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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาครั	 งนี	 มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาบริบทและ

สภาพแวดลอ้ม สําหรับนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
หมู่ 9 บา้นสะแกราย ในการกา้วเขา้สู่การเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยว 
และเพื�อคน้หาแนวทางที�เหมาะสมในการพฒันาให้เป็นหมู่บา้น
ท่องเที�ยวโดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ และทาํการรวบรวมขอ้มูล
จากเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง การสัมภาษณ์แบบเจาะจงจาก 
ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาหมู่บา้นสะแกราย รวมถึงการสาํรวจ 
และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพื	นที�ของหมู่บ้านใน
ช่วงเวลาต่างๆ   

ผลการศึกษาพบว่า หมู่บา้นสะแกรายมีบริบทและ
สภาพแวดลอ้มที�เป็นจุดแข็งและโอกาสที�หลากหลายจาํนวน
มาก ไดแ้ก่ การไดร้ับคดัเลือกจากจงัหวดันครปฐมให้เป็น
หมู่บา้นอยูดี่มีสุขดีเด่นประจาํปี 2552 นอกจากนี	  หมู่บา้นสะแก
รายยงัไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาเขา้
สู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แต่อย่างไรก็ตาม
ยงัคงมีจุดอ่อน และอุปสรรคที�ขดัขวางมิให้การดาํเนินกิจกรรม
ตามวตัถุประสงค์ประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ การที�ผูน้าํชุมชน
และชาวบา้นมกัไม่กลา้แสดงออกถึงความตอ้งการที�แทจ้ริง
ของตนแก่หน่วยงานที� เข้ามาช่วยพฒันาหมู่บ้าน รวมถึงการ
พฒันาที�ขาดองคค์วามรู้ที�สอดคลอ้งกบับริบท และความรู้ตกยคุ

สมยั ทาํใหต้อ้งประสบกบัปัญหาการขาดทุน และเป็นหนี	 เงินกู ้
ธกส. มาอย่างต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั ผลจากการศึกษาได้
นาํมาสู่ขอ้เสนอแนะในการพฒันาเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยว รวม 5 
ประเด็น คือ (1) การสร้างทีมงานจากคน 2 รุ่น เพื�อร่วมกัน
พฒันาเป็นหมู่บ้านท่องเที�ยว (2) การแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพฒันาเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยว (3) จดัทาํเส้นทาง
เชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวบริเวณโดยรอบ (4) สร้างจุดขายที�เป็น
เอกลักษณ์และไม่ซํ	 ากับแหล่งท่องเที�ยวอื�นๆ และ (5) การ
พฒันาสาธารณูปโภคพื	นฐานให้มีความสะดวก รวมถึงมีป้าย
ประชาสมัพนัธ์บอกถึงแหล่งท่องเที�ยวและกิจกรรมเป็นระยะๆ  
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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 

 
แนวโน้มของนักท่องเที�ยว ได้เ ริ� มมีการเปลี�ยน

พฤติกรรมเป็นการท่องเที�ยวเพื�อการศึกษา หรือการทาํความเขา้ใจ

ในวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในทอ้งถิ�นนั	นเพิ�มมากขึ	น  
ซึ� งส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวของประเทศไทยมี
แนวโนม้ของอตัราการเจริญเพิ�มขึ	นประมาณร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(สถาบันวิจัยเพื�อพฒันาการท่องเที�ยวไทย, 2551) ภายใต้
สภาพการณ์ดังกล่ าวได้ส่งผลให้ป ร ะ เ ทศ ไท ย ได้จัด ทํา
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ซึ� งเชื�อมโยงกบัประเด็นยทุธศาสตร์การท่องเที�ยว พ.ศ.
2547-2551 เพื�อพฒันาให้การท่องเที�ยวเป็นอุตสาหกรรมที�
เติบโตอย่างย ั�งยืน โดยใชก้ระบวนการเพิ�มตลาดใหม่และตลาด
เฉพาะกลุ่ม เช่น การท่องเที�ยวทางวฒันธรรม การท่องเที�ยวเชิง
อนุรักษ ์การท่องเที�ยวแหล่งธรรมชาติ เป็นตน้ เพื�อเร่งดึงดูดให้
นักท่องเที�ยวต่างประเทศที�มีคุณภาพเดินทางเขา้มาท่องเที�ยวใน
ประเทศ และกระตุ ้นให้นกัท่องเที�ยวชาวไทยท่องเที�ยว
ภายในประเทศเพิ�มมากขึ	น โดยมีการวางแผนกลยทุธ์และ
แนวทางในการดาํเนินกิจกรรมที�หลากหลาย เพื�อให้เกิดความ
เหมาะสมกบัแต่ละพื	นที�ในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

สาํหรับการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมในประเทศไทย 
มีความโดดเด่นที�สามารถดึงดูดนกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอยา่งดีก็คือ 
การมีประเพณี ความเชื�อ มีศิลปวฒันธรรมที�หลากหลาย รวมถึง
มีภาษาที�เป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง ทั	งยงัมีความหลากหลายของ
ชาติพันธ์ุที�อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างน่าอัศจรรย์ จังหวดั
นครปฐมในฐานะที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�น่าสนใจหลากหลาย
ทั	งโบราณสถานประวติัศาสตร์ และศิลปะ วฒันธรรม เช่น 
พระราชวงัสนามจนัทร์ วดัพระปฐมเจดียร์าชวรวิหาร เนินวดั
พระงาม ตลาดดอนหวาย และศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาไทย “ปิยะ
ชนก” เป็นตน้ เห็นไดว้า่จงัหวดันครปฐมมีศกัยภาพที�จะพฒันา
เป็นแหล่งท่องเที�ยวไดอ้ยา่งไม่ยากนัก เนื�องจากมีมหาวิทยาลยั
ชั	นนําของประเทศหลายสถาบันทั	 งของภาครัฐและเอกชนที�
ตั	 งอยู่ในพื	นที� จ ํานวนมาก ซึ� งสามารถให้ความช่วยเหลือ
ทา ง ด า้ น ว ิชา ก า ร  เ พื �อ ใ ห ้เก ิด ก าร พ ฒัน า แ ละ เ ก ิดค วา ม
เจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ตาํบลดอนยายหอม จังหวดันครปฐม เป็นพื	นที�
เชื�อมต่อกบัแหล่งท่องเที�ยวในจงัหวดัขา้งเคียง และเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวที�มีนกัท่องเที�ยวแวะเวยีนเขา้มาอยา่งไม่ขาดสาย ไดแ้ก่ 
นกัท่องเที�ยวที�เขา้มานมสัการรูปหล่อหลวงพ่อเงินวดัดอนยาย
หอม หรือนมสัการเสี�ยงทายที�วิหารโพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิม วดั
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ดอนขนาก หรือนักท่องเที�ยวบางส่วนก็อาจเขา้ไปเยี�ยมชมวิถี
ชีวติหมู่บา้นไทดาํซึ�งอยูบ่ริเวณใกล ้ๆ กนั เป็นตน้ และเป็นที�น่า
สงัเกตวา่นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่ มกัจะเขา้ไปยงัแหล่งท่องเที�ยว
ดังกล่าวเ พียงจุดเ ดียว และจะเ ดินทางผ่านเข้า สู่จังหวัด
สมุทรสาคร หรือจังหวัดสมุทรสงครามเพื�อไปยังแหล่ง
ท่องเที�ยวอื�น ๆ ต่อไป จากการสอบถามขอ้มูลเบื	องตน้พบว่า
นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าบริเวณใกล้ ๆ กันมีแหล่ง
ท่องเที�ยวอื�นที�น่าสนใจอยู ่จึงทาํใหเ้มื�อเที�ยวตรงจุดที�ตั	งใจมาถึง
เสร็จแลว้จึงมกัมุ่งหน้าเดินทางกลบับ้าน หรือแสวงหาแหล่ง
ท่องเที�ยวบริเวณใกล ้ๆ ต่อไป ซึ� งเป็นสิ�งที�น่าเสียดายว่า แหล่ง
ท่องเที�ยวที�อยู่บริเวณใกล้ๆ  กนัควรจะไดรั้บผลประโยชน์จาก
การท่องเที�ยวมากกว่านี	  อย่างไรก็ตามหมู่ 9 บ้านสะแกราย 
ตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ได้
แสดงมุ่งมั�นที�จะพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านให้กลายเป็น
หมู่บ้านท่องเที�ยว โดยเห็นไดจ้ากการกําหนดวิสัยทศัน์ของ
ชุมชนในการทาํประชาคมหมู่บา้น (แผนชุมชน, 2551) รวมถึง
มีการจัดตั	 ง ศูนย์เ รียนรู้ภูมิ ปัญญาไทย “ปิยะชนก” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อเป็นแหล่งที�เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและวิถีชีวิต
ของชาวไทดาํ ประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นและปรัชญาการ
ดาํรงชีวิตชาวไทดาํ รวมถึงมีการจาํหน่ายของที�ระลึกให้แก่
นกัท่องเที �ยว นอกจากนี	หมู ่ 9 บ้านสะแกราย ย ังมีการจัด
กิจกรรมวฒันธรรมพื	นบ้านของชาวไทดําให้นักท่องเที�ยวที�
สนใจไดเ้ขา้ไปสัมผสัอยา่งใกลชิ้ดอีกดว้ย ปัจจุบนักิจกรรมการ
ท่องเที�ยวของหมู่ 9 บ้านสะแกราย ยงัคงมีตามปกติแต่ไม่
ต่อเนื� องในระดับที� มีนักท่องเที� ยวเข้ามาเยี�ยมเยือนอย่าง
สมํ�าเสมอ ซึ� งเป็นผลมาจากปัญหาในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะการ
ไม่มีแผนประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยวอยา่งต่อเนื�องและเป็น
รูปธรรม ทาํให้ไม่สามารถเชื�อมโยงขอ้มูลกบัแหล่งท่องเที�ยว
บริ เวณรอบๆ ได้ รวมถึงจํานวนช่องทางการสื� อสารกับ
นักท่องเที�ยวมีน้อยและไม่ทั�วถึง ด้วยเหตุนี	  การศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาหมู่ 9 บา้นสะแกราย ให้เขา้สู่ความเป็น
แหล่งท่องเที�ยวเชิงว ัฒนธรรม จึงเป็นประเด็นเบื	 องต้นที�
น่าสนใจก่อนที�จะนําไปสู่การศึกษาวิจัยในประเด็นอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง รวมถึงเป็นการศึกษาถึงความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ซึ� ง
ผลการวจิยัที�ไดจ้ะถูกนาํไปใชใ้นการกาํหนดแนวทางการพฒันา
เพื�อเพิ�มศักยภาพของหมู่บ้าน และการประสานความร่วมมือ

