย โดยบุ ค คลจํ า เป็ นต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันบนพืนฐานของความเท่าเทียมในด้าน
ต่ า งๆ โดยเฉพาะด้ า นโอกาสในการสื อสาร การเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลข่าวสาร และการตัดสิ นใจในเรื องต่างๆร่ วมกัน
เครื อข่าย หมายถึง การเชื อมโยงระหว่างระบบการปฏิ บตั ิงาน
หรื อเชือมโยงบทบาทของบุคคล องค์การต่างๆทีเป็ นหน่วยย่อย
รวมตั ว กั น ด้ ว ยความสมั ค รใจ ภายใต้ ค วามต้ อ งการใน
วัตถุประสงค์ร่วมกันจัดโครงสร้างและรู ปแบบการทํางานด้วย
ระบบใหม่ ในลักษณะสร้ างความร่ วมมื อประสานงานกันใน
แนวราบ ระหว่างผูท้ ีเกี ยวข้องด้วยการระดมสรรพกําลัง และมี
กลยุ ท ธ์ ใ นการพัฒ นา ด้ว ยการให้ ส มาชิ ก ได้ ร่ วมคิ ด ร่ วม
ตัด สิ น ใจ ร่ ว มวางแผน ร่ ว มทํา ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มติ ด ตาม
ประเมินผลและร่ วมรับผลประโยชน์
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ด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนี ยังเป็ นการเชิ ดชู ยกย่อง
ส่ งเสริ ม อนุ รักษ์ ถ่ายทอดความเป็ นเอตทัคคะของภูมิปัญญา
และศิ ลปิ น สู่ สาธารณชน ทําให้ชุมชนเกิ ดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ น สามารถเป็ นเกราะป้ องกันผลกระทบทางวัฒนธรรม
จากกระแสโลกาภิวตั น์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
3. สิ งดึ งดูดใจที สําคัญของกลุ่มแหล่งท่องเที ยวชน
เผ่า และกลุ่ม แหล่ง ท่ องเที ย วทางธรรมชาติ และเชิ ง นิ เวศ คื อ
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ท่ า มกลางทรั พ ยากรทาง
ธรรมชาติ โดยใช้จุดขายในเรื องความงดงามตามธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ กลุ่มชนบนทีสูงเป็ นหลัก
ซึ งต้องคํา นึ งถึ งสภาพแวดล้อ มและอัต ลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
โดยกลุ่มชนต้องได้รับการพัฒนาหรื อเตรี ยมความพร้อมของ
ชุมชน เพือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
ศักดิศรี และอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์
4. องค์ประกอบด้านสิ งอํานวยความสะดวก พบว่า
ตําบลนางแลมีสาธารณูปโภคพืนฐานเพียงพอ มีสิ งอํานวยความ
สะดวกอื น ๆ ได้แ ก่ มี ที พ ัก แบบโรงแรมรี ส อร์ ท ที พ กั แบบ
โฮมสเตย์ มี ร้ า นค้า ร้ า นอาหาร ร้ า นคาราโอเกะ ร้ า นเกมส์
อิ น เตอร์ เ น็ ต นวดแผนโบราณฯลฯ แต่ ข าดด้า นบริ ก ารทาง
การเงิน ตูเ้ อทีเอ็ม แลกเปลียนเงินตรา ยังไม่มีศูนย์บริ การข้อมูล
ด้านการท่องเทียว ขาดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าของฝาก ของทีระลึก
ทีกระจัดกระจายมารวมไว้ทีเดี ยวกัน ไม่มีป้ายโฆษณาหรื อให้
ข้อมูลตามแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ
5. องค์ป ระกอบด้า นการเข้า ถึ ง ทางกายภาพของ
ตําบลนาง แล พบว่า มีถนนพหลโยธิ นเป็ นเส้นทางหลักจากตัว
เมืองเชียงรายไปทางทิศเหนื อ 11 กิโลเมตร ห่ างจากสนามบิ น
นานาชาติ 5 กิโลเมตร โดยเส้นทางการคมนาคมภายในตําบลมี
ทังถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง บางช่วงเป็ นถนนลูกรัง (เฉพาะ
ทางขึนเขา) โดยรวมนับว่า การเข้าถึงสะดวกสบาย สามารถผ่าน
ไปยังอําเภอแม่จนั แม่สาย เชียงแสน เชียงของได้(ด่านชายแดน)
มีรถประจําทาง รถรั บจ้างหลายเส้นทาง ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของนักท่องเทียว สามารถเข้าชมผ่านเว็บไซต์ของ อบต.
