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 The purposes of this research were: 1) to study situation and need of creative 
tourism for Suphanburi province; 2) to analyze the strategies creative tourism of Suphanburi 
province; and 3) to present policy on development of the strategies creative tourism of 
Suphanburi province. Methodology of this research were mixed policy research and 
Ethnographic Delphi Futures Research. The data were collected by in-depth interview from 
fourteen informants. Eighteen experts assessed the importance and appropriateness of  
strategies, tactics, goals and procedures.    
 The results showed as followings: (1) situation and need of creative tourism for 
Suphanburi province were potential and readiness to develop creative tourism, and (2) The first 
strategy created a model for the development of culture and economic wisdom based on 
identity to creative tourism. The first strategy consisted of three goals including 1) increase in 
gross income from creative tourism of Suphanburi province, 2) increase in the number of repeat 
visitors in creative tourism in Suphanburi province, and 3) increase in visitor satisfaction of 
creative tourism of Suphanburi province. The second strategy promoted domestic and foreign 
marketing strategies. The strategy focused on quality visitors comprising 1) encouragement the 
market to reach the target, focusing on quality market, and 2) collaboration with three sectors 
such as government, private and public. The third strategy linked tourism within the cluster to 
increase the duration of stay by enhancing tourism activities and linking tourism routes. The 
strategy included as follows: 1) increase the duration of stay from creative tourism of 
Suphanburi province, 2) increase the tourism routes link to creative tourism of Suphanburi 
province, and 3) increase the creative tourism entrepreneurs in Suphanburi. The fourth strategy 
developed tourism staff and supported public participation in tourism development comprising 
1) development the capacity of tourism staff in the system to be competitive and sufficient to 
meet the needs of the market, 2) promotion public participation in tourism management and 
benefit from tourism. In addition, the results indicated that (3) the stakeholders certified the 
strategies creative tourism of Suphanburi province. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป�นมาและความสําคัญของการวิจัย 
 องค�การการท�องเท่ียวโลกแห�งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: 
UNWTO) (2017) ได6คาดการณ�แนวโน6มของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวโลกในป= พ.ศ. 2553 และป= พ.ศ. 
2563 ว�าจะมีนักท�องเท่ียวถึง 1,006 ล6านคน และ 1,561 ล6านคน โดยมีอัตราเพ่ิมข้ึนร6อยละ 4.15 ต�อป= 
และท่ีมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟOกจะมีถึง 397 ล6านคน ในป= พ.ศ.2563 เพ่ิมข้ึนคิดเปQนร6อยละ 6.55 
ต�อป= ส�วนการท�องเที่ยวของไทยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร6อยละ 5.7 ต�อป= ซึ่งสูงกว�าของการ
ท�องเท่ียวโลก และจากการจัดลําดับประเทศไทยอยู�ในอันดับท่ี 21 และมีจํานวนนักท�องเท่ียวและ
รายได6 ในระยะ 6 ป= ท่ีผ�านมา จาก 14,464,228 คน ในป= 2552 เปQน 26,735,583 คน ในป= 2559 ซ่ึง
นักท�องเท่ียวสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด6วยจีน จํานวน 2.43 ล6านคน มาเลเซีย จํานวน 9 แสนคน 
รัสเซีย จํานวน 4.6 แสนคนญี่ปุWน เกาหลีใต6 จํานวน 4.4 แสนคนและญี่ปุWน จํานวน 3.9 แสนคน
ตามลําดับ (กรมการท�องเที่ยว, 2559) มีรายได6จาก 747,781.81 ล6านบาทในป= 2552 เปQน 
1,871,651.42  ล6านบาท ในป= พ.ศ.2558 (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2559 : 24) ท่ีเปQนเช�นนั้น
เพราะกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาของประเทศไทย ได6นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มาใช6เปQนกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร�ในการขับเคลื่อน
ให6บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับพร6อมกับสร6างกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาค
ส�วน (วรินทร�ธร ธรสารสมบัติ, 2556: 31) มีการพัฒนาประเทศสู�ความสมดุลในทุกมิติอย�างบูรณาการ