จากหน่วยงานทั	 งภาครัฐและเอกชนในดา้นต่าง ๆ เพื�อให้เกิด
การพฒันาที�เหมาะสมและนาํไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของชุมชน
อยา่งย ั�งยนืต่อไปนั�นเอง 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ในการศึกษาครั	 งนี	  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดที�เกี�ยวขอ้ง 

รวมถึงไดล้งพื	นที�จริงเพื�อศึกษาบริบท และลกัษณะของชุมชน 
โดยนําประเด็นต่างๆ ไปปรึกษากับผูท้รงคุณวุฒิประจาํกลุ่ม 
(รศ.ดร.สมบติั  ทีฆทรัพย)์ เพื�อกาํหนดกรอบแนวคิดที�เหมาะสม 
ในงานวจิยั ซึ�งเห็นตรงกนัวา่ พบวา่ ปัจจยัภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่
ปัจจยัดึงดูดใจดา้นทรัพยากรการท่องเที�ยวในพื	นที� และปัจจยัที�
ส่งเสริมการท่องเที�ยว คือ สิ�งสาํคญัในการพฒันาหมู่บา้นใหเ้ป็น
แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม  และปัจจยัภายนอก และเครือข่าย
ความร่วมมือ มาสร้างแนวทางที�เหมาะสมในการพฒันาเป็น
แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม โดยใชแ้นวคิดทางวิชาการมาใช้
ในการวเิคราะห์และกาํหนดแนวทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

2. งานวจิยัที%เกี%ยวข้อง    

 
การวิจัยครั	 งนี	 เป็นการศึกษาถึงแนวคิดและวิธีการ

การพฒันาแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม ของหมู่ 9 หมู่บ้าน
สะแกราย ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ผูว้ิจยัได้

ปัจจยัภายนอก และ
เครือข่ายความร่วมมือ 

แนวทางที%เหมาะสม 

ในการพฒันา 

เป็นแหล่งท่องเที%ยว 
ทางวัฒนธรรม 

แนวคิดทางวชิาการ 
ในการพฒันา 

ปัจจยัดงึดูดใจด้านทรัพยากร 

การท่องเที%ยวในพืVนที% ไดแ้ก่  
ประวติัความเป็นมาของชุมชน  
วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 
ความเชื�อ เป็นตน้ 

ปัจจัยที%ส่งเสริมการท่องเที%ยว 
ได้แก่ สิ� งอํานวยความสะดวก 
โครงสร้างพื	นฐาน แหล่งเรียนรู้
ที�น่าสนใจ การเขา้ถึง และ 
การใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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ค้นควา้ เอกสารและได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที�
เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั และอภิปราย
ผลการวิจัย ซึ� งเป็นการอธิบายความเป็นจริงของการศึกษาได้
อยา่งสมเหตุสมผล โดยมีเนื	อหาที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี	  

1.  แนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว 
2.  แนวคิดเกี�ยวกบั SWOT Analysis  
3.  แนวคิดเกี�ยวกบัเครือข่าย 
4.  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

1. แนวคดิเกี%ยวกบัการท่องเที%ยว 

1.1 ความหมายของการท่องเที%ยว 
องค์การท่องเที�ยวโลก (World Tourism 

Organization: WTO อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์ นวเจริญกุล 2541: 
35) แห่งองคก์ารสหประชาชาติ ไดก้าํหนดความหมายของการ
ท่องเที�ยวว่า การเดินทางใดๆ ก็ตามที�เป็นการเดินทางตาม
เงื�อนไขสากล 3 ประการดงัต่อไปนี	  (1) การเดินทางจากสถานที�
อยูอ่าศยัเป็นประจาํไปยงัสถานที�อื�นๆ เป็นการชั�วคราว (2) การ
เดินทางนั	นผูเ้ดินทาง เดินทางดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่การถูก
บงัคบั และ (3) การเดินทางเพื�อวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตามที�ไม่ใช่
การเดินทางเพื�อประกอบอาชีพหรือหารายได ้

โรเบิร์ต คริสตี	  มิลล ์ และอลิสเทียร์ เอ็ม มอร์ริ
สัน (Robert Christie Mill, and Alistair M. Morrison 1988, อา้ง
ถึงใน เสาวลกัษณ์ นวเจริญกลุ 2541: 35) ไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของการท่องเที�ยวไวว้า่ “การท่องเที�ยว” หมายถึง รูปแบบหนึ�ง
ของการนันทนาการ (Recreation) ของมนุษยเ์ป็นกิจกรรมที�
เกิดขึ	นในเวลาวา่ง (Leisure Time) โดยผกูพนัอยูก่บัการเดินทาง
จากที�หนึ� งซึ� งเป็นบ้านของตวัเองไปสู่อีกที�หนึ� งซึ� งถือว่าเป็น
แหล่งท่องเที�ยว ทั	งนี	 ถือวา่วตัถุประสงคเ์พื�อประสบการณ์และ
ความรู้เพื�อการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากกิจกรรมต่างๆ 
เป็นการตอบสนองตนเอง 

วรรณา วงษ์วานิช (2546: 17) การท่องเที�ยว 
หมายถึง การที�คนเราเดินทางไปยงัสถานที�ต่างๆ และตลอด
ระยะเวลาเหล่านั	นไดมี้กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ	น การไปเที�ยวชม
สถานที�สวยงามหรือทศันีภาพแปลกๆ หรือเดินซื	อสิ�งของต่างๆ 
เป็นตน้ การท่องเที�ยวมีหลายรูปแบบด้วยกัน ทั	 งนี	 ขึ	 นอยู่กับ
ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ระยะเวลาในการท่องเที�ยว ประเภทของ
การคมนาคม จาํนวนสมาชิก หรือค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ “การท่องเที�ยว” หมายถึง การเดินทาง
เพื�อการพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือเพื�อความสนุกสนาน รวมทั	งการ
เดินทางภายในประเทศและเดินทางระหวา่งประเทศดว้ย ซึ� งใน
การเดินทางเป็นกระบวนการที�มีความสัมพนัธ์กันมีกิจกรรม
ร่วมกัน ได้รับความรู้และสนุกสนานเพลิดเพลิน ฉะนั	 นการ
ท่องเที�ยวในปัจจุบนัจึงกลายเป็นธุรกิจที�กวา้งขวาง 

1.2 ประเภทของการท่องเที%ยว 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว

ก่อใหเ้กิดการท่องเที�ยวที�หลากหลายรูปแบบ ทั	งนี	 อาจขึ	นอยูก่บั
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น แรงจูงใจในการเดินทางการท่องเที�ยว 
ประเภทของการคมนาคม (การเดินทาง) จาํนวนนักท่องเที�ยว 
และลกัษณะการใชจ่้าย ฯลฯ ซึ� งทาํให้การท่องเที�ยวแบ่งออก
ตามจุดมุ่งหมายในการท่องเที�ยวออกเป็น 4 ชนิด ดังต่อไปนี	  
(บุญเลิศ จิตตั	งวฒันา 2542: 269-325) 

3.1 การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
เป็นการท่องเที�ยวที�มุ่งเนน้การจดัการรักษา

สิ�งแวดลอ้มเป็นสําคญั และเป็นการท่องเที�ยวทางเลือกใหม่ ที�
ก่อใหเ้กิดความสมดุลแห่งกระแสการพฒันาการท่องเที�ยว และ
กระแสการสนบัสนุนการส่งเสริมใหก้ารท่องเที�ยวเชิงนิเวศนี	 ก่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งทั	งในปัจจุบนัและอนาคต 
ดังนั	 นจะเห็นได้ว่า การท่องเที� ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การ
ท่องเที�ยวที� มุ่งเน้นในแหล่งท่องเที�ยวธรรมชาติ เพื�อประสาน
การท่องเที�ยวกบัความพอใจในการเรียนรู้ และสัมผสักบัระบบ
นิเวศ 

3.2 การท่อง เ ที� ยว เ ชิงว ัฒนธรรม ( Cultural 
Tourism) 