นางแล หรื อส่ ว นราชการ ภาคเอกชนที เ กี ย วข้อ งกั บ การ
ท่องเทียว ตลอดจนเว็บไซต์ของแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม
นัน ๆ เช่น บ้านดํา ดอยดินแดง กะเหรี ยงคอยาว เป็ นต้น

ในการศึ ก ษาครั งนี สรุ ปได้ ว่ า การพั ฒ นา
หมู่ บ้ า นสะแกรายให้ เ ป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ย วทางวัฒ นธรรม
จํา เป็ นต้อ งสร้ า งเครื อข่ า ยในการพัฒ นา เพื อ นํา จุ ด เด่ น หรื อ
ศักยภาพของสมาชิ กเครื อข่ายมาร่ วมในการพัฒนาให้บรรลุผล
สําเร็ จ
4. งานวิจยั ทีเ% กีย% วข้ อง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางแล (2552: ออนไลน์)
ได้จดั ทําโครงการวิจยั เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม
ตํา บลนางแล อํา เภอเมื อ งเชี ย งราย จัง หวัด เชี ย งราย โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื อ ศึ ก ษาศัก ยภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที ย วทาง
วัฒ นธรรมในตํา บล และเพื อ หาแนวทางการบริ ห ารจัด การ
แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมในตําบล โดยศึกษาบทบาทและ
ความคิดเห็นของผูท้ ี เกียวข้องในตําบลและนักท่องเทียวทัว ไป
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของแหล่ ง ท่ อ งเที ย วทาง
วัฒนธรรม โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ งดึงดูดใจ
จากการท่ อ งเที ย ว (Attractions) ความสํ า ราญจากแหล่ ง
ท่ อ งเที ย ว (Amenities) และ ความสามารถในการเข้า ถึ ง
(Accessibility) พบว่า แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมของตําบล
นางแล ทัง 5 กลุ่มเส้นทาง มีองค์ประกอบครบทัง 3 ด้าน โดยมี
องค์ ป ระกอบด้ า นความสํ า ราญจากแหล่ ง ท่ อ งเที ย วและ
ความสามารถในการเข้าถึงใกล้เคียงกัน แต่มีสิ งดูดใจทีแตกต่าง
กัน ดังนี
1. สิ งดึงดูดใจทีสาํ คัญของกลุ่มแหล่งท่องเทียวมรดก
ทางวัฒนธรรม คื อ ศาสนสถานพระธาตุ โบราณวัต ถุ ปู ช นี ย
สถาน ร่ อ งรอยทางประวัติ ศ าสตร์ ข องตํา บล ซึ งมี ต ํา นาน
เกี ยวข้องกับพระพุท ธศาสนา ซึ งเป็ นศู น ย์รวมจิ ตใจของชาว
ตําบลนางแล โดยเป็ นทีมาของการสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของชุมชน หลักการคือใช้วฒั นธรรมเป็ นเครื องมือใน
การประชาสัมพันธ์การท่องเทียว ใช้วฒั นธรรมเป็ นทรัพยากรที
ดึ งดู ดใจด้านการท่ อ งเที ยว และเป็ นสิ ง ที สร้ างลักษณะพิ เศษ
ให้แก่แหล่งท่องเทียว
2. สิ งดึ งดูดใจที สําคัญของกลุ่มแหล่งท่ องเที ยวด้าน
ศิ ลปะ และกลุ่มแหล่งท่องเที ยวภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซึ งเป็ นกลุ่ ม ทรั พ ยากรบุ ค คลที มี คุ ณ ค่ า ของชุ ม ชน หาก
นักท่องเที ยวมาเทียวชมกลุ่มนี ทําให้เกิดการแลกเปลียน เรี ยนรู ้
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อภิรดี ไชยเทพ (2549) ได้ศึกษาเรื อง การจัดการการ
ท่องเทียวเชิงนิ เวศในเขตป่ าอนุ รักษ์: กรณี ศึกษาชุมชนบ้านป่ า
เหมียง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึ กษาถึงศักยภาพด้านการท่ องเที ยวของชุมชนบ้านป่ าเหมี ยง
และพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างชุ มชนบ้านป่ าเหมี ยงกับ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ จ้ซ้ อ นในการจัด การการท่ อ งเที ย ว เป็ น
การศึ กษาเชิ งคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ชาวบ้านที อาศัย
ในชุมชนบ้านป่ าเหมียงและเจ้าหน้าทีของหน่วยงานภาครัฐที มี
หน้าที ในการดูแลพืนที นีรวมทังมีส่วนเกี ยวข้องในการจัดการ
การท่ อ งเที ย ว ใช้วิ ธี ก ารสั ง เกตและสํ า รวจพื นที และจาก
การศึ ก ษาเอกสารบทความและงานวิ จัย ที เ กี ย วข้อ งกับ การ
จัดการการท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศ ผลจากการศึ กษาพบว่า ชุ มชน
บ้านป่ าเหมียงมีศกั ยภาพด้านสิ งแวดล้อมทีสวยงามประกอบไป
ด้ว ยทรั พยากรทางธรรมชาติ ทีเ อื อต่ อการท่ องเที ย วซึ ง ได้แ ก่
ระบบนิเวศทีอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางธรรมชาติ
นอกจากนี ชุมชนบ้านป่ าเหมียงยังมีวฒั นธรรมที น่าสนใจ จาก
การตังถินฐานของชุมชนทีอาศัยบนทีราบหุ บเขา ส่ งผลให้มีวิถี
ชี วิตที ผูก พันกับป่ าไม้ มี การใช้พืนที ป่าเพือ การปลูก ต้นเมี ย ง
และนํา มาผ่า นขันตอนการทํา เมี ย งเพื อ จํา หน่ า ย ก่ อ เกิ ด เป็ น