และเปQนองค�รวม  มุ�งการพัฒนาการท�องเที่ยวโดยมีคําขวัญรณรงค�ว�ามุ�งมั่น ตั้งใจเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการท�องเท่ียวท่ีเปQนเอกลักษณ�และอัตลักษณ�ของท6องถ่ิน เช�นการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร� การท�องเท่ียวเชิงเกษตร การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ เปQนต6น (Richards, 2007) 
เพราะอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปQนตัวกระตุ6น
รายได6ของประเทศและสนับสนุนการฟdeนฟูเศรษฐกิจ ทําให6ประชาชนมีรายได6และลดจํานวนคนว�างงาน
มากข้ึน (สุทิพย�พร โชติรัตนศักด์ิ, 2558: 16)   
 ปgจจุบันรูปแบบการท�องเที่ยวได6เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยมีการคํานึงถึงการอนุรักษ�
และรักษาสภาพแวดล6อมท่ีมีส�วนเชื่อมโยงกับด6านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส�วนร�วมของชุมชนใน
พื้นที่ท�องเที่ยวเข6าด6วยกันเพื่อให6เกิดความคิดสร6างสรรค� (Leslie and Sigala, 2015: 140) โดย
ประเทศไทยถือเปQนแหล�งท�องเท่ียวสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต6 (American Demographics, 
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2000: 103) รวมท้ังจากการพัฒนาด6านเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยทําให6เกิดความสะดวกในการเดินทาง 
มีความปลอดภัยมากขึ้น ทําให6เพิ่มความนิยมหรือสามารถพัฒนาให6เติบโตได6 (สภาอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2559: 71) โดย กรมการท�องเท่ียว กระทรวงท�องเท่ียวและกีฬาคาดว�า ใน
ป= พ.ศ. 2563 แนวโน6มนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�จะเปQนกลุ�มผู6สูงอายุวัย 60-65 ป= จะเพ่ิมข้ึนเปQนสามเท�า 
หรือประมาณ 700 ล6านคน โดยเฉพาะประชากรจากประเทศท่ีพัฒนาแล6ว  เช�น ญ่ีปุWน เยอรมัน 
ฝรั่งเศส อังกฤษ เปQนต6น อันเปQนแหล�งรายได6ท่ีสําคัญนํามาซ่ึงเงินตราต�างประเทศและการสร6างงาน
และกระจายความเจริญเพราะทําให6มีการพัฒนาระบบโครงสร6างการคมนาคมขนส�ง ทําให6เศรษฐกิจ
ฟdeนตัวได6ในเวลาท่ีรวดเร็วกว�าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2559) ซ่ึง
จากแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ.2555-2559 มุ�งเน6นให6การท�องเท่ียวเปQนแหล�งรายได6หลัก
ท่ีสําคัญโดยจัดอยู�ในอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน คิดเปQนร6อยละ 9 ของมูลค�าผลิตภัณฑ�มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และมีการจ6างงานกว�า 1.9 ล6านคน(สภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 
2559: 71) 
 นอกจากนั้นจากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555 – 2559  
รัฐบาลให6ความสําคัญกับการจัดการและพัฒนาการท�องเท่ียว โดยมียุทธศาสตร�ในการปรับโครงสร6าง
เศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างต�อเนื่องและสร6างความสมดุลของการเติบโตในทุกมิติ ท้ัง สังคม เศรษฐกิจ 
ท่ีเปQนมิตรต�อสิ่งแวดล6อมและชุมชน บนฐานความคิดสร6างสรรค�และนวัตกรรม (คณะกรรมการการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2559: 66) เสริมสร6างความสามารถในการแข�งขันของธุรกิจท่ีมี
ศักยภาพสู�ธุรกิจเชิงสร6างสรรค�โดยสนับสนุนการวิจัยเชิงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร6างนวัตกรรมให6กับ
ธุรกิจ ให6มีการใช6องค�ความรู6และเทคโนโลยีใหม�ๆ ในการพัฒนาการลงทุนในธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
ขยายฐานออกสู�ตลาดต�างประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของผู6ประกอบการให6
เปQนท่ียอมรับในระดับสากล ตลอดห�วงโซ�การผลิต ส�งเสริมการการหาตลาดใหม�ๆ โดยเฉพาะภาค
การท�องเท่ียวให6สอดคล6องกับความต6องการของตลาด  (Maitland and Newman, 2009: 82)  พัฒนา
เครือข�ายวิสาหกิจของธุรกิจท�องเท่ียวในกลุ�มท่ีมีศักยภาพสูง  ส�งเสริมกิจการท�องเท่ียวท่ีสอดคล6องกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี เช�น การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ  การท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร� 
วัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังส�งเสริมการดําเนินกลยุทธ�ทางการตลาดรูปแบบใหม�ท่ี
สามารถเข6าถึงกลุ�มลูกค6าและขยายไปยังตลาดใหม�ๆ ที่มีศักยภาพจัดการท�องเที่ยงให6เกิดความ
เจริญเติบโต โดยให6ความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�และเปQนมิตรต�อสิ่งแวดล6อม 
คํานึงถึงความสามารถของทรัพยากรในการรองรับของแหล�งท�องเท่ียว พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค6า
และบริการ พัฒนาโครงสร6างฐานให6มีคุณภาพและเพียงพอ บูรณาการการท�องเท่ียวให6เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเสริมสร6างความเข6มแข็งของท6องถ่ิน วิสาหกิจชุมชน 
ผู6ประกอบการรายย�อยและบุคลากรภาครัฐ ร�วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตและบริการ 