เป็นการท่องเที�ยวที�มุ่งเน้นการเดินทางไป
ท่องเที�ยวยงัแหล่งท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ	น เพื�อใหไ้ดรั้บความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและไดรั้บความรู้จากการศึกษาความเชื�อ 
ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์
ใหม่ๆ เพิ�มขึ	น มีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม สังคม
และวฒันธรรม โดยชุมชนท้องถิ�นมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
ท่องเที�ยว อนัเป็นการท่องเที�ยวที� ก่อให้เกิดความสมดุลแห่ง
กระแสการพฒันาการท่องเที�ยวการอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้มควบคู่
กนัไป ฉะนั	น จาํเป็นตอ้งช่วยกันส่งเสริมให้การท่องเที�ยวเชิง
วฒันธรรมก่อประโยชน์สูงสุดทั	งในปัจจุบนัและอนาคตอย่าง
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ยั�งยืน เนื�องจากประเทศไทยเป็นชาติที� มีสมบัติลํ	 าค่ามีความ
เจริญดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณีต่างๆ ที�สืบทอดกนัมาตั	งแต่
บรรพกาลสิ�งเหล่านี	 เป็นสิ�งที�แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยซึ� ง
แตกต่างจากชาติอื�น จึงเป็นสิ�งที�คนไทยควรเห็นคุณค่า และ
พยายามรักษาไวด้้วยความรู้ มิให้สูญหายหรือเสื�อมโทรมไป 
ดังนั	 น ความหมายของการท่องเที� ยวเชิงว ัฒนธรรม ได้มี
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งหลากหลายพอสรุปไดด้งันี	  
การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม หมายถึง การเดินทางของผูค้นหรือ
กลุ่มคนจากสถานที�อยู่ประจาํไปยงัทอ้งถิ�นอื�น เพื�อชื�นชมกับ
เอกลกัษณ์ความงดงามทางวฒันธรรมของกลุ่มคนอื�นๆ ทั	 งนี	
ตอ้งมีความเคารพในวฒันธรรมซึ� งกันและกัน เพื�อก่อให้เกิด
มิตรภาพ ความรู้ ความเขา้ใจ ในวฒันธรรมของชุมชนนั	นๆ อีก
ทั	งยงัตอ้งคาํนึงผลกระทบที�จะเกิดขึ	นต่อบุคคลและวฒันธรรม 
สิ�งแวดลอ้มในชุมชนนั	น ในขณะเดียวกนัชุมชนทอ้งถิ�นผูเ้ป็น
เจา้ของวฒันธรรมก็ไดป้ระโยชน์จากการท่องเที�ยวในดา้นการ
สร้างรายได ้และการจา้งงาน อนัเป็นผลซึ�งการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม 

3.3 การท่องเที�ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) 
เป็นการท่องเที�ยวที� มุ่งเน้นการสัมผสักับ

บรรยากาศของชนบท ทั	 งย ัง เ ป็นที� รวมแห่งองค์ความ รู้ 
เทคโนโลยี กระบวนการถ่ายทอด และภูมิปัญญาท้องถิ�น 
สามารถดึงดูดนกัท่องเที�ยวให้มาเยือนหรือชมพื	นที�เกษตรเพื�อ
สัมผสัธรรมชาติและวิถีชีวิตที�แตกต่าง นอกจากนี	 ยงัส่งผลให้
เกิดรายได้แก่เกษตรกรจากการขายผลผลิตและการบริการ
นักท่องเที�ยว สําหรับประเทศไทยการท่องเที�ยวเชิงเกษตร
นบัเป็นการท่องเที�ยวเชิงนิเวศรูปแบบหนึ�งที�ไดรั้บความนิยมกนั
มาก ทั	งนี	  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีประชากร
ของประเทศส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงควรสร้างโอกาสใชก้ารเกษตรให้เกิดประโยชน์
กบัการท่องเที�ยว โดยการจดัใหมี้การท่องเที�ยวเชิงเกษตรขึ	นทั�ว
ภูมิภาคของประเทศไทยจากความหมายดงักล่าวขา้งตน้พอสรุป
ได้ว่า การท่องเที�ยวเชิงเกษตร หมายถึง “การเดินทางไป
ท่องเที�ยวยงัพื	นที�เกษตรกรรม เพื�อชมการเกษตรที�ผสมผสาน
กลมกลืนกบัธรรมชาติที�มีทศันียภ์าพสวยงามในชนบท อนัเป็น
สิ�งดึงดูดความสนใจและสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเที�ยวที�
ไดพ้บเห็น อีกทั	งยงัเป็นแหล่งที�ให้ความรู้ดา้นการเกษตรกรรม 

วิถีชีวิตและวฒันธรรม ความเป็นอยู่ในชนบทที�สร้างความตื�น
ตาตื�นใจให้แก่นักท่องเที�ยว สร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรจากการ
จําหน่ายสินค้าทางการเกษตรในขณะเดียวกันก็มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของพื	นที�
เกษตรกรรม อันเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างหนึ� งที�
เกษตรกรสามารถสร้างขึ	นใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีเสน่ห์ และ
จูงใจใหน้กัท่องเที�ยวอยากรู้ อยากเห็น อยากเขา้ชม อยากเขา้ชิม
ผลิตภณัฑท์างการเกษตร” 

3.4 การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 
เป็นการท่องเที�ยวที�มุ่งเนน้ เพื�อตอบสนอง

นกัท่องเที�ยวเฉพาะกลุ่มที�ตอ้งการส่งเสริมสุขภาพ สามารถแบ่ง
การท่องเที�ยวเชิงสุขภาพออกเป็นการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพทาง
ธรรมชาติ และการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพทางวฒันธรรม ซึ� งเป็น
จุดขายที�สาํคญัของการท่องเที�ยวพาํนกัระยะยาว อนัเป็นผลดีต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที�ยวและสิ�งแวดลอ้ม นอกจากนี	 ยงั
ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนที�อาศัยอยู่ในแหล่ง
ท่องเที�ยวธรรมชาติและวฒันธรรม ทั	 งนี	 มีสถานที�พักแรม
ให้บริการ สําหรับประเทศไทยได้มีการพฒันาโปรแกรมการ
ท่องเที�ยวเชิงสุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ ที�น่าสนใจและมีคุณภาพ
ให้มากขึ	 น เพื�อตอบสนองความต้องการ โดยการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพของการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ และระดบัเขา้สู่
มาตรฐานสากลและเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การท่องเที�ยวเชิงคุณภาพระดบัโลกในอนาคต จากความหมาย
ของท่องเที�ยวเชิงสุขภาพที�กล่าวไวข้า้งตน้ พอสรุปได้ว่าการ
ท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การท่องเที�ยวทางเลือกใหม่ที�
ผสมผสานการเดินทางไปยงัสถานที�พกัผ่อน ควบคู่ไปกบัการ
รักษาและฟื	 นฟูสุขภาพทั	งร่างกายและจิตใจ โดยผ่านการบาํบดั
หรือปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ทาํใหไ้ดรั้บความรู้และประสบการณ์
ใหม่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที�ยวและ
สิ�งแวดลอ้ม 

1.4 ปัจจยัที%ส่งเสริมการท่องเที%ยว 

ฉลองศรี พิมลสมพงษ ์ (2548: 21) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
การเดินทางการท่องเที�ยวเป็นส่วนหนึ� งของวิถีชีวิตสังคมใน
ปัจจุบนั ปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดการท่องเที�ยว อนัไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัผลกัดนั ไดแ้ก่ ความเจริญกา้วหนา้
ทางดา้นเทคโนโลยี การสร้างบา้นแปลงเมือง การมีรายได ้และ



The 2nd NPRU National Conference Nakhon Pathom Rajabhat University on 15th – 17th of June, 2010 in Nakhon Pathom, Thailand 
 

 6

ระดบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพและการมีเวลาเพิ�มขึ	น การ
พัฒนาการทางด้านการคมนาคมขนส่ง และการสื�อสาร 
ตลอดจนการแลกเปลี�ยนดา้นต่างๆ ในยคุโลกาภิวตัน์ 

2. ปัจจยัดึงดูด ไดแ้ก่ ความพร้อมของความ
ตอ้งการการท่องเที�ยว ทรัพยากรการท่องเที�ยว ราคาการ
ท่องเที�ยว กฎหมาย และระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว 
ความปลอดภยั และสื�อมวลชน 

ในการศึกษาครั	 งนี	สรุปไดว้า่ ปัจจยัที�ทาํให้เกิด
การท่องเที�ยวของหมู่บา้นสะแกรายให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวทาง
วฒันธรรม ไดแ้ก่ ปัจจยัผลกัดนัซึ� งเป็นปัจจยัส่งเสริม และปัจจยั
ดึงดูดในพื	นที� 

2. แนวคดิเกี%ยวกบั SWOT Analysis  

2.1 ความหมายของ SWOT Analysis  
SWOT Analysis เ ป็นการวิเคราะห์สภาพ

องคก์าร หรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื�อคน้หาจุดแขง็ จุดเด่น จุด
ดอ้ย หรือสิ�งที�อาจเป็นปัญหาสาํคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพที�
ตอ้งการในอนาคต  

วิเคราะห์ SWOT  เป็น การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั	งภายนอกและภายในองค์กร ซึ� งปัจจยั
เหล่านี	 แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการ
ดําเนิน งานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็น
ความสามารถภายในที�ถูกใชป้ระโยชน์เพื�อการบรรลุเป้าหมาย 
ในขณะที�จุดอ่อนขององคก์รจะเป็นคุณลกัษณะภายใน ที�อาจจะ
ทาํลายผลการดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ที�ให้โอกาสเพื�อการบรรลุเป้าหมายองคก์ร ในทาง
กลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที�
ขดัขวางการบรรลุเป้า หมายขององค์กร  ผลจากการวิเคราะห์  
SWOT  นี	 จะใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดวิสัยทัศน์ การ
กําหนดกลยุทธ์ เพื�อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที�
เหมาะสม 

SWOT เป็นคําย่อมาจากคําว่า Strengths, 
Weaknesses, Opportunities และ Threats โดย 

Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถ
และสถานการณ์ภายในองค์กรที�เป็นบวก ซึ� งองค์กรนํามาใช้
เป็นประโยชน์ในการทํางานเพื�อบรรลุว ัตถุประสงค์ หรือ
หมายถึง การดาํเนินงานภายในที�องคก์รทาํไดดี้ 

Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์
ภายในองค์กรที�เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ� งองค์กรไม่
สามารถนํามาใช้เ ป็นประโยชน์ในการทํางานเพื�อบรรลุ
วตัถุประสงค์ หรือหมายถึง การดาํเนินงานภายในที�องค์กรทาํ
ไดไ้ม่ดี 

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและ
สถานการณ์ภายนอกที� เอื	ออาํนวยให้การทํางานขององค์กร
บรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกที�เป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินการขององคก์ร 

Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและ
สถานการณ์ภายนอกที�ขัดขวางการทาํงานขององค์กรไม่ให้
บรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกที�เป็น
ปัญหาต่อองคก์ร 