รายได้ใ ห้กับ ชุ ม ชน ซึ ง การทํา เมี ย งถื อ เป็ นภู มิ ปั ญ ญาในการ
ดํารงชีวติ ของชุมชนแห่งนี อีกทังยังแสดงถึงการปรับตัวในการ
อยู่ร่ ว มกับ ธรรมชาติ ไ ด้อ ย่า งลงตัว เกิ ด การเรี ย นรู ้ ใ นการอยู่
ร่ วมกันระหว่างคนกับป่ า นํามาซึงประโยชน์ในการใช้พืนทีเพือ
การดํารงชี วิต แต่ต่อมาเมือป่ าไม้ของชุ มชนบ้านป่ าเหมียงถูก
ประกาศให้เป็ นเขตป่ าอนุ รักษ์มีอุทยานแห่ งชาติแจ้ซอ้ นเข้ามา
เป็ นผูด้ ูแล มีกฎระเบียบทีชาวบ้านในชุมชนต้องปฏิบตั ิตาม ทําให้
การใช้ประโยชน์จากพืนที ป่าไม้ของชาวบ้านกลายเป็ นสิ งผิด
กฎหมายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการใช้พนที
ื ระหว่างชุมชน
บ้านป่ าเหมียงกับอุทยานแห่ งชาติ แจ้ซ้อน ต่อมาความขัดแย้ง
ของทังสองฝ่ ายเริ มคลี ค ลายไปในทางที ดี ขึ น เมื อ ทังสอง
สามารถใช้ประโยชน์ ร่ว มกันจากเขตป่ าอนุ รัก ษ์ โดยนําการ
ท่ อ งเที ย วเชิ ง นิ เ วศเข้า มาเป็ นตัว ประสานเพื อ ให้ชุ ม ชนได้มี
รายได้จ ากการท่ อ งเที ยวและสร้ า งความสัม พันธ์ อ ัน ดี ใ ห้กับ
อุทยานในการอนุ รัก ษ์พื นที แห่ งนี เกิ ดความร่ ว มมื อระหว่า ง
ชุมชนบ้านป่ าเหมียงและอุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ นในการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เพื อ การท่ อ งเที ย ว มี ก ารจั ด การการ

ท่องเที ยวเชิ งนิ เวศที มีความพร้อมในการรองรั บนักท่ องเที ยว
นอกจากศักยภาพด้านการท่องเที ยวของชุ มชนที ประกอบไป
ด้ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ ที อุ ด มสมบู ร ณ์ ผ สานกับ ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทําเมียงแล้วชุมชนยังได้มีการจัด
กิ จ กรรมเพือ ให้นัก ท่ อ งเที ยวได้สัมผัส กับ วิถี ชี วิต ของชุ ม ชน
โดยการเข้า พัก กับ ชาวบ้า นในรู ป แบบบ้า นพัก โฮมสเตย์ซ ึ ง
นักท่องเทียวจะได้เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของชุมชนอย่างแท้จริ ง อย่างไร
ก็ตามถึงแม้การจัดการการท่องเทียวเชิงนิเวศจะนํามาซึ งการเอือ
ประโยชน์ ซ ึ งกัน และกัน ระหว่า งชุ ม ชนบ้า นป่ าเหมี ยงและ
อุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น แต่การจัดการทีเกิดขึนยังจําเป็ นจะต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู ้ในด้านการจัดการการท่องเทียว เพือเพิม
ศั ก ยภาพในการรองรั บ การท่ อ งเที ย วและมี ก ารวางแผน
การตลาดให้กับชุ มชนบ้า นป่ าเหมี ยงเพื อ เพิ มรายได้จ ากการ
ท่องเทียว นอกจากนี ยังควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรั บ นั ก ท่ อ งเที ย วของพื นที แ ห่ ง นี เพื อ ไม่ ใ ห้ ก ระทบต่ อ
สิ ง แวดล้อ มในชุ ม ชน อี ก ทั งศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบจากการ
ท่องเทียวทีมีต่อชุมชนเพือให้เกิดการท่องเทียวทียงั ยืนต่อไป
3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื องยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งท่องเทียว
ทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่ 9 หมู่บา้ นสะแกราย ต.ดอนยาย
หอม อ.เมื องนครปฐม จ.นครปฐม มี วตั ถุประสงค์เพือศึ กษา
บริ บ ทและสภาพแวดล้อ ม สํา หรั บ นํา มาใช้ใ นการวิเ คราะห์
ศัก ยภาพของหมู่ 9 บ้า นสะแกราย ในการก้า วเข้า สู่ ก ารเป็ น
หมู่บ้านท่ องเที ยว และเพือค้นหาแนวทางที เหมาะสมในการ
พัฒนาให้เป็ นหมู่บา้ นท่องเทียวโดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ และ
ทํา การรวบรวมข้อ มู ล จากเอกสารหลัก ฐานที เ กี ย วข้อ ง การ
สัมภาษณ์ แบบเจาะจงจากผูท้ ี เกี ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บ้าน
สะแกราย รวมถึงการสํารวจ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่ วมในพืนทีของหมู่บา้ นในช่วงเวลาต่างๆ โดยมีขนตอนในการ
ั
วิจยั ดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ประชากรที ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั งนี ได้แ ก่ ผูน้ ํา
ชุ ม ชน ประชาชน หมู่ 9 บ้า นสะแกราย และเจ้า หน้า ที ข อง
ภาครั ฐ และเอกชนที ร่ ว มสนั บ สนุ น กิ จ กรรม โดยผู ้วิ จัย ได้
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คัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งเพื อ เป็ นผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล สํ า คัญ ด้ว ยตนเอง
สําหรับสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก ประกอบด้วย (1) ผูน้ าํ ชุมชน (2)
ประชาชน (3) เจ้าหน้าที ของภาครัฐและเอกชนที ร่วมสนับสนุ น
กิจกรรม จํานวนกลุ่มละ 3-5 คน
เครื%องมือทีใ% ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีคือแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง โดยมี ขนตอนการสร้
ั
าง และพัฒนาแบบสัมภาษณ์
ดังนี
1. นํากรอบแนวคิดมาสร้างประเด็นคําถาม ในร่ าง
แบบสัมภาษณ์
2. นําเสนอต่อที ปรึ กษางานวิจัย เพือรั บข้อแนะนํา
และนํามาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
การรวบรวมเก็บข้ อมูล
การวิจยั ครังนี ผูศ้ ึกษาได้ดาํ เนินการดังนี
1. ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เพือจัดทําหนังสื อรับรองการเก็บข้อมูล สําหรับ
ส่งถึงผูท้ ีเกียวข้องกับการวิจยั
2. ผูว้ ิจัยได้ทาํ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ กข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง
3. ในขันตอนการวิจยั ได้กาํ หนดไว้ 2 ขันตอน คือ 1)
ขันตอนก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการ
สัมภาษณ์ รวมทังหัวข้อการวิจยั โดยย่อ เพือช่ วยให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญ มีความเข้าใจได้ตรงประเด็น และ 2) ขันสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้
มีการเตรี ยมประเด็นคําถามต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเพือเป็ นแนวทางการ
วิเคราะห์ปัญหาให้แก่ผสู ้ มั ภาษณ์ หลังจากนันได้นาํ ข้อมูลทีได้รับ
จากการสัมภาษณ์เข้าสู่การวิเคราะห์ต่อไป
สถิตทิ ใี% ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผู ้ วิ จั ย นํ า ข้ อ มู ล ที ได้ จ ากการจดบั น ทึ กและ
บันทึกเสี ยงในการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ จากกลุ่มตัวอย่างมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
2. นําข้อมูลทีได้มาเรี ยบเรี ยงในรู ปแบบของข้อความ
เพือง่ายต่อการแยกประเด็น
3. ทําการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตามกลุ่มของ
ข้อมูล
4. ตีความข้อมูลทีได้โดยเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีหลักที
นํามาใช้ในการวิเคราะห์

5. สรุ ปข้อมูลที ได้ และอภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎี
และปรากฏการณ์ เพือสร้างข้อสรุ ปรวบยอด และข้อเสนอแนะ
4. ผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ รวมถึ ง การ
วิเคราะห์ศกั ยภาพของหมู่บา้ นสะแกราย ในการก้าวเข้าสู่ การเป็ น
หมู่บา้ นท่องเทียว ผลการศึกษามีดงั นี
1. ทิ ศทางการพัฒนาหมู่บา้ น ประชาชนในหมู่บา้ น
สะแกราย ได้มีการรวมตัวกันเพือพบปะพูดคุยกันอย่างต่อเนื อง
เป็ นประจํา ทังอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทังนี ได้รับ
การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ดําเนิ นกิ จกรรมในชุมชน เช่ น สํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอ
เมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริ สเตียน สํานักงานเกษตรอําเภอ
เมื อ งนครปฐม องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลดอนยายหอม
สํานักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เป็ นต้น ทําให้
ประชาชนในหมู่บา้ นสะแกรายได้รับรู ้ถึงศักยภาพของตนเองที
จะช่ ว ยให้ ด ํา เนิ น ชี วิ ต ได้อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ตามหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการหลีกเลียงอบายมุขทีแพร่ ระบาด
ในปั จจุบนั ซึ งประชาชนส่ วนใหญ่ต่างมีความมุ่งมัน ที จะรักษา
ประเพณี อนั ดี ง านของบรรพบุ รุษให้ค งอยู่ตลอดไปชัวลูกชัว
หลาน และจากการประชุ ม ประชาคมทํา ให้ ป ระชาชนใน
หมู่ บ้า นสะแกราย ได้ร่ ว มกัน กํา หนดวิ สั ย ทัศ น์ ข องชุ ม ชน
ว่ า “เป็ นหมู่ บ้ า นท่ อ งเที ยวเชิ งอนุ รั ก ษ์ ว ัฒ นธรรมและ
เกษตรกรรม ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาไทย ตํา นานไทดํา สร้ า ง
เศรษฐกิจชุมชน”
2. สภาพปั ญหาในปั จจุ บัน ในปั จจุ บันจะพบว่า
ประชาชนส่ วนใหญ่ประสบปั ญหาหนี สิ นจากภาคเกษตรกรรม
ที มาจากการประสบกับการขาดทุ นจากการเลี ยงกุ้งเนื องจาก