3 

ท่ีเก่ียวเนื่องในพ้ืนท่ีตามแนวทางการพัฒนาเครือข�ายวิสาหกิจ พัฒนาทักษะและองค�ความรู6ของบุคลากร
ภาครัฐ องค�กรปกครองส�วนท6องถ่ินและชุมชน  
 สําหรับการเสริมสร6างศักยภาพของผู6ประกอบการด6านการท�องเท่ียวให6สามารถปรับตัว
เพ่ือรองรับท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาความเปQนผู6นําด6านการท�องเท่ียวของภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟOกอย�างต�อเนื่อง มีขีดความสามารถในการแข�งขันด6านการท�องเท่ียวในระดับโลก สามารถ
สร6างรายได6โดยคํานึงถึงความเปQนธรรมกับทุกฝWายซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการจัดการการ
ท�องเท่ียว โดยเน6นทุกมิติ (Orbasli, 2000: 45) รวมท้ังเรื่องของการดูแลและพัฒนาสถานท่ีท�องเท่ียว 
รวมท้ังในระดับชุมชนได6มีแนวคิดการจัดการท�องเท่ียวอย�างมีส�วนร�วมพร6อมกับการเตรียมรับมือการ
ท�องเท่ียวท่ีเฟdxองฟูผ�านการส�งเสริมการท�องเท่ียวของประเทศ ในพ้ืนท่ีอันเปราะบาง ท่ีจําเปQนต6องสร6าง
ภูมิคุ6มกันเพ่ือให6รู6เท�าทันกระแสทุนนิยมและการเพ่ิมข้ึนของการท�องเท่ียว (ตุลยราศรี ประเทพ, 2558: 
44) การใช6กิจกรรมของการท�องเท่ียวพัฒนาคน พัฒนาการมีส�วนร�วมและสร6างกระบวนการเรียนรู6เพ่ือ
ไปสู�การดูแลรักษาฟdeนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยให6เกิดความสมดุลกับอัตลักษณ�ทางวัฒนธรรมและ
เก้ือกูลต�อเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต 
 นอกจากนั้นในการรวมกลุ�มประชาคมอาเซียนใน ป= พ.ศ. 2559  ทําให6มีการแข�งขัน
ท่ีรุนแรงมากข้ึน และจากแผนพัฒนายุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ป= พ.ศ.2555- 2559 มี
วิสัยทัศน� พันธกิจ เปyาประสงค�ร�วมและประเด็นยุทธศาสตร�ในการผลิตอาหาร ชุมชนเข6มแข็ง คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีมาตรฐานสู�สากล เปQนศูนย�กลางการศึกษา การกีฬาและการท�องเท่ียวโดยใช6ทรัพยากรธรรมชาติ
แบบสมดุล ยึดการมีส�วนร�วม เพ่ิมรายได6จากการท�องเท่ียวและการจําหน�ายผลิตภัณฑ�ท6องถ่ิน อนุรักษ�
ฟdeนฟูและบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อมให6เอ้ืออํานวยประโยชน�คู�กับการอนุรักษ�ฟdeนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม โดยมีกลยุทธ� ประกอบด6วย  1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และสนับสนุนปgจจัยพ้ืนฐานด6านการท�องเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติภายใต6การมีส�วนร�วม 2) การพัฒนา
และปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว ส�งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ�ทางการท�องเท่ียว 
3) การพัฒนาศักยภาพผู6ประกอบการ สถานประกอบการ และบุคลากรด6านการท�องเท่ียว (สํานักงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี, 2559, 115-116) 
 การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานสุพรรณบุรี (2560) มีข6อมูลที่แสดงถึง
สถานการณ�การท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ียังคงมีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากป=ท่ีผ�านมาร6อยละ 14.63 
โดยแบ�งเปQนชาวไทย มีอัตราเพ่ิมข้ึนร6อยละ 14.18  และชาวต�างชาติมีอัตราเพ่ิมข้ึนถึงร6อยละ 31.53 ท่ี
นิยมท�องเท่ียวตลาดร6อยป= อําเภอสามชุก เข6ามาชมบึงฉวาก การแข�งขันกีฬา การแสดงของโรงละคร 
การแสดงวัฒนธรรมพ้ืนบ6าน  การเยี่ยมชมหมู�บ6านควาย และการจําลองวิถีชีวิตของคนท6องถ่ิน การจัด
งานอนุสรณ�ดอนเจดีย� งานกาชาด งานเทศกาลตุลากินปลา กินเห็ด อาหารรสเด็ด อําเภอด�านช6าง 
เปQนต6น ซ่ึงเปQนผลมาจากการจัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่องการเดินทางสะดวกสบาย มีระยะทางไม�ไกล
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จากกรุงเทพฯ โดยนิยมขับรถยนต�ส�วนตัวหรือนั่งรถโดยสารประจําทางในแต�ละครั้งจะมีระยะเวลา
พํานักเฉลี่ย  1.85 วัน ลดลง จากป=ท่ีผ�านมาจะใช6จ�ายเฉลี่ยวันละ  915.71 บาท เพ่ิมข้ึนร6อยละ 3.38 
ส�วนใหญ�แล6วจะเปQนค�าอาหาร เครื่องด่ืม ค�าซ้ือสินค6าท่ีระลึก และค�าพาหนะในด6านการพักแรม พบว�า
มีจํานวนท่ีพัก 37 แห�ง  มีอัตราเพ่ิมข้ึนมากถึงร6อยละ 131.25  มีห6องพักจํานวน  1,703 ห6อง เพ่ิมข้ึน
ถึงร6อยละ 85.51  ส�วนใหญ�จะมีราคาไม�สูงนักและมีอัตราการเข6าพักเฉลี่ยร6อยละ 65.70  เพ่ิมข้ึนร6อยละ 
10.66   
 กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา (2560) มีข6อมูลที่แสดงถึง กระบวนการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีต6องให6ความสําคัญกับความสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม ด6วยการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส�วนร�วมและกระจาย
ประโยชน�อย�างท่ัวถึงสอดคล6องกับแผนการพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีได6มีการกําหนด
กลยุทธ�ร�วมกันระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ท6องถิ่นและผู6มีส�วนเก่ียวข6อง โดยเฉพาะ
นักท�องเท่ียวให6ได6แลกเปลี่ยนเรียนรู6ทําความเข6าใจคุณค�าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล6อม
ของพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอย�างลึกซ้ึง โดยผ�านประสบการณ�ตรงร�วมกับคนของพื้นที่เอกลักษณ�เฉพาะถ่ิน 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร�เพ่ือสร6างประสบการณ� ความประทับใจ ตลอดจนความตระหนักและ
ปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต6องแก�นักท�องเท่ียว ประชาชนและภาคเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือก�อให6เกิด
ประโยชน�แก�จังหวัด ท้ังในด6านรายได6 การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได6รับผลตอบแทนท่ีจะใช6ใน
การบํารุงรักษาแหล�งท�องเท่ียว ให6สามารถฟdeนตัวกับคืนได6ดังเดิม 
 จากความสําคัญดังกล�าว แม6ว�ามีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�ด6านการท�องเที่ยว            
ท่ีสนับสนุนการพัฒนาทางการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี ไว6เปQนอย�างดี แต�จัดการการท�องเท่ียว     
เชิงสร6างสรรค�ยังสามารถท่ีจะทําให6เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได6อีกมาก รวมท้ังการ
เชื่อมโยงการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีให6เกิดความชัดเจนในการนําเสนอ ซ่ึงจะ
ทําให6เพ่ิมปริมาณนักท�องเที่ยวได6มากขึ้น ทําให6ผู6วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร�
การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี” ท่ีจะนําไปสู�ข6อค6นพบท่ีเปQนแนวทางในการกําหนด
นโยบายการส�งเสริมและสนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีและจะเปQน
ประโยชน�ต�อพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจะไปประยุกต�ใช6อันเปQนการนําไปสู�การพัฒนาที่เกิดจากความคิดของทุก
ภาคส�วนท่ีมีส�วนได6ส�วนเสีย ส�งผลให6เกิดความพึงพอใจ เพราะทุกฝWายได6รับผลประโยชน�ของประชาชน 
ชุมชน ผู6ประกอบการและนักท�องเท่ียวและการกลับมาเยือนซํ้า ต�อไป 
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2. วัตถุประสงค#ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�ดังต�อไปนี้ 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ�และความต6องการด6านการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห�ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.3 เพ่ือนําเสนอและรับรองยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
3. คําถามของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�ดังต�อไปนี้ 