2.2 TOWS Matrix 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์รสามารถที�จะนาํคะแนนถ่วง
นํ	 าหนกัในการวเิคราะห์แต่ละดา้นมากาํหนดเป็น Matrix ปัจจยั
ภายในและภายนอกขององคก์ร เพื�อกาํหนดกลยทุธ์ขององคก์ร 
และองค์กรบางแห่งไดมี้การทาํผลวิเคราะห์ SWOT ไปจดัทาํ 
กลยทุธ์ โดยนาํปัจจยัแต่ละประการมาจบัคู่กนัและกาํหนดเป็น 
กลยทุธ์ต่างๆ เรียกวา่ TOWS Matrix ดงัแสดงในภาพ 

 

 
 

ภาพที� 1 การกาํหนดกลยทุธ์โดยใชเ้ครื�องมือ TOWS MATRIX 
 

จากการกาํหนดกลยทุธ์โดยใชเ้ครื�องมือ TOWS 
MATRIX ทาํใหไ้ดก้ลยทุธ์ 4 รูปแบบในการวางแผนเพื�อดาํเนิน
กิจกรรม โดยมีรายละเอียดในแต่ละกลยทุธ์ ดงันี	  
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1. กลยุทธ์ SO หรือกลยุทธ์จุดแข็งกบัโอกาส 
ไดแ้ก่ กลยทุธ์ที�องคก์รจะใชค้วามเขม้แขง็ภายในฉวยประโยชน์
จากโอกาส ณ ภายนอกที�เปิดโอกาสให ้ซึ�งทุกองคก์รต่างก็อยาก
ได้ความเข้มแข็งภายในเพื�อให้สามารถฉวยประโยชน์จาก
สถานการณ์หรือเหตุการณ์และสิ� งแวดล้อม ณ ภายนอกได้
ดว้ยกันทั	 งสิ	น SO ได้อีกนั�นเอง หมายความว่า เมื�อองค์กรมี
ความอ่อนแอภายในก็จะพยายามปรับปรุงให้เขา้หาโอกาสที�
เป็นคุณต่อองคก์รใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

2. กลยทุธ์ WO หรือกลยทุธ์จุดอ่อนกบัโอกาส 
ได้แก่กลยุทธ์ที�องค์กรจะปรับปรุงแก้ไขความอ่อนแอภายใน
โดยอาศัยหรือฉวยประโยชน์จากโอกาส ณ ภายนอกที� เปิด
โอกาสให้ เพราะบางครั	 งสิ�งแวดลอ้ม ณ ภายนอกดีมากแต่ทว่า
องค์กรมีปัญหาภายในเองก็เป็นที� น่าเสียดายที�ไม่อาจได้รับ
ประโยชน์จากโอกาส ณ ภายนอกที�เปิดกวา้งใหใ้นขณะนั	นได ้

3. กลยุทธ์ ST หรือกลยุทธ์ จุดแข็งกับสิ�งกีด
ขวาง ได้แก่กลยุทธ์ที� ใช้ความเข้มแข็ง ภายในขององค์กร 
หลีกเลี�ยงหรือลดทอนอิทธิพลของสิ�งกีดขวาง ณ ภายนอกนั�นเอง 

4. กลยุทธ์ WT หรือกลยุทธ์จุดอ่อนกบัสิ�งกีด
ขวาง ได้แก่กลยุทธ์ที�ปกป้องตวัเองอย่างที�สุด คือพยายามลด
ความอ่อนแอภายในให้ได้และพยายามหลีกเลี� ยงสภาวะ
แวดลอ้มภายนอกที�กีดขวางคุกคามให้ไดม้ากที�สุด องค์กรใด
หากเผชิญกบัสิ�งกีดขวางภายนอกมากมายและภายในก็อ่อนแอ
องคก์รนั	นจะตกอยู่ในสถานการณ์ที�น่าเป็นห่วงอยา่งยิ�งอาจทาํ
ได้เพียงการต่อสู้เพื�อให้อยู่รอดได้หรือไม่ก็ควบรวมกิจการ
หรือไม่ก็ตอ้งยอมลม้ละลาย ฯลฯ 

ในการศึกษาครั	 งนี	 สรุปได้ว่า  กลยุทธ์ที� จะ
นาํมาใชใ้นการพฒันาหมู่บา้นสะแกรายให้เป็นแหล่งท่องเที�ยว
ทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ กลยทุธ์ SO หรือกลยทุธ์จุดแข็งกบัโอกาส 
เป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างทางเลือกในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที�ยว 

3. แนวคดิเกี%ยวกบัเครือข่าย 

3.1 ความหมายของเครือข่าย 
วีทลีย ์(Wheatly, 1999: 17-18) กล่าวว่า สรรพ

สิ�งต่างก็มีการพึ�งพาอาศยั มีการดาํรงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกอ้น 
เป็นข่ายใยแห่งความสัมพนัธ์ มีความเป็นอิสระต่อกันและมี
ตวัตนที�แทจ้ริงกล่าวคือ สิ�งต่างๆเป็นเครือข่ายที�เชื�อมโยง มีการ

ขยายผลและเติบโตอย่างต่อเนื�อง สามารถปรับเปลี�ยนรูปร่าง 
รูปทรงและเปลี�ยนพลงังาน เพื�อการเขา้สู่สภาวะที�เหมาะสม 

เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศศ์กัดิ�  (2543: 28) กล่าวถึงคาํ
วา่ “เครือข่าย” มีความหมายแตกต่างกนัไปตามมุมมองของแต่
ละบุคคล ผูเ้ขียนมีทัศนะเกี�ยวกบันิยามของเครือข่ายเพื�อการ
ปฏิรูปการศึกษาว่าหมายถึงการที� ปัจเจกบุคคล องค์การ 
หน่วยงาน หรือสถาบนัใดๆไดต้กลงที�จะประสาน เชื�อมโยงเขา้
หากันภายใต้วตัถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ� ง
ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ โดยมีจุดหมายเพื�อการปฏิรูปการศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายนี	  ตอ้งมีการแสดงออกเป็นการลงมือทาํกิจกรรม
ร่วมกัน เครือข่ายมีหลายระดับ ตั	 งแต่การเชื�อมโยงระหว่าง
ปัจเจกต่อปัจเจก การเชื�อมโยงระหว่างปัจเจกต่อกลุ่ม การ
เชื�อมโยงระหวา่งกลุ่มต่อกลุ่ม การเชื�อมโยงระหวา่งเครือข่ายต่อ
เครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใตเ้ครือข่ายใหญ่และยงั
กล่าวถึง เครือข่ายวา่ เครือข่ายมีหลายระดบั ตั	งแต่การเชื�อมโยง
ระหว่างปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคล การเชื�อมโยงระหว่าง
ปัจเจกบุคคลกบักลุ่ม การเชื�อมโยงระหว่างกลุ่มกับกลุ่มหรือ
แม้กระทั�งการเชื�อมโยงระหว่างเครือข่ายต่อเครือข่าย ซึ� ง
กลายเป็นเครือข่ายยอ่ยภายใตเ้ครือข่ายใหญ่ 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชยัวฒัน์ ถิระพนัธ์ุ 
(2546: 10) กล่าววา่ เครือข่าย หมายถึง การที�คนมาพบปะกนั มา
ประชุมกนั และทาํสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อกนั เพราะมีสิ�งที�ยึด
โยงใจระหวา่งสมาชิกเขา้ดว้ยกนั คือ สัมพนัธภาพของสมาชิก
ใน เ ค รือ ข่ า ย  โ ด ยบุ ค ค ลจํา เ ป็น ต้อ งใ ห้ค วา ม สําคัญ กับ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนับนพื	นฐานของความเท่าเทียมในดา้น
ต่างๆ  โดยเฉพาะด้านโอกาสในการสื� อสาร การเข้า ถึง
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร และการตดัสินใจในเรื�องต่างๆร่วมกนั 
เครือข่าย หมายถึง การเชื�อมโยงระหว่างระบบการปฏิบติังาน
หรือเชื�อมโยงบทบาทของบุคคล องคก์ารต่างๆที�เป็นหน่วยยอ่ย
รวมตัวกันด้วยความสมัครใจ  ภายใต้ความต้องการใน
วตัถุประสงค์ร่วมกนัจดัโครงสร้างและรูปแบบการทาํงานดว้ย
ระบบใหม่ ในลกัษณะสร้างความร่วมมือประสานงานกันใน
แนวราบ ระหว่างผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ยการระดมสรรพกาํลงั และมี
กลยุทธ์ในการพัฒนา ด้วยการให้สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบร่วมติดตาม
ประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ 
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ในการศึกษาครั	 ง นี	 ส รุปได้ว่า  การพัฒนา

หมู่บ้านสะแกรายให้ เ ป็นแหล่งท่องเที� ยวทางวัฒนธรรม 
จําเป็นต้องสร้างเครือข่ายในการพัฒนา เพื�อนําจุดเด่นหรือ
ศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายมาร่วมในการพฒันาให้บรรลุผล
สาํเร็จ 

4. งานวจิยัที%เกี%ยวข้อง 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางแล (2552: ออนไลน์) 

ไดจ้ดัทาํโครงการวจิยัเพื�อพฒันาแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม 
ตําบลนางแล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที�ยวทาง
วฒันธรรมในตาํบล และเพื�อหาแนวทางการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมในตาํบล โดยศึกษาบทบาทและ
ความคิดเห็นของผูที้�เกี�ยวขอ้งในตาํบลและนักท่องเที�ยวทั�วไป 
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบของแหล่งท่อง เ ที� ยวทาง
วฒันธรรม โดยพิจารณาจาก 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สิ�งดึงดูดใจ
จากการท่องเที�ยว (Attractions) ความสําราญจากแหล่ง
ท่องเที�ยว (Amenities) และ ความสามารถในการเข้าถึง 
(Accessibility) พบวา่ แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมของตาํบล
นางแล ทั	ง 5 กลุ่มเส้นทาง มีองคป์ระกอบครบทั	ง 3 ดา้น โดยมี
องค์ประกอบด้านความสําราญจากแหล่งท่องเ ที� ยวและ
ความสามารถในการเขา้ถึงใกลเ้คียงกนั แต่มีสิ�งดูดใจที�แตกต่าง
กนั ดงันี	  