ไม่ได้ราคาตามทีกาํ หนด ทําให้ประชาชนบางส่ วนต้องกูย้ ืมเงิน
จากแหล่งต่าง ๆ ทังนอกและในระบบ เพือนํามาใช้จ่ายในการ
ดํารงชีวติ ประจําวัน ซึงส่งผลต่อเนืองให้ประชาชนในชุมชนเริ ม
ออกไปแสวงหาทํางานอืนๆ นอกพืนที
3. ปั จจัยดึงดูดในพืนที จากการศึกษาพบว่าหมู่บา้ น
สะแกรายมี ปั จ จัย ในพื นที ห ลายด้า นที ส ามารถส่ ง เสริ ม ให้
นักท่องเทียวเกิดความสนใจและเข้ามาสู่พืนที ได้แก่
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3.1 วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชน ทังในเรื องการ
แต่ งกาย ภาษาพูด ภาษาเขี ยน ระบบครอบครั ว ส่ ว นในเรื อ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชือ ได้แก่ ประเพณี การเกิด
ประเพณี วยั หนุ่ม ประเพณี การเล่นคอน (อินก๊อน ; การเกียวพา
ราสี ) ประเพณี ลงข่วง (การเกียวพาราสี ) พิธีแต่งงาน ประเพณี
การตาย ประเพณี เสนเรื อน ประเพณี พิธีปัตตง (พิธีแสดงความ
กตัญู) ความเชือเรื องการนับถือผี เรื องขวัญ
3.2 แหล่งท่องเทียวบริ เวณโดยรอบและในพืนที
ได้แ ก่ ศู น ย์เ รี ย นรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาไทย ปิ ยะชนก ซึ ง ถื อ เป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู ้ดา้ นการพัฒนาชุมชนในระดับฐานราก และสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนด้วยการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเยียมชมภายในศูนย์เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย “ปิ ยะ
ชนก” การรั บ ฟั ง การบรรยายสรุ ป ประวัติ ข องหมู่ บ้า น และ
ปรัชญา การดํารงชีวิตชาวไทดํา รวมถึงแวะรับประทานอาหาร
พืนบ้านและซือของทีระลึก เป็ นต้น ซึงอาจกล่าวได้วา่ ศูนย์เรี ยนรู ้
ภูมิ ปั ญญาไทย ปิ ยะชนก เป็ นเสมื อ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ข องคนใน
ชุมชนในด้านต่างๆ เช่ น การร่ วมประชุมเพือพบปะหารื อกัน
ระหว่า งคนในชุ มชน การฝึ กขายสิ น ค้า ที มีอ ยู่ใ นชุ มชน การ
ถ่ า ยทอดความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น ของปราชญ์ ช าวบ้ า นสู่
ลูกหลานของคนในชุมชน รวมถึงการฝึ กวิธีการบริ หารจัดการ
ของผูน้ าํ ชุมชนเพือรองรับการทีหมู่บา้ นจะเป็ นแหล่งท่องเทียว
ในอนาคตอีกด้วย

โพธิ สัตว์เจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อสี ทิศ รวมถึ งแม่ตะเคียน ซึ ง
มักจะมีนกั เสี ยงโชคจากทัว ทุกสารทิ ศแวะเวียนแห่ เข้ามาอย่าง
ล้นหลาน โดยเฉพาะช่วงก่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
จุ ด เด่ น ที สํา คัญ คื อ ประชาชนที ม าที นี ม ัก นิ ย มเข้า มาลอดใต้
โบสถ์ จํานวน 3 รอบ หรื อ 9 รอบ โดยเชือว่าจะทําให้เกิดสิ งดี ๆ
และความเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวติ ของตน
วัดดอนยายหอม เป็ นวัดทีสร้างเพือระลึกถึงยายหอม
ซึ งเป็ นผูเ้ ลียงพระยาพาน โดยวัดจะมีการจัดงานประเพณี และ
กิ จกรรมทางศาสนาที เป็ นศูนย์รวมในการทํากิ จกรรมร่ วมกัน
ของคณะสงฆ์ ประชาชนในตําบลดอนยายหอม เช่น งานคล้าย
วันมรณภาพหลวงพ่อเงิ น งานปิ ดทองกลางเดื อน 4 ขึน 15 คํา
ของทุ กปี งานคล้า ยวันมรณภาพหลวงพ่อ แช่ ม และงานตาม
เทศกาลทางพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วัน
มาฆบูชา ฯ
ศู น ย์ ว ั ฒ น ธ ร ร ม อํ า เ ภ อ เ มื อ ง น ค ร ป ฐ ม โ ด ย
มหาวิท ยาลัย คริ สเตี ยน ได้จัดตังศู นย์ว ฒั นธรรมอํา เภอเมือ ง
นครปฐม และเปิ ดอย่า งเป็ นทางการเมือ ปี พ.ศ. 2550 โดยมี
ผศ.สุ พ จน์ สุ ท ธิ ศั ก ดิ เป็ นผู ้ อ ํ า นวยการศู น ย์ ฯ สํ า หรั บ
วัตถุประสงค์ในการจัดตังศูนย์วฒั นธรรมแห่ งนี คือ เพือศึกษา
วิจยั และรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยเน้นท้องถินจังหวัด
นครปฐม และจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก ทําการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ทางวัฒนธรรม โดยเน้นสื อเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความ
ร่ วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการดําเนินกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม เพือให้ทุกคนสามารถสื บค้นได้จากทัวประเทศ
อย่างไรก็ตามยังคงมีการจัดนิทรรศการภายในศูนย์ฯ เพือให้เห็น
บรรยากาศของรู ปแบบพิพิธภัณฑ์อยูบ่ า้ ง
ศู น ย์ว ฒ
ั นธรรมไทยทรงดํา ตังอยู่ใ นบริ เ วณพื นที