3.1 สภาพการณ�และความต6องการด6านการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
นั้นเปQนอย�างไร 

3.2 ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี นั้นเปQน
อย�างไรและประกอบด6วยอะไรบ6าง 

3.3 การนําเสนอและรับรองยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลเปQนอย�างไร 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 1 เปQนการวิเคราะห�สภาพการณ�และความต6องการด6านการพัฒนายุทธศาสตร�
การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี เปQนการวิเคราะห�สภาพการณ�และความต6องการ
ด6านการยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช6วิธีสัมภาษณ�และการ
สังเกตอย�างมีส�วนร�วมจากการวิเคราะห�เอกสารท้ังนโยบายแผนงานยุทธศาสตร�และโครงการท่ีเก่ียวข6อง
กับการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค� ท้ังเอกสารหนังสือ ตําราแผ�นพับ สื่อชนิดต�างๆ และ Website ต�างๆ 
ประกอบด6วยเอกสารท้ังนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร�และโครงการท่ีเกี่ยวข6องกับการท�องเที่ยว
เชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีและศึกษาสภาพปgจจุบันและความต6องการทางด6านการพัฒนา 
การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค� ของจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ�มผู6ให6ข6อมูลหลักเปQนกลุ�มที่ปฏิบัติงานท่ี
มีความเก่ียวข6องกับการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช6การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 
14 คน เพ่ือให6ได6ข6อมูลครบถ6วน (Saturated Data) และรอบด6าน ประกอบด6วย กระทรวง
การท�องเท่ียวและกีฬา กรมการท�องเท่ียว การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยและ องค�การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (อพท.) รวมท้ังศึกษาสภาพแวดล6อมเพ่ือหา จุดแข็ง 
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จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรคท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ด6วยเทคนิค SWOT Analysis และวิเคราะห�เพื่อหาความสัมพันธ�ระหว�างปgจจัยโดยเทคนิค TOWS 
Matrix, 7’s Model, PESTEL Analysis ประกอบด6วยผู6ให6ข6อมูลหลักใช6การเลือกแบบเจาะจง 