1. สิ�งดึงดูดใจที�สาํคญัของกลุ่มแหล่งท่องเที�ยวมรดก
ทางวฒันธรรม คือ ศาสนสถานพระธาตุ โบราณวตัถุ ปูชนีย
สถาน ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของตําบล ซึ� งมีตํานาน
เกี�ยวขอ้งกับพระพุทธศาสนา ซึ� งเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาว
ตาํบลนางแล โดยเป็นที�มาของการสืบทอดวฒันธรรมประเพณี
อนัดีงามของชุมชน หลกัการคือใชว้ฒันธรรมเป็นเครื�องมือใน
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที�ยว ใชว้ฒันธรรมเป็นทรัพยากรที�
ดึงดูดใจด้านการท่องเที�ยว และเป็นสิ�งที�สร้างลกัษณะพิเศษ
ใหแ้ก่แหล่งท่องเที�ยว 

2. สิ�งดึงดูดใจที�สําคญัของกลุ่มแหล่งท่องเที�ยวด้าน
ศิลปะ และกลุ่มแหล่งท่องเที�ยวภูมิปัญญาและผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ซึ� ง เ ป็นกลุ่มทรัพยากรบุคคลที� มี คุณค่ าของชุมชน หาก
นกัท่องเที�ยวมาเที�ยวชมกลุ่มนี	  ทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยน เรียนรู้

ด้านวฒันธรรมระหว่างกัน นอกจากนี	 ยงัเป็นการเชิดชู ยกย่อง 
ส่งเสริม อนุรักษ์ ถ่ายทอดความเป็นเอตทัคคะของภูมิปัญญา
และศิลปิน สู่สาธารณชน ทาํให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจใน
ทอ้งถิ�น สามารถเป็นเกราะป้องกันผลกระทบทางวฒันธรรม
จากกระแสโลกาภิวตัน์ สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน 

3. สิ�งดึงดูดใจที�สําคญัของกลุ่มแหล่งท่องเที�ยวชน
เผ่า และกลุ่มแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติและเชิงนิเวศ คือ 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ท่ามกลางทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ โดยใชจุ้ดขายในเรื�องความงดงามตามธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของ กลุ่มชนบนที�สูงเป็นหลกั 
ซึ� งตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มและอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
โดยกลุ่มชนตอ้งได้รับการพฒันาหรือเตรียมความพร้อมของ
ชุมชน เพื�อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณี 
ศกัดิ� ศรีและอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ 

4. องคป์ระกอบดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก พบว่า 
ตาํบลนางแลมีสาธารณูปโภคพื	นฐานเพียงพอ มีสิ�งอาํนวยความ
สะดวกอื�น ๆ ได้แก่ มีที�พักแบบโรงแรมรีสอร์ท ที�พกัแบบ
โฮมสเตย์ มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์
อินเตอร์เน็ต นวดแผนโบราณฯลฯ แต่ขาดด้านบริการทาง
การเงิน ตูเ้อทีเอม็ แลกเปลี�ยนเงินตรา ยงัไม่มีศูนยบ์ริการขอ้มูล
ดา้นการท่องเที�ยว ขาดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของฝาก ของที�ระลึก 
ที�กระจดักระจายมารวมไวที้�เดียวกนั ไม่มีป้ายโฆษณาหรือให้
ขอ้มูลตามแหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ 

5. องค์ประกอบด้านการเข้าถึงทางกายภาพของ
ตาํบลนาง แล พบวา่ มีถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางหลกัจากตวั
เมืองเชียงรายไปทางทิศเหนือ 11 กิโลเมตร ห่างจากสนามบิน
นานาชาติ 5 กิโลเมตร โดยเส้นทางการคมนาคมภายในตาํบลมี
ทั	งถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง บางช่วงเป็นถนนลูกรัง (เฉพาะ
ทางขึ	นเขา) โดยรวมนบัวา่ การเขา้ถึงสะดวกสบาย สามารถผา่น
ไปยงัอาํเภอแม่จนั แม่สาย เชียงแสน เชียงของได(้ด่านชายแดน) 
มีรถประจาํทาง รถรับจา้งหลายเส้นทาง ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารของนกัท่องเที�ยว สามารถเขา้ชมผา่นเวบ็ไซตข์อง อบต.
นางแล หรือส่วนราชการ ภาคเอกชนที� เ กี� ยวข้องกับการ
ท่องเที�ยว ตลอดจนเวบ็ไซตข์องแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม
นั	น ๆ เช่น บา้นดาํ ดอยดินแดง กะเหรี�ยงคอยาว เป็นตน้ 
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อภิรดี ไชยเทพ (2549) ไดศึ้กษาเรื�อง การจดัการการ
ท่องเที�ยวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษ:์ กรณีศึกษาชุมชนบา้นป่า
เหมี	ยง อาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ
ศึกษาถึงศักยภาพดา้นการท่องเที�ยวของชุมชนบา้นป่าเหมี	 ยง
และพฒันาการความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนบ้านป่าเหมี	 ยงกับ
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนในการจัดการการท่องเที�ยว เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ชาวบา้นที�อาศัย
ในชุมชนบา้นป่าเหมี	ยงและเจา้หนา้ที�ของหน่วยงานภาครัฐที�มี
หน้าที�ในการดูแลพื	นที�นี	 รวมทั	งมีส่วนเกี�ยวขอ้งในการจดัการ
การท่องเที�ยว ใช้วิ ธีการสังเกตและสํารวจพื	นที�  และจาก
การศึกษาเอกสารบทความและงานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับการ
จัดการการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ผลจากการศึกษาพบว่า ชุมชน
บา้นป่าเหมี	ยงมีศกัยภาพดา้นสิ�งแวดลอ้มที�สวยงามประกอบไป
ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที�เอื	อต่อการท่องเที�ยวซึ� งได้แก่ 
ระบบนิเวศที�อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางธรรมชาติ 
นอกจากนี	 ชุมชนบา้นป่าเหมี	ยงยงัมีวฒันธรรมที�น่าสนใจ จาก
การตั	งถิ�นฐานของชุมชนที�อาศยับนที�ราบหุบเขา ส่งผลให้มีวิถี
ชีวิตที�ผูกพนักับป่าไม ้มีการใช้พื	นที�ป่าเพื�อการปลูกตน้เมี�ยง
และนํามาผ่านขั	นตอนการทําเมี�ยงเพื�อจําหน่าย ก่อเกิดเป็น
รายได้ให้กับชุมชน ซึ� งการทําเมี�ยงถือเป็นภูมิปัญญาในการ
ดาํรงชีวติของชุมชนแห่งนี	  อีกทั	งยงัแสดงถึงการปรับตวัในการ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว เกิดการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกนัระหวา่งคนกบัป่า นาํมาซึ�งประโยชน์ในการใชพื้	นที�เพื�อ
การดาํรงชีวิต แต่ต่อมาเมื�อป่าไมข้องชุมชนบ้านป่าเหมี	ยงถูก
ประกาศให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์มีอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้นเขา้มา
เป็นผูดู้แล มีกฎระเบียบที�ชาวบา้นในชุมชนตอ้งปฏิบติัตาม ทาํให้
การใชป้ระโยชน์จากพื	นที�ป่าไมข้องชาวบ้านกลายเป็นสิ�งผิด
กฎหมายส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ในการใชพื้	นที�ระหวา่งชุมชน
บา้นป่าเหมี	ยงกับอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน ต่อมาความขดัแยง้
ของทั	 งสองฝ่ายเริ� มคลี�คลายไปในทางที� ดีขึ	 น เมื�อทั	 งสอง
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันจากเขตป่าอนุรักษ์ โดยนําการ
ท่องเที�ยวเชิงนิเวศเข้ามาเป็นตัวประสานเพื�อให้ชุมชนได้มี
รายได้จากการท่องเที�ยวและสร้างความสัมพนัธ์อันดีให้กับ
อุทยานในการอนุรักษ์พื	นที�แห่งนี	  เกิดความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนบา้นป่าเหมี	ยงและอุทยานแห่งชาติแจซ้อ้นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื�อการท่องเที�ยว มีการจัดการการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศที�มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที�ยว 
นอกจากศกัยภาพดา้นการท่องเที�ยวของชุมชนที�ประกอบไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที� อุดมสมบูรณ์ผสานกับประเพณี
วฒันธรรมและภูมิปัญญาการทาํเมี�ยงแลว้ชุมชนยงัไดมี้การจดั
กิจกรรมเพื�อให้นักท่องเที�ยวได้สัมผสักับวิถีชีวิตของชุมชน 
โดยการเข้าพักกับชาวบ้านในรูปแบบบ้านพักโฮมสเตย์ซึ� ง
นกัท่องเที�ยวจะไดเ้รียนรู้วถีิชีวติของชุมชนอยา่งแทจ้ริง อยา่งไร
ก็ตามถึงแมก้ารจดัการการท่องเที�ยวเชิงนิเวศจะนาํมาซึ� งการเอื	อ
ประโยชน์ซึ� งกันและกันระหว่างชุมชนบ้านป่าเหมี	 ยงและ
อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น แต่การจดัการที�เกิดขึ	นยงัจาํเป็นจะตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาความรู้ในดา้นการจดัการการท่องเที�ยว เพื�อเพิ�ม
ศักยภาพในการรองรับการท่องเ ที� ยวและมีการวางแผน
การตลาดให้กับชุมชนบ้านป่าเหมี	 ยงเพื�อเพิ�มรายได้จากการ
ท่องเที�ยว นอกจากนี	 ยงัควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที�ยวของพื	นที�แห่งนี	 เพื�อไม่ให้กระทบต่อ
สิ� งแวดล้อมในชุมชน อีกทั	 ง ศึกษาถึงผลกระทบจากการ
ท่องเที�ยวที�มีต่อชุมชนเพื�อใหเ้กิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืต่อไป 