ของวัดสะแกราย เป็ นทีเก็บรวบรวมภาพชีวติ ความเป็ นอยูท่ งใน
ั
อดีตและปั จจุบนั ของชาวไทดํา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้คน
รุ่ นหลังทังนอกในชุมชนทีแวะเวียนมาได้ศึกษา ซึงภายในศูนย์ฯ
ได้มีการจัดแสดงในรู ปแบบของบ้านจําลอง โดยมี การแสดง
เครื องมือเครื องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน อักษรดังเดิม เครื อง
ทอผ้า เป็ นต้น โดยเปิ ดให้เข้าชมทุกวัน และไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

ภาพที 2 ศูนย์เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย ปิ ยะชนก (ศูนย์ปิยะชนก,
2552)
วัดดอนขนาก เป็ นวัดที มี ชือเสี ยงเรื องสิ งศักดิ สิ ท ธิ
แห่ งหนึ งของ จ.นครปฐม โดยทัว ไปแล้วประชาชนทุกเพศทุก
วัยมักนิ ยมมาเข้ามาบวชชีพราหมณ์ และทําบุญที นี นอกจากนี
ภายในวัดดอนขนากยังมีสิ งศักดิ สิ ทธิ ที มีชือเสี ยง ได้แก่ วิหาร
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หลักเกณฑ์การประเมิ น เช่ น ประชาชนมี ความสามัคคี และมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาหมู่บา้ น รวมถึงปลอดอาชญากรรมและ
สิ ง เสพติ ด ในชุ ม ชน การมี ว ัฒ นธรรมและประเพณี ที เ ป็ น
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ น ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
ชีวิตประจําวัน เป็ นต้น ซึ งถือได้วา่ เป็ นผลมาจากศักยภาพของ
ชุมชนนันเอง นอกจากนี กระแสการเปลียนแปลงของโลกได้
เปิ ดโอกาสให้ ห มู่ บ้า นสะแกราย ได้รั บ การช่ ว ยเหลื อ จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ทิศทางของกระแส
การท่องเทียวทีเปลียนไป ทําให้นกั ท่องเทียวนิยมเข้ามาเทียวเชิง
วัฒนธรรมเพิมมากขึน ทําให้มีหน่ วยงานทังภาครัฐและเอกชน
ให้ความสนใจทีจะช่วยสนับสนุนให้หมู่บา้ นสะแกราย พัฒนาเข้า
สู่ การเป็ นหมู่ บ้านท่ องเที ยวเชิ งวัฒนธรรม รวมถึ งในปั จ จุ บัน
กระแสรั กษาสุ ขภาพในสังคมไทยมาแรง ซึ งสอดคล้องกับจุ ด
ขายทีมีอยูใ่ นหมู่บา้ น คือ ผลผลิตทางการเกษตรทีไม่ใช้สารเคมีที
มี อยู่จ ํานวนมาก นอกจากนี กระแสโลกาภิ ว ฒ
ั น์ ไ ด้ท ํา ให้เ กิ ด
ความก้าวหน้าและรวดเร็ วในการสื อสาร รวมถึงมีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หมู่บา้ นได้หลากหลายอีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตามหมู่บา้ นสะแกราย ยังคงมีจุดอ่อน
และอุ ป สรรคที ขั ด ขวางมิ ใ ห้ ก ารดํ า เนิ นกิ จกรรมตาม
วัตถุประสงค์ประสบความสําเร็ จ ได้แก่ การทีผูน้ าํ ชุมชนและ
ชาวบ้านมักไม่กล้าแสดงออกถึงความต้องการทีแท้จริ งของตน
แก่หน่วยงานภาครัฐทีเข้ามาช่วยในการพัฒนาหมู่บา้ น โดยส่ วน
ใหญ่จะปล่อยให้หน่วยงานภาครัฐชีนําและรอรับการช่วยเหลือ
เพียงอย่างเดี ยว ทําให้กิจกรรมโครงการที มีประโยชน์ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ในชุ มชนอย่างทัวถึง นอกจากนี การพัฒนา ที
ขาดทิ ศทางที มาจากการขาดองค์ความรู ้ทีสอดคล้องกับบริ บท
และความรู ้ตกยุคสมัย ทําให้ตอ้ ประสบกับปั ญหาการขาดทุ น
และต้องเป็ นหนี เงินกู้ (ธกส.) มาอย่างต่อเนื องมาจนถึงปั จจุบนั
ซึ งถื อได้ว่า เป็ นผลมาจากการขาดศักยภาพของชุมชนนันเอง
นอกจากนี กระแสการเปลียนแปลงของโลกได้ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาหมู่บ้านสะแกราย อย่างหลี กเลียงไม่ได้เช่ นกัน ซึ ง
ได้แก่ กระแสบริ โภคนิยม ทําให้ประชาชนเน้นผลิตจํานวนมาก
และเกิ ดการผันผวน ทํา ให้เ กิ ด ภาวะขาดทุ นและเป็ นหนี สิ น
จํานวนมาก รวมถึงนโยบายของภาครัฐทีมีลกั ษณะตัดเสื อโหล
ซึ งบางโครงการไม่เหมาะสมกับพืนที ทําให้เกิดผลกระทบเชิ ง
ลบมากกว่าเชิงบวก

ภาพที 3 ป้ ายศูนย์วฒั นธรรมไตโซ่งดํา (ศูนย์วฒั นธรรมไตโซ่งดํา
, 2552)
4. ปั จจัยทีส่งเสริ มการท่องเทียว จากการศึกษาพบว่า
หมู่บา้ นสะแกราย มีปัจจัยหลายด้านที เกี ยวข้อกับการส่ งเสริ ม
ให้นกั ท่องเทียวเกิดความสะดวกในการเข้าสู่พืนที ดังนี
4.1 สิ งอํานวยความสะดวก ได้แก่ บริ การของ
อบต.ดอนยายหอม ด้านการพัฒนาและปรั บปรุ งถนน ไฟฟ้ า
ประปา ป้ ายบอกทาง การจัดทําแผนที เพือให้ขอ้ มูลสําหรั บ
เชือมโยงเส้นทางท่องเทียวบริ เวณใกล้ ๆ กัน
4.2 การให้บ ริ ก ารแก่ นักท่ องเที ย ว ได้แ ก่ การ
สาธิตวิถีชีวติ และภูมิปัญญาพืนบ้าน และการจัดตลาดนําสาธิต

ภาพที 4 การบรรยายวิถีชีวติ ให้แก่นกั ศึกษาทีเข้ามาดูงาน