1. การสัมภาษณ�เชิงลึกผู6ให6ข6อมูลสําคัญ ได6แก� เจ6าหน6าที่ภาครัฐท่ีเก่ียวข6องโดยตรง 
จํานวน  5 คน เช�น กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ผู6ว�าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตํารวจท�องเท่ียว 
เปQนต6น เพ่ือนํามาวิเคราะห�ให6ทราบถึงยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ต้ังแต�อดีตจนถึงปgจจุบันให6ทราบสภาพการณ�และความต6องการด6านการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของ
นักท�องเท่ียวและวิเคราะห�ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. การสัมภาษณ�เชิงลึกผู6ให6ข6อมูลสําคัญ ได6แก� นายกสมาคม หรือสถาบันท่ีเก่ียวกับการ
ท�องเท่ียวโดยตรง นักวิชาการ และหน�วยงานท่ีไม�แสวงหากําไร มูลนิธิ สมาคม องค�กรต�างๆ ท่ีเข6ามา 
มีส�วนเก่ียวข6องจํานวน 4 คน เพ่ือนํามาวิเคราะห�ให6ทราบถึงยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ต้ังแต�อดีตจนถึงปgจจุบันให6ทราบสภาพการณ�และความต6องการด6านการท�องเท่ียว
เชิงสร6างสรรค�ของนักท�องเท่ียวและวิเคราะห�ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. การสัมภาษณ�เชิงลึกผู6ให6ข6อมูลสําคัญ ได6แก� ผู6ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียว จํานวน 1 คน เพ่ือนํามาวิเคราะห�ให6ทราบถึง ผลสําเร็จของการนํายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว         
เชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี มาใช6ดําเนินการต้ังแต�อดีตจนถึงปgจจุบัน ทราบสภาพการณ�และ
ความต6องการด6านการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของนักท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4. การสัมภาษณ�เชิงลึกผู6ให6ข6อมูลสําคัญ ได6แก� นักท�องเท่ียวชาวไทยเพ่ือนํามาวิเคราะห�ให6
ทราบถึง ความพึงพอใจ ความประทับใจและความต6องใจในการทาท�องเท่ียวซํ้า การนําไปชักชวนผู6อ่ืน
ให6เข6ามาท�องเท่ียวจากผลของยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี       
ต้ังแต�อดีตจนถึงปgจจุบันจํานวน 14 คน 
 ข้ันตอนท่ี  2 การร�างข6อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค� ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช6วิธีดําเนินการในการวิจัย ในข้ันตอนนี้ ผู6วิจัยนําข6อมูลท่ีได6จากข้ันตอนท่ี 1 
นํามาร�างเปQนยุทธศาสตร�ในการพัฒนา การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงประกอบ
ไปด6วย วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� เปyาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางในการดําเนินการ หลังจากนั้น 
จึงนําร�างยุทธศาสตร�และให6ผู6ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและใช�การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช�เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต แบบ EDFR (Ethnographic Futures 
Delphi Research) ท่ี เป7นการเก็บข�อมูลภาคสนามแบบสังเกต และการ มีส=วนร=วม จากการเก็บ
ข�อมูลผู�เชี่ยวชาญ จาก 4 กลุ=มโดยการเลือกแบบเจาะจง ท่ีประกอบด�วย 1) เจ�าหน�าท่ีระดับสูงของ
หน=วยงานภาครัฐ ท=องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เจ�าหน�าท่ีด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
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เจ�าหน�าท่ีด�านวัฒนธรรม ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี นายกองคJการ
บริหารส=วนจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตรJการท=องเท่ียว ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 2)  นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการท=องเท่ียวท่ีเป7นอาจารยJท่ีสอนและทําการศึกษาวิจัย
ด�านการท=องเท่ียว นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู=บ�านครูจอมบึง จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และ 3) ภาคเอกชนและผู�มีส=วนได�ส=วนเสียท่ีเป7นผู�ประกอบการหรือท่ีทํางานด�านการท=องเท่ียว 
การอนุรักษJสิ่งแวดล�อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะท�องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ได�แก=ประธาน
หอการค�าจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ผู�อํานวยการสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตรJ องคJการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท=องเท่ียวอย=างยั่งยืน (อพท.) จํานวน 
18 คน มาทําการวิเคราะหJสรุปผลนําไปสู=ภาพในอนาคตการบริหารจัดการยุทธศาสตรJการท=องเท่ียว
เชิงสร�างสรรคJของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประชุมเพ่ือรับรองข�อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ในการจัดทํา
ยุทธศาสตรJการท=องเที่ยวเชิงสร�างสรรคJของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยจัดทําหนังสือเรียนเชิญเข�าร=วม
ประชุมกับกลุ=มเปXาหมายเพ่ือสรุปยุทธศาสตรJการท=องเท่ียวเชิงสร�างสรรคJของจังหวัดสุพรรณบุรีโดย
การเลือกกลุ=มเปXาหมายแบบเจาะจง ท้ังผู�กําหนดนโยบาย หน=วยงานภาครัฐ และเอกชนใจจังหวัด
สุพรรณบุรี หน=วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยต=างๆ ในภาคตะวันตก จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจงจากกลุ=มเปXาหมายได�แก= 1) กระทรวงท=องเท่ียวและกีฬาและองคJการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการท=องเท่ียวอย=างยั่งยืน (อพท.) 2) การท=องเท่ียวแห=งประเทศไทยสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดสุพรรณบุรี วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ขนส=งจังหวัด
สุพรรณบุรี ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พาณิชยJจังหวัดสุพรรณบุรี 
นายกองคJการบริหารส=วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ประธานชมรมนายกองคJการบริหารส=วนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรีและประธานชมรมกํานัน  
ผู�ใหญ=บ�านจังหวัดสุพรรณบุรี 3) นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู=บ�านครูจอมบึง ราชบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4) ประธาน
หอการค�าจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท=องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี นายกสมาคม
โรงแรมและท่ีพักจังหวัดสุพรรณบุรี นายกสมคมท=องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีและนายกสมาคม
มัคคุเทศกJจังหวัดสุพรรณบุรีและเก็บรวบข�อมูลจะใช�การบันทึกเสียงการประชุมและนํามาเรียบเรียง
และสรุปเป7นยุทธศาสตรJท่ีสมบูรณJโดยใช�การวิเคราะหJเนื้อหาสรุปเป7นข�อเสนอเชิงนโยบายในการ
พัฒนายุทธศาสตรJการท=องเท่ียวเชิงสร�างสรรคJของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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 1. ขอบเขตด(านพ้ืนท่ี 
  การวิจัยครั้งนี้ได6ศึกษาข6อมูลและความต6องการการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 2. ขอบเขตด(านเนื้อหา 
  ผู6วิจัยได6ทําการทบทวนวรรณกรรมซ่ึงเปQนการวิเคราะห�เอกสาร ท้ังนโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร� และโครงการที่เกี่ยวข6องกับการท�องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี จากเอกสารของ
กระทรวงท�องเท่ียวและกีฬา  สํานักงานการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย สํานักงานการท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทยสํานักงานสุพรรณบุรี สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงาน
จังหวัดสุพรรณบุรี และได6ทําการศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร� แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว  แนวคิด เก่ียวกับปgจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต�อการท�องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับ
การท�องเท่ียวสร6างสรรค� (Richards and  Palmer, 2010) แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ SWOT Analysis, 
7’s Model, PESTEL analysis, TOWS Martrix 7’s Model (Pascale and Athos 1981: 123-126)  
และการวิจัยโดยใช6เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) (Johnson, 1993: 982-984)   
 3. ขอบเขตในด(านระยะเวลา 

  ผู6วิจัยกําหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัยท้ังสิ้น 2 ป= ระหว�าง ป= พ.ศ. 2558-2560 โดย
มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข6อมูล ระหว�างเดือน มกราคม พ.ศ.2558 - มกราคม พ.ศ. 2560 
 