 

3. ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวิจยัเรื�องยุทธศาสตร์การพฒันาแหล่งท่องเที�ยว

ทางวฒันธรรม : ศึกษากรณี หมู่ 9 หมู่บา้นสะแกราย ต.ดอนยาย
หอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา
บริบทและสภาพแวดล้อม สําหรับนํามาใช้ในการวิเคราะห์
ศักยภาพของหมู่ 9 บ้านสะแกราย ในการก้าวเข้าสู่การเป็น
หมู่บ้านท่องเที�ยว และเพื�อคน้หาแนวทางที�เหมาะสมในการ
พฒันาใหเ้ป็นหมู่บา้นท่องเที�ยวโดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ และ
ทําการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานที� เกี�ยวข้อง การ
สัมภาษณ์แบบเจาะจงจากผูที้� เกี�ยวขอ้งกับการพฒันาหมู่บ้าน
สะแกราย รวมถึงการสํารวจ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมในพื	นที�ของหมู่บา้นในช่วงเวลาต่างๆ โดยมีขั	นตอนในการ
วจิยั ดงันี	  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั	 งนี	  ได้แก่ ผูน้ํา

ชุมชน ประชาชน หมู่ 9 บ้านสะแกราย และเจ้าหน้าที�ของ
ภาครัฐและเอกชนที� ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยผู ้วิจัยได้
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คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื�อเป็นผู ้ให้ข้อมูลสําคัญด้วยตนเอง 
สําหรับสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประกอบดว้ย (1) ผูน้าํชุมชน (2) 
ประชาชน (3) เจา้หน้าที�ของภาครัฐและเอกชนที�ร่วมสนับสนุน
กิจกรรม จาํนวนกลุ่มละ 3-5 คน 

 เครื%องมอืที%ใช้ในการวจิัย 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั	 งนี	 คือแบบสมัภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง โดยมีขั	นตอนการสร้าง และพฒันาแบบสัมภาษณ์ 
ดงันี	  

1. นาํกรอบแนวคิดมาสร้างประเด็นคาํถาม ในร่าง
แบบสมัภาษณ์ 

2. นําเสนอต่อที�ปรึกษางานวิจัย เพื�อรับข้อแนะนํา
และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

การรวบรวมเกบ็ข้อมูล 
การวจิยัครั	 งนี	  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการดงันี	  
1. ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครปฐม เพื�อจดัทาํหนงัสือรับรองการเก็บขอ้มูล สาํหรับ
ส่งถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยั 

2. ผูว้ิจัยได้ทาํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง 

3. ในขั	นตอนการวิจยัไดก้าํหนดไว ้2 ขั	นตอน คือ 1) 
ขั	นตอนก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการ
สัมภาษณ์ รวมทั	 งหัวขอ้การวิจยัโดยย่อ เพื�อช่วยให้ผูใ้ห้ขอ้มูล
สาํคญั มีความเขา้ใจไดต้รงประเด็น และ 2) ขั	นสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัได้
มีการเตรียมประเด็นคาํถามต่างๆ ไวล่้วงหนา้เพื�อเป็นแนวทางการ
วเิคราะห์ปัญหาใหแ้ก่ผูส้มัภาษณ์ หลงัจากนั	นไดน้าํขอ้มูลที�ไดรั้บ
จากการสมัภาษณ์เขา้สู่การวเิคราะห์ต่อไป 

สถิตทิี%ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ผู ้วิ จัยนํ าข้อมู ลที� ได้จากการจดบันทึ กและ

บนัทึกเสียงในการสมัภาษณ์ และสงัเกตการณ์ จากกลุ่มตวัอยา่งมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล  

2. นาํขอ้มูลที�ไดม้าเรียบเรียงในรูปแบบของขอ้ความ
เพื�อง่ายต่อการแยกประเด็น 

3. ทาํการวิเคราะห์และจดัแยกประเด็นตามกลุ่มของ
ขอ้มูล  

4. ตีความขอ้มูลที�ไดโ้ดยเปรียบเทียบกบัทฤษฎีหลกัที�
นาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ 

5. สรุปขอ้มูลที�ได ้และอภิปรายผลขอ้มูลตามทฤษฎี
และปรากฏการณ์ เพื�อสร้างขอ้สรุปรวบยอด และขอ้เสนอแนะ 
 
4. ผลการวจิยั  

จากการศึกษาข้อมูลในแง่มุมต่างๆ รวมถึงการ
วเิคราะห์ศกัยภาพของหมู่บา้นสะแกราย ในการกา้วเขา้สู่การเป็น
หมู่บา้นท่องเที�ยว ผลการศึกษามีดงันี	  

1. ทิศทางการพฒันาหมู่บา้น ประชาชนในหมู่บา้น
สะแกราย ไดมี้การรวมตวักนัเพื�อพบปะพูดคุยกนัอยา่งต่อเนื�อง
เป็นประจาํ ทั	งอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั	งนี	  ไดรั้บ
การสนบัสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ดาํเนินกิจกรรมในชุมชน เช่น สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ
เมืองนครปฐม มหาวิทยาลยัคริสเตียน สาํนกังานเกษตรอาํเภอ
เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม 
สาํนกังานการท่องเที�ยวและกีฬาจงัหวดันครปฐม เป็นตน้ ทาํให้
ประชาชนในหมู่บา้นสะแกรายไดรั้บรู้ถึงศกัยภาพของตนเองที�
จะช่วยให้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการหลีกเลี�ยงอบายมุขที�แพร่ระบาด
ในปัจจุบนั ซึ� งประชาชนส่วนใหญ่ต่างมีความมุ่งมั�นที�จะรักษา
ประเพณีอนัดีงานของบรรพบุรุษให้คงอยู่ตลอดไปชั�วลูกชั�ว
หลาน และจากการประชุมประชาคมทําให้ประชาชนใน
หมู่บ้านสะแกราย ได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ของชุมชน
ว่า  “ เ ป็ น ห มู่ บ้า น ท่ อ ง เ ที� ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์ว ัฒ น ธร ร ม แ ล ะ
เกษตรกรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ตํานานไทดํา สร้าง
เศรษฐกิจชุมชน” 

2. สภาพปัญหาในปัจจุบัน ในปัจจุบันจะพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาหนี	 สินจากภาคเกษตรกรรม 
ที�มาจากการประสบกับการขาดทุนจากการเลี	 ยงกุ้งเนื�องจาก
ไม่ไดร้าคาตามที�กาํหนด ทาํให้ประชาชนบางส่วนตอ้งกูย้ืมเงิน
จากแหล่งต่าง ๆ ทั	งนอกและในระบบ เพื�อนาํมาใชจ่้ายในการ
ดาํรงชีวติประจาํวนั ซึ�งส่งผลต่อเนื�องใหป้ระชาชนในชุมชนเริ�ม
ออกไปแสวงหาทาํงานอื�นๆ นอกพื	นที� 

3. ปัจจยัดึงดูดในพื	นที� จากการศึกษาพบวา่หมู่บา้น
สะแกรายมีปัจจัยในพื	นที�หลายด้านที�สามารถส่งเสริมให้
นกัท่องเที�ยวเกิดความสนใจและเขา้มาสู่พื	นที� ไดแ้ก่ 
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3.1 วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน ทั	งในเรื�องการ
แต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน ระบบครอบครัว ส่วนในเรื� อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื�อ ไดแ้ก่ ประเพณีการเกิด 
ประเพณีวยัหนุ่ม ประเพณีการเล่นคอน (อิ�นก๊อน ; การเกี	 ยวพา
ราสี) ประเพณีลงข่วง (การเกี	 ยวพาราสี) พิธีแต่งงาน ประเพณี
การตาย ประเพณีเสนเรือน ประเพณีพิธีปัตตง (พิธีแสดงความ
กตญั�ู) ความเชื�อเรื�องการนบัถือผี เรื�องขวญั  

3.2 แหล่งท่องเที�ยวบริเวณโดยรอบและในพื	นที� 
ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก ซึ� งถือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ดา้นการพฒันาชุมชนในระดบัฐานราก และสร้างความ
เขม้แข็งชุมชนดว้ยการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเยี�ยมชมภายในศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาไทย “ปิยะ
ชนก” การรับฟังการบรรยายสรุปประวติัของหมู่บ้าน และ
ปรัชญา การดาํรงชีวิตชาวไทดาํ รวมถึงแวะรับประทานอาหาร
พื	นบา้นและซื	อของที�ระลึก เป็นตน้ ซึ�งอาจกล่าวไดว้า่ ศูนยเ์รียนรู้
ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก เป็นเสมือนแหล่งเรียนรู้ของคนใน
ชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การร่วมประชุมเพื�อพบปะหารือกัน
ระหว่างคนในชุมชน การฝึกขายสินค้าที� มีอยู่ในชุมชน การ
ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ�นของปราชญ์ชาวบ้านสู่
ลูกหลานของคนในชุมชน รวมถึงการฝึกวิธีการบริหารจดัการ
ของผูน้าํชุมชนเพื�อรองรับการที�หมู่บา้นจะเป็นแหล่งท่องเที�ยว
ในอนาคตอีกดว้ย  

 

 
 

ภาพที� 2 ศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก (ศูนยปิ์ยะชนก, 
2552) 
                 วดัดอนขนาก เป็นวดัที�มีชื�อเสียงเรื� องสิ�งศักดิ� สิทธิ�
แห่งหนึ� งของ จ.นครปฐม โดยทั�วไปแลว้ประชาชนทุกเพศทุก
วยัมกันิยมมาเขา้มาบวชชีพราหมณ์ และทาํบุญที�นี�  นอกจากนี	  
ภายในวดัดอนขนากยงัมีสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�มีชื�อเสียง ไดแ้ก่ วิหาร