(หมู่บา้ นสะแกราย, 2552)
จากวิเคราะห์ศกั ยภาพของหมู่ 9 บ้านสะแกราย ใน
การก้าวเข้าสู่ การเป็ นหมู่บ้านท่ องเที ยว อาจถื อได้ว่ามี บริ บท
และสภาพแวดล้อมทีเป็ นจุดแข็งและโอกาสทีหลากหลายจํานวน
มาก ซึ งได้แก่ การทีหมู่บา้ นสะแกรายได้รับคัดเลือกจากจังหวัด
นครปฐมให้เป็ นหมู่บา้ นอยู่ดีมีสุขดี เด่นประจําปี 2552 ซึ งเป็ น
ผลมาจากการที ส ภาพของหมู่ บ้า นสะแกราย เป็ นไปตาม
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นอกจากนี ชุมชนยังได้สรุ ปแนวทางการพัฒนา เพือ
ก้าวเข้าสู่ การเป็ นหมู่บา้ นท่องเที ยว กล่าวคือ การได้รับโอกาส
จากมหาวิทยาลัยคริ สเตียน ให้เข้าไปขายของที มีตลาดนัดทุกวัน
จันทร์ ถือเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์คุณภาพสิ นค้า และหมู่บา้ น
ช่องทางหนึงทีสาํ คัญ นอกจากนี การตังแผงขายของในเส้นทางที
รถของนักท่องเทียวใช้วงิ ผ่านสามารถทําได้โดยต้องวางแผนให้
ดี และเงื อ นไขประการสํ า คัญ คื อ การจั ด ประชุ ม ระหว่ า ง
ประชาชนบ่ อย ๆ จะช่ วยให้ เกิ ดความต่ อเนื องในการทํางาน
ร่ วมกัน

คนท้องถิ นในการเดิ นทางท่ องเที ยว เพือการศึ กษาเรี ยนรู ้การ
ท่ อ งเที ย วเชิ ง นิ เ วศ การท่ อ งเที ย วเชิ ง วัฒ นธรรม และการ
ท่องเที ยวเพือการรั กษาร่ างกาย/สุ ขภาพ เป็ นต้น ในการสร้ าง
ทางเลือกในการพัฒนานัน จําเป็ นต้องทําการวิเคราะห์แนวทางที
เหมาะสมกับสภาพของจุ ดแข็งและโอกาสที มีในปั จจุ บันเพือ
พัฒ นาหมู่ บ้า นสะแกรายให้ก ลายเป็ นหมู่ บ้า นท่ อ งเที ย ว ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิด TOWS MATRIX ของ Wheelen, Hunger
(2002) ทีได้กล่าวไว้วา่ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร สามารถทีจะนําผลการ
วิเคราะห์แต่ละด้านมาจัดทําเป็ น Matrix เพือกําหนดกลยุทธ์ที
เหมาะสมและเป็ นไปได้ในการนําไปปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั
ทังนี ผลจากการศึกษาได้ชีให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาเป็ นหมู่บา้ นท่องเทียว ดังนี
จุ ด แข็ ง ได้แ ก่ (1) ประชาชนมี ค วามสามัค คี (2)
ประชาชนมี ส่ว นร่ วมในการพัฒ นาหมู่ บ้า น (3) เป็ นหมู่บ้า น
ปลอดอาชญากรรมและสิ ง เสพติ ด (3) มี ว ฒ
ั นธรรมและ
ประเพณี ทีเป็ นเอกลักษณ์ (4) หมู่บา้ นปลูกผักปลอดสารพิษ และ
(5) มีการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์หมู่บา้ นทีหลากหลาย
จุดอ่อน ได้แก่ (1) ชาวบ้านไม่กล้าแสดงออกถึ ง
ความต้องการทีแท้จริ งของตนแก่หน่วยงานทีเข้ามาช่วยพัฒนา
(2) ประชาชนประสบกับปั ญหาการขาดทุน และเป็ นหนี เงิ นกู้
ธกส. (3) มุ่งเน้นการผลิตโดยขาดความรู ้
โอกาส ได้แก่ (1) ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดนครปฐม
ให้เ ป็ นหมู่บ้า นอยู่ดีมี สุ ข ดี เ ด่ น ประจําปี 2552 (2) ได้รั บ การ
ช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในการพัฒ นาหมู่ บ้า น (3)
กระแสการท่ องเที ยวเชิ งวัฒนธรรม มี แหล่งท่ อ งเที ยวอื น ๆ
บริ เวณใกล้ๆ
อุ ป สรรค ได้ แ ก่ (1) นโยบายของภาครั ฐ ที นํ า
โครงการที ไม่สอดคล้องกับความต้องการลงมาในพืนที (2)
การได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยคริ สเตียน ให้เข้าไปขายของที
ตลาดนัดทุกวันจันทร์
จากการวิเคราะห์ SWOT ได้นาํ มาสู่ ขอ้ เสนอแนะ
เพื อ สร้ า งแนวทางที เ หมาะสมในการพัฒ นาเป็ นหมู่ บ้ า น
ท่ อ งเที ย ว ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จัย โดยผู ้วิ จัย ได้เ รี ย ง
ตามลําดับความสําคัญ ดังนี

5. อภิปรายผล
อาจกล่าวได้ว่า เงื อนไขสําคัญในการพัฒนาหมู่บา้ น
สะแกรายให้ กลายเป็ นหมู่ บ้านท่ องเที ยวได้นัน นอกจากต้อง
อ้างอิ งกระแสของโลกที เปลี ยนแปลงไปแล้ว ยังคงต้องพัฒนา
ศักยภาพของชุ มชนเป็ นสํา คัญ ซึ ง ผลการศึ ก ษาพบว่า การที
หมู่ บ้า นสะแก จะสามารถพัฒนาศัก ยภาพของชุ ม ชนได้นั น
จําเป็ นต้อ งมีการวิเคราะห์ SWOT ก่อน ซึ งสอดคล้องกับ ที
สมยศ นาวีก าร (2548) ได้ก ล่า วไว้ว า่ ในการทํา SWOT
Analysis นันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร กล่าวคือทําให้
ทราบว่า องค์กรของเรามีศ กั ยภาพมากน้อ ยเพีย งใด โดย
พิจารณาจากจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ทัง 2
ตัวนี จะแสดงให้เห็ นว่าองค์กรมีอะไรบ้างที เป็ นจุ ดแข็งที ควร