5. นิยามศัพท#เฉพาะ 
 ยุทธศาสตร#การท1องเท่ียวเชิงสร(างสรรค# (Creative Tourism Strategy) หมายถึง 
วัตถุประสงค�และรายละเอียดในแผนการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ี
ประกอบไปด6วยยุทธศาสตร�และกลยุทธ�ท่ีมีการกําหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธ�ในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค� ซ่ึงมุ�งเน6นทางด6านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล6อมควบคู�กันไปกับ
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อมในจังหวัด โดยการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ประชาชน ท6องถ่ิน นักท�องเท่ียว และผู6มีส�วนเก่ียวข6อง โดยทุกฝWายได6ประโยชน�จากการท�องเท่ียวเชิง
สร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีร�วมกันเพ่ือประกอบการตัดสินใจ                                                                                                                             
 การท1องเท่ียวเชิงสร(างสรรค# (Creative tourism) หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือ
องค�ประกอบของการท�องเท่ียวท่ีสนับสนุนให6นักท�องเท่ียวได6แลกเปลี่ยนเรียนรู6เพ่ือนําความเข6าใจ
คุณค�าทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล6อมของพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอย�างลึกซ้ึง โดยผ�านประสบการณ�
ตรงร�วมกับเจ6าของพ้ืนท่ีหรือเจ6าของวัฒนธรรมประกอบด6วยส�วนสําคัญ 4 ด6าน ได6แก�  
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1. องค�ประกอบด6านพ้ืนท่ี หมายถึง การมีพ้ืนฐานอยู�กับธรรมชาติ ซึ่งเปQนแหล�งท�องเท่ียว
ท่ีเก่ียวเนื่องกับธรรมชาติและมีเอกลักษณ�เฉพาะถ่ิน รวมถึงแหล�งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร�ท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการสร6างสรรค�ในพ้ืนท่ี 

2. องค�ประกอบด6านการจัดการ หมายถึง การท�องเท่ียวท่ีให6ทุกภาคส�วนได6มีส�วนร�วมใน
การบริหารจัดการการท�องเท่ียว 

3. องค�ประกอบด6านกิจกรรมและกระบวนการ หมายถึง การท�องเท่ียวแบบสิ่งแวดล6อม
ศึกษาท่ีเอ้ือ ต�อกระบวนการเรียนรู6 โดยให6มีการศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล6อมและระบบสร6างสรรค�
ของจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู6 ประสบการณ� ความประทับใจ ตลอดจนสร6างความตระหนักและปลูก
จิตสํานึกท่ีถูกต6องแก�นักท�องเท่ียว ประชาชนท6องถ่ิน และผู6ประกอบการธุรกิจในจังหวัดสุพรรณบุรี 

4. องค�ประกอบด6านการมีส�วนร�วม หมายถึง การท�องเที่ยวท่ีคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของ
ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนท6องถ่ิน เพ่ือก�อให6เกิดประโยชน�แก�จังหวัด ท้ังในด6านการ
กระจายรายได6 การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได6รับผลตอบแทนเพ่ือย6อนกลับมาบํารุงรักษาและ
จัดการแหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงเริ่มต้ังแต�การมีส�วนร�วมในระดับชุมชน คือภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือ
ผู6ประกอบการ ภาครัฐคือองค�กรปกครองส�วนท6องถ่ิน ตลอดจนนักท�องเท่ียวและผู6ท่ีเก่ียวข6อง 
 การท1องเท่ียว (Tourism) หมายถึง รูปแบบหรือกิจกรรมในการท�องเท่ียวท่ีมีการจัดการ
อย�างดีเยี่ยมและสามารถดํารงไว6ซ่ึงทรัพยากรท�องเท่ียวให6มีความดึงดูดใจและธุรกิจท�องเท่ียวมีการ
ปรับปรุงคุณภาพให6ได6ผลกําไรอย�างเปQนธรรม โดยมีนักท�องเที่ยวเข6ามาเยี่ยมเยือนสมํ่าเสมออย�าง
เพียงพอ แต�มีผลกระทบทางลบต�อสิ่งแวดล6อมน6อยท่ีสุด 
 ยุทธศาสตร#การพัฒนา (Development strategy) หมายถึง กระบวนการในการ
กําหนดกลวิธีในการพัฒนาการท�องเท่ียวสรรค�เชิงสร6างของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให6ความสําคัญกับ
ความสมดุลของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อม โดยมีการขับเคลื่อน
กลไกของระบบการพัฒนาด6วยการบริหารจัดการท่ีดีของพหุภาคีในการมีส�วนร�วมดําเนินการและ
ปฏิบัติร�วมกัน และมีการกระจายประโยชน�ท่ีได6รับจากการพัฒนาอย�างเปQนธรรมและท่ัวถึงในทุกภาคส�วน  
 
6. ประโยชน#ท่ีได(รับ  

6.1 ทราบสภาพการณ�และความต6องการด6านการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือการใช6ประโยชน�ในการอนุรักษ�และการพัฒนาให6สอดคล6องกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6.2 ได6ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ท่ีจะนําไปใช6ในการพัฒนาด6าน
การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีผ�านการรับรองแล6ว 
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6.3 นําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีประสิทธิผลและมีความเหมาะสม ซ่ึงหน�วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบงานด6าน
การท�องเท่ียว จะนําไปใช6ในการพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมท้ังสร6างการมีส�วนร�วม
ของทุกภาคส�วน รวมถึงการนําไปสู�แผนการดําเนินการ แผนปฏิบัติการท�องเท่ียว 