โพธิสัตวเ์จ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อสี�ทิศ รวมถึงแม่ตะเคียน ซึ� ง
มกัจะมีนกัเสี�ยงโชคจากทั�วทุกสารทิศแวะเวียนแห่เขา้มาอย่าง
ลน้หลาน โดยเฉพาะช่วงก่อนวนัออกสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
จุดเด่นที�สําคัญคือ ประชาชนที�มาที�นี�มักนิยมเข้ามาลอดใต้
โบสถ ์จาํนวน 3 รอบ หรือ 9 รอบ โดยเชื�อวา่จะทาํใหเ้กิดสิ�งดี ๆ 
และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวติของตน 
                  วดัดอนยายหอม เป็นวดัที�สร้างเพื�อระลึกถึงยายหอม
ซึ�งเป็นผูเ้ลี	 ยงพระยาพาน โดยวดัจะมีการจดังานประเพณีและ
กิจกรรมทางศาสนาที�เป็นศูนยร์วมในการทาํกิจกรรมร่วมกัน
ของคณะสงฆ์ ประชาชนในตาํบลดอนยายหอม เช่น งานคลา้ย
วนัมรณภาพหลวงพ่อเงิน งานปิดทองกลางเดือน 4 ขึ	น 15 คํ�า 
ของทุกปี งานคลา้ยวนัมรณภาพหลวงพ่อแช่ม และงานตาม
เทศกาลทางพุทธศาสนา เช่น วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนั
มาฆบูชา ฯ 
                  ศู น ย์ว ัฒ น ธ ร ร ม อํา เ ภ อ เ มื อ ง น ค ร ป ฐ ม  โ ด ย
มหาวิทยาลยัคริสเตียน ได้จัดตั	 งศูนย์วฒันธรรมอาํเภอเมือง
นครปฐม และเปิดอยา่งเป็นทางการเมื�อปี พ.ศ. 2550 โดยมี 
ผ ศ . ส ุพ จ น ์ ส ุท ธ ิศัก ดิ�  เ ป็น ผู ้อ ํา นวย กา รศู นย์ฯ  สํ าห รั บ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั	งศูนยว์ฒันธรรมแห่งนี	  คือ เพื�อศึกษา 
วจิยั และรวบรวมขอ้มูลทางวฒันธรรม โดยเนน้ทอ้งถิ�นจงัหวดั
นครปฐม และจงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตก ทาํการเผยแพร่ขอ้มูล
ทางวฒันธรรม โดยเนน้สื�อเทคโนโลยสีารสนเทศ และให้ความ
ร่วมมือกบัชุมชนและองคก์รภายนอกในการดาํเนินกิจกรรมทาง
วฒันธรรม เพื�อให้ทุกคนสามารถสืบคน้ได้จากทั�วประเทศ 
อยา่งไรก็ตามยงัคงมีการจดันิทรรศการภายในศูนยฯ์ เพื�อใหเ้ห็น
บรรยากาศของรูปแบบพิพิธภณัฑอ์ยูบ่า้ง 
                  ศูนย์วฒันธรรมไทยทรงดํา ตั	 งอยู่ในบริเวณพื	นที�
ของวดัสะแกราย เป็นที�เก็บรวบรวมภาพชีวติความเป็นอยูท่ั	งใน
อดีตและปัจจุบนัของชาวไทดาํ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้คน
รุ่นหลงัทั	งนอกในชุมชนที�แวะเวยีนมาไดศึ้กษา ซึ�งภายในศูนยฯ์ 
ได้มีการจัดแสดงในรูปแบบของบา้นจาํลอง โดยมีการแสดง
เครื�องมือเครื�องใชต้่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั อกัษรดั	งเดิม เครื�อง
ทอผา้ เป็นตน้ โดยเปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั และไม่เสียค่าใชจ่้าย 
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ภาพที� 3  ป้ายศูนยว์ฒันธรรมไตโซ่งดาํ (ศูนยว์ฒันธรรมไตโซ่งดาํ
, 2552) 

4. ปัจจยัที�ส่งเสริมการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่
หมู่บา้นสะแกราย มีปัจจยัหลายดา้นที�เกี�ยวขอ้กบัการส่งเสริม
ใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความสะดวกในการเขา้สู่พื	นที� ดงันี	  

4.1 สิ�งอาํนวยความสะดวก ได้แก่ บริการของ 
อบต.ดอนยายหอม ด้านการพฒันาและปรับปรุงถนน ไฟฟ้า 
ประปา ป้ายบอกทาง การจัดทาํแผนที�เพื�อให้ขอ้มูลสําหรับ
เชื�อมโยงเสน้ทางท่องเที�ยวบริเวณใกล ้ๆ กนั 

4.2 การให้บริการแก่นักท่องเที�ยว ได้แก่ การ
สาธิตวถีิชีวติและภูมิปัญญาพื	นบา้น และการจดัตลาดนํ	 าสาธิต 
 

 
 

ภาพที� 4  การบรรยายวถีิชีวติใหแ้ก่นกัศึกษาที�เขา้มาดูงาน 
(หมู่บา้นสะแกราย, 2552) 
 

จากวิเคราะห์ศกัยภาพของหมู่ 9 บา้นสะแกราย ใน
การก้าวเขา้สู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที�ยว อาจถือได้ว่ามีบริบท
และสภาพแวดลอ้มที�เป็นจุดแขง็และโอกาสที�หลากหลายจาํนวน
มาก ซึ� งไดแ้ก่ การที�หมู่บา้นสะแกรายไดรั้บคดัเลือกจากจงัหวดั
นครปฐมให้เป็นหมู่บา้นอยู่ดีมีสุขดีเด่นประจาํปี 2552 ซึ� งเป็น
ผลมาจากการที�สภาพของหมู่บ้านสะแกราย เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์การประเมิน เช่น ประชาชนมีความสามคัคีและมี
ส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น รวมถึงปลอดอาชญากรรมและ
สิ� ง เสพติดในชุมชน การมีว ัฒนธรรมและประเพณีที� เ ป็น
เ อ ก ลัก 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
ชีวิตประจาํวนั เป็นตน้ ซึ� งถือไดว้า่ เป็นผลมาจากศกัยภาพของ
ชุมชนนั�นเอง นอกจากนี	  กระแสการเปลี�ยนแปลงของโลกได้
เปิดโอกาสให้หมู่บ้านสะแกราย ได้รับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ ทิศทางของกระแส
การท่องเที�ยวที�เปลี�ยนไป ทาํใหน้กัท่องเที�ยวนิยมเขา้มาเที�ยวเชิง
วฒันธรรมเพิ�มมากขึ	น ทาํให้มีหน่วยงานทั	งภาครัฐและเอกชน
ใหค้วามสนใจที�จะช่วยสนบัสนุนใหห้มู่บา้นสะแกราย พฒันาเขา้
สู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม รวมถึงในปัจจุบัน
กระแสรักษาสุขภาพในสังคมไทยมาแรง ซึ� งสอดคลอ้งกบัจุด
ขายที�มีอยูใ่นหมู่บา้น คือ ผลผลิตทางการเกษตรที�ไม่ใชส้ารเคมีที�
มีอยู่จ ํานวนมาก นอกจากนี	 กระแสโลกาภิวฒัน์ได้ทําให้เกิด
ความกา้วหนา้และรวดเร็วในการสื�อสาร รวมถึงมีช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์หมู่บา้นไดห้ลากหลายอีกดว้ย 

แต่อย่างไรก็ตามหมู่บา้นสะแกราย ยงัคงมีจุดอ่อน 
แ ล ะ อุ ป สร ร ค ที� ขัด ข วา ง มิ ใ ห้ก า ร ดํา เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ต า ม
วตัถุประสงค์ประสบความสําเร็จ ไดแ้ก่ การที�ผูน้าํชุมชนและ
ชาวบา้นมกัไม่กลา้แสดงออกถึงความตอ้งการที�แทจ้ริงของตน
แก่หน่วยงานภาครัฐที�เขา้มาช่วยในการพฒันาหมู่บา้น โดยส่วน
ใหญ่จะปล่อยให้หน่วยงานภาครัฐชี	นาํและรอรับการช่วยเหลือ
เพียงอย่างเดียว ทาํให้กิจกรรมโครงการที�มีประโยชน์ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ในชุมชนอย่างทั�วถึง นอกจากนี	  การพฒันา ที�
ขาดทิศทางที�มาจากการขาดองค์ความรู้ที�สอดคลอ้งกบับริบท 
และความรู้ตกยุคสมยั ทาํให้ตอ้ประสบกับปัญหาการขาดทุน 
และตอ้งเป็นหนี	 เงินกู ้(ธกส.) มาอยา่งต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั 
ซึ� งถือไดว้่า เป็นผลมาจากการขาดศักยภาพของชุมชนนั�นเอง 
นอกจากนี	  กระแสการเปลี�ยนแปลงของโลกไดส่้งผลกระทบต่อ
การพฒันาหมู่บ้านสะแกราย อย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้เช่นกัน ซึ� ง
ไดแ้ก่ กระแสบริโภคนิยม ทาํใหป้ระชาชนเนน้ผลิตจาํนวนมาก 
และเกิดการผนัผวน ทาํให้เกิดภาวะขาดทุนและเป็นหนี	 สิน
จาํนวนมาก รวมถึงนโยบายของภาครัฐที�มีลกัษณะตดัเสื	อโหล 
ซึ� งบางโครงการไม่เหมาะสมกบัพื	นที� ทาํให้เกิดผลกระทบเชิง
ลบมากกวา่เชิงบวก 
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นอกจากนี	 ชุมชนยงัไดส้รุปแนวทางการพฒันา เพื�อ
กา้วเขา้สู่การเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยว กล่าวคือ การไดรั้บโอกาส
จากมหาวิทยาลยัคริสเตียน ให้เขา้ไปขายของที�มีตลาดนัดทุกวนั
จนัทร์ ถือเป็นช่องทางประชาสัมพนัธ์คุณภาพสินคา้ และหมู่บา้น
ช่องทางหนึ�งที�สาํคญั นอกจากนี	  การตั	งแผงขายของในเส้นทางที�
รถของนกัท่องเที�ยวใชว้ิ�งผา่นสามารถทาํไดโ้ดยตอ้งวางแผนให้
ดี และเ งื� อนไขประการสําคัญ คือ การจัดประชุมระหว่าง
ประชาชนบ่อย ๆ จะช่วยให้เกิดความต่อเนื�องในการทํางาน
ร่วมกนั 