คงไว้ และอะไรบ้างทีเป็ นจุดอ่อนทีควรปรับปรุ งให้ดีขึน ส่ วน
ภายนอกองค์ก ร เราจะทราบได้จ ากการวิเ คราะห์ โ อกาส
(Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) ซึ งเป็ นปั จจัยภายนอกที
ควบคุมไม่ได้ แต่ได้วิเคราะห์เพือนําไปปรับปรุ งองค์กร เพือให้
เข้ากับปั จจัยสิ งแวดล้อมภายนอก และจากการทีทิศทางของการ
ท่องเที ยวที เปลี ยนไป ทําให้นักท่องเที ยวนิ ยมหันมาท่องเที ยว
เชิ งวัฒนธรรมเพิมมากขึนนัน สอดคล้องกับที บุญเลิศ จิ ตตัง
วัฒนา (2542) ที ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มตลาดในอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที ย วมี แ นวโน้ ม ที จ ะเปลี ย นแปลงไปเนื อ งจากมี ก าร
เปลียนแปลงเชิ งโครงสร้ างทางประชากรศาสตร์ โดยเฉพาะ
การขยายตัวของกลุ่มประเทศ BRIC (ประกอบด้วยบราซิ ล
(Brazil) รัสเซี ย (Russia) อินเดีย (India) และจีน (China)) ซึ ง
อาจกล่าวได้ว่า การเดิ นทางท่องเที ยวเริ มมีลกั ษณะเฉพาะมาก
ขึนกว่าทีผา่ นมา เพราะนักท่องเทียวต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์กบั
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2. ศึก ษาแนวทางในการแสวงหาเครื อ ข่า ยความ
ร่ ว มมือ ในการพ ฒั นาหมู ่บ า้ นสะแกรายให้เ ป็ นหมู่ บ้ า น
ท่องเทียว รวมถึงกลยุทธ์เพือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียว
3. ศึ กษาแนวทางในการพัฒนาจากแหล่งท่องเที ยว
อืนทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน และประสบผลสําเร็ จ เพือนํามาเป็ น
ตัวแบบในการพัฒนาหมู่บา้ นสะแกราย

1. การประชุ ม สร้ า งที ม งานในการพัฒ นาเป็ น
หมู่บา้ นท่องเทียว โดยมีการร่ วมระดมสมองจากคน 2 กลุ่มใน
ชุมชน คือ คนรุ่ นเดิม ซึงได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
และคนรุ่ นใหม่ ซึ งได้แก่ เยาวชนทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เพือเติม
เต็มในมุมมองต่างๆ ร่ ว มกัน รวมถึ ง เกิ ดการยอมรั บและร่ ว ม
ขับเคลือนกิจกรรมทีจะเกิดขึนในชุมชน
2. การแสวงหาเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนา
หมู่บา้ นสะแกรายให้เป็ นหมู่บา้ นท่องเทียว ซึ งได้แก่ (1) อบต.
ดอนยายหอม ซึ งจะเป็ นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนแหล่ง
ทุ นในการพัฒนา และเป็ นศู นย์ขอ้ มูลให้แ ก่ นักท่ องเที ย ว (2)
สถาบันการศึกษา โดยเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ
และการจัดรู ปแบบกิ จกรรมการท่องเที ยว/สัมมนา รวมถึงเป็ น
แกนหลักสําคัญในการนํากลุ่มนักศึกษาเข้ามาทัศนศึกษาและดู
งานในหมู่บา้ นสะแกราย (3) สํานักงานการท่องเที ยวและกี ฬา
ในฐานะเป็ นแหล่งทุนทีช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บา้ น
3. เชือมโยงแหล่งท่องเทียว โดยศึกษาความเป็ นไป
ได้และแสวงหาความร่ วมมือจากแหล่งท่องเทียว โดยเชือมโยง
ระหว่างศูนย์เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาไทย ปิ ยะชนก วัดดอนขนาด วัด
ดอ น ย าย ห อ ม ศู น ย์ ว ั ฒ น ธร ร ม อํ า เ ภอ เ มื อ ง น ค ร ป ฐ ม
มหาวิทยาลัยคริ สเตี ยนวัดสะแกราย (ศู นย์วฒั นธรรมไทดํา)
ศูนย์วฒั นธรรมไทดํา (วัดสะแกราย) และ อบต.ดอนยายหอม
4. สร้างจุดขาย ทีเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองทีไม่ซาํ
กับ แหล่ ง ท่ อ งเที ย วอื น ๆ เช่ น กิ จ กรรมต้อ นรั บ นัก ท่ อ งเที ย ว
สิ นค้าภูมิปัญญาท้องถิน สิ นค้าเกษตรในชุมชน เป็ นต้น
5. พัฒนาสาธารณูปโภคพืนฐาน โดยปรับปรุ งสภาพ
ของถนนที เ ป็ นเส้ น ทางเชื อ มโยงแหล่ งท่ องเที ยวให้ มี ความ
สะดวก และสวยงาม รวมถึงมี ป้ายประชาสัมพันธ์บอกถึ งแหล่ง
ท่องเทียวและกิจกรรมเป็ นระยะๆ รวมถึงมีรูปแบบทีดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเทียวด้วย
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัVงต่อไป
1. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาหมู่บา้ นสะแกรายให้
เป็ นหมู่บา้ นท่องเทียว โดยมีการศึกษาในหลากหลายมิติมากกว่า
นี เช่ น การศึ ก ษาปั จ จัย ภายนอกที มีผ ลกระทบต่ อการพัฒ นา
การศึกษาองค์ประกอบภายในหมู่บา้ นทีเอือต่อการพัฒนา โดย
ทําการวิจยั ทังในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณผสมกัน
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