6.4 เพ่ิมองค�ความรู6ให6กับสาขาวิชาท่ีเก่ียวข6องกับการท�องเท่ียว เพ่ือท่ีผู6สนใจจะได6นําไป
ศึกษาต�อยอด รวมท้ังการนําไปประยุกต�ใช6กับการพัฒนาในลักษณะท่ีคล6ายกันท่ีจะทําให6เกิดประโยชน�
สูงสุด สําหรับหน�วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอื่นสามารถนํายุทธศาสตร�การพัฒนาด6านการ
ท�องเท่ียวเชิงสร6างสรรค�จากงานวิจัยนี้ไปเปQนแนวทางในการพัฒนาการท�องเท่ียวได6 ต�อไป 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี” ผู�วิจัยได�
ทําการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารท่ีเป-นหนังสือ วารสารวิชาการ สื่ออินเตอร�เน็ต รายงานการ
ประชุม หนังสือพิมพ� เพ่ือให�ได�แนวคิด ทฤษฎีและผลงานท่ีเก่ียวข�องนํามาวิเคราะห� สังเคราะห�เพ่ือ
สร�างเป-นกรอบแนวคิดของการวิจัย และใช�กระบวนการวิจัยเพ่ือให�ได�ความรู� ความจริงครอบคลุมใน
การตอบคําถามทุกประเด็นของวัตถุประสงค�ในงานวิจัย โดยมีรายละเอียดต�างๆ ดังต�อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร� 
2. แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว   
3. แนวคิดเก่ียวกับป=จจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต�อการท�องเท่ียว 
4. แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวสร�างสรรค�  
5. แนวคิดเก่ียวกับ SWOT Analysis, 7’s Model, PESTEL analysis, TOWS Martrix 

7’s Model 
6. การวิจัยโดยใช�เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และ EDFR (Ethnographic 

Delphi Futures Research) 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
8. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร" 

1.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2554: 79) มีข�อมูลแสดงว�า การพัฒนา หมายถึง ความ
เจริญก�าวหน�าหรือเป-นการทําสิ่งต�างๆ ให�ดีข้ึน เจริญข้ึนยิ่งข้ึนหรือเป-นกระบวนการของการเคลื่อนไหว
จากสภาพที่ไม�น�าพอใจไปสู�สภาพที่น�าพอใจ การพัฒนาเป-นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ
ไม�หยุดนิ่งและมีความสัมพันธ�โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนไว�แล�ว ท่ีเป-นการทําลักษณะ
เดิมให�เปลี่ยนไปโดยมุ�งหมายว�า ลักษณะใหม�ที่เข�ามาแทนที่นั้นจะดีกว�าเก�า สําหรับการพัฒนาใน
ป=จจุบันจะหมายถึงการทําให�เจริญในด�านวัตถุ เช�น ถนนหนทาง อาคารบ�านเรือน ดัชนีชี้วัดทาง
เศรษฐกิจ เป-นต�น 
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  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2549: 174-177) กล�าวว�า การพัฒนาแบ�งได�ดังต�อไปนี้ 
1. การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของสังคม ไปสู�สภาพท่ีมีคุณค�า

มากกว�าหรือดีกว�า หากมองในด�านของการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็เป-นเพียงด�านหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
ท้ังหมดของสังคมแต�วัดผลได�อย�างชัดเจน  

2. การพัฒนา หมายถึง การยกระดับความเป-นอิสระของระบบป=จเจกบุคคลท่ีจะใช� 
ดุลพินิจในการเลือกทางเพ่ือเลือกหลายๆ ทาง โดยไม�ต�องตกอยู�ภายใต�อิทธิพลหรือผลกระทบของ
สภาพแวดล�อม การพัฒนาจะรวมถึงความสามารถของระบบและป=จเจกบุคคลท่ีจะควบคุมสภาพแวดล�อม
ให�เป-นไปในทิศทางท่ีต�องการ การปรับตัวให�เข�ากันและควบคุมสภาพแวดล�อมจึงเป-นป=จจัยท่ีสําคัญ
ของการพัฒนา  

3. การพัฒนา หมายถึง กระบวนการสําคัญหลายมิติของโครงสร�างทางสังคม ทัศนคติ
ของคนท่ัวไป สถาบันแห�งชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือขจัดความยากจนและลดความไม�เสมอภาค
ทางให�น�อยลง  

4. การพัฒนา ในระดับป=จเจกบุคคล หมายถึง การเพ่ิมข้ึนของทักษะและความสามารถ 
การมีความคิดสร�างสรรค� การควบคุมตนเอง การรับผิดชอบและความอยู�ดีกินดี เป-นความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 
  สรุปได�ว�าการพัฒนา หมายถึง การทําให�มีคุณภาพมากขึ้นในตัวบุคคลคือการ
ดําเนินการเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถและทัศนคติท่ีดีต�อการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให�มีคุณภาพ
ประสบผลสําเร็จ สําหรับตัวนําการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนามักเป-นผู�นําทางการเมืองเพราะบุคคล
ท่ีอยู�ในตําแหน�ง มีอํานาจ หน�าท่ีในการกําหนดนโยบาย ท่ีจะสร�างเป-นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงให�
เกิดความเจริญโครงสร�างสังคมและเศรษฐกิจท่ีเจริญก�าวหน�า  

1.2 แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร" 
  คําว�า “ยุทธศาสตร�” หมายถึง วัตถุประสงค�ขององค�การและทางเลือกสําหรับ การ

บรรลุถึงวัตถุประสงค�ดังกล�าวนั้น เพราะการบริหารจัดการองค�การใด ๆ ก็ตาม โดยมีเปoาหมายอยู�ท่ี
ผลสัมฤทธิ์ เพราะยุทธศาสตร�เป-นตัวกําหนดเปoาหมาย และวัตถุประสงค�ในการบริหารจัดการ ระยะยาว
ขององค�การ เพ่ือนําไปสู�แนวทางต�อการปฏิบัติพร�อมกับจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป-น 