 
5. อภิปรายผล  

อาจกล่าวไดว้่า เงื�อนไขสําคญัในการพฒันาหมู่บา้น
สะแกรายให้กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที�ยวได้นั	 น นอกจากต้อง
อา้งอิงกระแสของโลกที� เปลี�ยนแปลงไปแลว้ ยงัคงต้องพฒันา
ศักยภาพของชุมชนเป็นสําคัญ ซึ� งผลการศึกษาพบว่า การที�
หมู่บ้านสะแก จะสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนได้นั	 น 
จาํเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์ SWOT ก่อน ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�   
สมยศ  นาวีการ (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการทาํ SWOT 
Analysis นั	นเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ร กล่าวคือทาํให้
ทราบว่า องค์กรของเรามีศกัยภาพมากนอ้ยเพียงใด โดย
พิจารณาจากจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ทั	ง 2 
ตวันี	 จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีอะไรบ้างที�เป็นจุดแข็งที�ควร
คงไว ้และอะไรบา้งที�เป็นจุดอ่อนที�ควรปรับปรุงให้ดีขึ	น ส่วน
ภายนอกองค์กร เราจะทราบได้จากการวิเคราะห์โอกาส 
(Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) ซึ� งเป็นปัจจยัภายนอกที�
ควบคุมไม่ได ้แต่ไดว้ิเคราะห์เพื�อนาํไปปรับปรุงองคก์ร เพื�อให้
เขา้กบัปัจจยัสิ�งแวดลอ้มภายนอก และจากการที�ทิศทางของการ
ท่องเที�ยวที�เปลี�ยนไป ทาํให้นักท่องเที�ยวนิยมหันมาท่องเที�ยว
เชิงวฒันธรรมเพิ�มมากขึ	นนั	น สอดคลอ้งกบัที�บุญเลิศ จิตตั	ง
วฒันา (2542) ที�ได้กล่าวไวว้่า กลุ่มตลาดในอุตสาหกรรม
ท่องเที�ยวมีแนวโน้มที�จะเปลี�ยนแปลงไปเนื� องจากมีการ 
เปลี�ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ โดยเฉพาะ 
การขยายตวัของกลุ่มประเทศ BRIC (ประกอบด้วยบราซิล 
(Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) และจีน (China)) ซึ� ง
อาจกล่าวไดว้่า การเดินทางท่องเที�ยวเริ�มมีลกัษณะเฉพาะมาก
ขึ	นกวา่ที�ผา่นมา เพราะนกัท่องเที�ยวตอ้งการจะมีปฏิสัมพนัธ์กบั

คนทอ้งถิ�นในการเดินทางท่องเที�ยว เพื�อการศึกษาเรียนรู้การ
ท่องเที�ยวเชิงนิเวศ การท่องเที�ยวเชิงว ัฒนธรรม และการ
ท่องเที�ยวเพื�อการรักษาร่างกาย/สุขภาพ เป็นตน้ ในการสร้าง
ทางเลือกในการพฒันานั	น จาํเป็นตอ้งทาํการวิเคราะห์แนวทางที�
เหมาะสมกับสภาพของจุดแข็งและโอกาสที�มีในปัจจุบันเพื�อ
พฒันาหมู่บ้านสะแกรายให้กลายเป็นหมู่บ้านท่องเที�ยว ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิด TOWS MATRIX ของ Wheelen, Hunger 
(2002) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
และสภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์กร สามารถที�จะนาํผลการ
วิเคราะห์แต่ละดา้นมาจดัทาํเป็น Matrix เพื�อกาํหนดกลยทุธ์ที�
เหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั 

ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 
ทั	งนี	  ผลจากการศึกษาไดชี้	ใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรคในการพฒันาเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยว  ดงันี	  
จุดแข็ง ได้แก่ (1) ประชาชนมีความสามัคคี (2) 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บ้าน (3) เป็นหมู่บ้าน
ปลอดอาชญากรรมและสิ�งเสพติด  (3) มีวฒันธรรมและ
ประเพณีที�เป็นเอกลกัษณ์ (4) หมู่บา้นปลูกผกัปลอดสารพิษ และ 
(5) มีการใชช่้องทางการประชาสมัพนัธ์หมู่บา้นที�หลากหลาย 

จุดอ่อน ไดแ้ก่ (1) ชาวบ้านไม่กลา้แสดงออกถึง
ความตอ้งการที�แทจ้ริงของตนแก่หน่วยงานที�เขา้มาช่วยพฒันา 
(2) ประชาชนประสบกบัปัญหาการขาดทุน และเป็นหนี	 เงินกู ้
ธกส. (3) มุ่งเนน้การผลิตโดยขาดความรู้ 

โอกาส ไดแ้ก่ (1) ไดรั้บคดัเลือกจากจงัหวดันครปฐม
ให้เป็นหมู่บ้านอยู่ดีมีสุขดีเด่นประจําปี 2552 (2) ได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาหมู่บ้าน (3) 
กระแสการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม มีแหล่งท่องเที�ยวอื�นๆ 
บริเวณใกล้ๆ  

อุปสรรค ได้แก่  (1)  นโยบายของภาครัฐที�นํา
โครงการที�ไม่สอดคลอ้งกับความตอ้งการลงมาในพื	นที� (2)  
การไดรั้บโอกาสจากมหาวิทยาลยัคริสเตียน ให้เขา้ไปขายของที�
ตลาดนดัทุกวนัจนัทร์ 

จากการวิเคราะห์ SWOT ไดน้าํมาสู่ขอ้เสนอแนะ
เพื�อสร้างแนวทางที� เหมาะสมในการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที�ยว ตามวตัถุประสงค์ในการวิจัย โดยผู ้วิจัยได้เ รียง
ตามลาํดบัความสาํคญั ดงันี	   
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1. การประชุมสร้างทีมงานในการพัฒนาเป็น
หมู่บา้นท่องเที�ยว โดยมีการร่วมระดมสมองจากคน 2 กลุ่มใน
ชุมชน คือ คนรุ่นเดิม ซึ�งไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน และปราชญช์าวบา้น 
และคนรุ่นใหม่ ซึ� งไดแ้ก่ เยาวชนที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื�อเติม
เต็มในมุมมองต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงเกิดการยอมรับและร่วม
ขบัเคลื�อนกิจกรรมที�จะเกิดขึ	นในชุมชน 

2. การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา
หมู่บา้นสะแกรายให้เป็นหมู่บา้นท่องเที�ยว ซึ� งไดแ้ก่ (1) อบต. 
ดอนยายหอม ซึ� งจะเป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนุนแหล่ง
ทุนในการพฒันา และเป็นศูนยข์อ้มูลให้แก่นักท่องเที�ยว (2) 
สถาบนัการศึกษา โดยเขา้มาให้ความช่วยเหลือในดา้นวิชาการ
และการจดัรูปแบบกิจกรรมการท่องเที�ยว/สัมมนา รวมถึงเป็น
แกนหลกัสาํคญัในการนาํกลุ่มนักศึกษาเขา้มาทศันศึกษาและดู
งานในหมู่บา้นสะแกราย (3) สํานักงานการท่องเที�ยวและกีฬา 
ในฐานะเป็นแหล่งทุนที�ช่วยเหลือการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บา้น 

3. เชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยว โดยศึกษาความเป็นไป
ไดแ้ละแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งท่องเที�ยว โดยเชื�อมโยง
ระหวา่งศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก วดัดอนขนาด วดั
ด อ น ย า ย ห อ ม  ศู น ย์ว ัฒ น ธ ร ร ม อํา เ ภ อ เ มื อ ง น ค ร ป ฐ ม 
มหาวิทยาลยัคริสเตียนวดัสะแกราย (ศูนยว์ฒันธรรมไทดาํ) 
ศูนยว์ฒันธรรมไทดาํ (วดัสะแกราย) และ อบต.ดอนยายหอม 

4. สร้างจุดขาย ที�เป็นเอกลกัษณ์ของตนเองที�ไม่ซํ	 า
กับแหล่งท่องเที�ยวอื�นๆ เช่น กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที�ยว 
สินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สินคา้เกษตรในชุมชน เป็นตน้ 

5. พฒันาสาธารณูปโภคพื	นฐาน โดยปรับปรุงสภาพ
ของถนนที� เป็นเส้นทางเชื�อมโยงแหล่งท่องเที�ยวให้มีความ
สะดวก และสวยงาม รวมถึงมีป้ายประชาสัมพนัธ์บอกถึงแหล่ง
ท่องเที�ยวและกิจกรรมเป็นระยะๆ รวมถึงมีรูปแบบที�ดึงดูดความ
สนใจของนกัท่องเที�ยวดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัVงต่อไป  
1. ศึกษาแนวทางในการพฒันาหมู่บา้นสะแกรายให้

เป็นหมู่บา้นท่องเที�ยว โดยมีการศึกษาในหลากหลายมิติมากกวา่
นี	  เช่น การศึกษาปัจจัยภายนอกที�มีผลกระทบต่อการพฒันา 
การศึกษาองค์ประกอบภายในหมู่บา้นที�เอื	อต่อการพฒันา โดย
ทาํการวจิยัทั	งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณผสมกนั 

2. ศึกษาแนวทางในการแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพฒันาหมู ่บ า้นสะแกรายให ้เ ป็นหมู่บ้าน
ท่องเที�ยว รวมถึงกลยทุธ์เพื�อประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเที�ยว 

3. ศึกษาแนวทางในการพฒันาจากแหล่งท่องเที�ยว
อื�นที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และประสบผลสาํเร็จ เพื�อนาํมาเป็น
ตวัแบบในการพฒันาหมู่บา้นสะแกราย 
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