  สมชาย  ภคภาสวิวัฒน� (2543: 5) กล�าวว�า ยุทธศาสตร� หมายถึง การตัดสินใจท่ี
สัมพันธ�กับการคาดการณ�การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม เป-นการตัดสินใจบนฐานของสมมติฐาน
การปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมในอนาคต โดยสภาพแวดล�อมมีผลต�อการ
จัดการภายใน จึงต�องเตรียมแผนการดําเนินการให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนไป หรือ
โต�ตอบภาวการณ�แข�งขันได�อย�างรวดเร็ว โดยมีการจัดสรรทรัพยากรให�เหมาะสม 
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  Wheelen and Hungor (2002: 68) กล�าวว�ายุทธศาสตร� หมายถึง ชุดของการ
ตัดสินใจ และการปฏิบัติการต�างๆ ซ่ึงเป-นตัวกําหนดการดําเนินงานระยะยาว อันประกอบด�วยการ
ตรวจสอบสภาพแวดล�อม การปฏิบัติการ การประเมินผลและการควบคุม โดยมีการประเมินโอกาส 
และจุดอ�อน เป-นหลักสําคัญ Pearce, and Robinson (2003: 107) กล�าวว�า ยุทธศาสตร� หมายถึง 
ชุดทางการตัดสินใจและการปฏิบัติอันจะส�งผลต�อจากการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให�
บรรลุ วัตถุประสงค�ประกอบด�วย การกําหนดพันธกิจ วิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก 
วิเคราะห�ทางเลือก การกําหนดทางเลือก กําหนดวัตถุประสงค�ระยะยาวและยุทธศาสตร�แม�บท พัฒนา
วัตถุประสงค�ประจําปtและยุทธศาสตร�ระยะสั้นและการประเมินผลท้ังหมด ถือว�าเป-นการปฏิบัติเชิง
ยุทธศาสตร�ท่ีพัฒนาข้ึนมา ท่ีทําให�องค�การนั้นประสบความสําเร็จและมีประสิทธิผล หากทําการเปรียบเทียบ
กับทฤษฎี 7S ของ Mckinsey แล�วจะเป-นดังต�อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร� แผน   จังหวะ 
โครงสร�าง  แบบเดียว  หลายแบบ 
ระบบ  การสั่งการ  ความสุขุมรอบคอบ 
ค�านิยมร�วม ใจแข็ง   ใจอ�อน 
สไตล�การบริหาร  จัดการ   ปรับเปลี่ยนได� 
พนักงาน  เป-นกลุ�ม   ป=จเจกชน 
ทักษะ  สูงสุด   สายกลาง 

 
แผนภาพท่ี 1 โมเดลการจัดการแห�งศตวรรษท่ี 21 
ท่ีมา: นพ ศรีบุญนาค, พฤติกรรมองค"การ (กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2545), 68.          
         

1. ยุทธศาสตร� หมายถึง วัตถุประสงค�และทางเลือก ในการบรรลุถึงนั้น ได�แก� 
การจัดลําดับของแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรให�เหมาะสม 

2. โครงสร�าง หมายถึง ระดับข้ันการบังคับบัญชาและการติดต�อประสานงาน การแบ�งเป-น
หน�วยงานท่ีจะกระทํากิจการงานต�างๆ  

3. ระบบ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานหลักและงานที่กําหนดขึ้นมาเม่ือกระทํา
กิจกรรมต�าง ๆ 

4. ค�านิยมร�วม ได�แก� สิ่งที่เป-นพื้นฐานที่ทําให�มีและดํารงอยู�ได� เป-นความเชื่อและ
ความคาดหวังท่ีทุกคนมีต�อองค�การนั้น 

5. สไตล�การบริหาร หมายถึง สิ่งที่ได�ตราขึ้นไว�เป-นลายลักษณ�อักษรและเป-นการ
พิสูจน�ว�าฝxายบริหารให�ความสําคัญแก�เรื่องใดก�อนหลัง 
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6. พนักงาน ประกอบด�วย ร�างกายและความเป-นตัวตน การเตรียมความพร�อมและ
พัฒนาศักยภาพ การสร�างความเข�าใจในการรองรับต�อการเปลี่ยนแปลงสอดคล�องกับเปoาหมายเพ่ือ
ส�งผลให�การดําเนินงานได�ผลดีท่ีสุดและใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 

7. ทักษะ ได�แก� สมรรถภาพขององค�การ 
  สรุปได�ว�า ยุทธศาสตร� จะเป-นการระบุวัตถุประสงค�และทางเลือกในการบรรลุถึงนั้น
เป-นการจัดลําดับของแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรให�เหมาะสม ประกอบด�วย การจัดโครงสร�าง
ระดับข้ันการบังคับบัญชาและการติดต�อประสานงานการแบ�งเป-นหน�วยงานท่ีจะกระทํากิจการงานต�างๆ 
มีการจัดระบบ ซ่ึงเป-นกระบวนการปฏิบัติงานหลักและงานท่ีกําหนดข้ึนมาเม่ือกระทํากิจกรรมต�าง ๆ
การสร�างค�านิยมร�วม เป-นความเชื่อและความคาดหวังท่ีทุกคนมีสไตล�การบริหารท่ีเป-นการพิสูจน�ว�า
ฝxายบริหารให�ความสําคัญและพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป-นการเตรียมความพร�อมและพัฒนาศักยภาพ 
การสร�างความเข�าใจในการรองรับต�อการเปลี่ยนแปลงสอดคล�องกับเปoาหมายเพ่ือส�งผลให�การดําเนินงาน
ได�ผลดีท่ีสุดและใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือสร�างสมรรถภาพขององค�การ บรรลุเปoาหมาย
ตามท่ีตั้งไว� 

1.3 การพัฒนายุทธศาสตร"การท%องเท่ียว 
  การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยว จะเป-นการส�งเสริมพัฒนาความสามารถของ

ผู�บริหารเพ่ือเตรียมความพร�อมในการพัฒนาศักยภาพขององค�การให�บรรลุเปoาหมายตามต�องการ 
เพราะการพัฒนายุทธศาสตร� คือ หัวใจสําคัญต�อความสําเร็จขององค�การ ซึ่งผู�บริหารผู�มีหน�าท่ี
รับผิดชอบนําพาองค�การให�ก�าวล�วงอุปสรรคเพ่ือไปสู�ผลสัมฤทธิ์แต�สิ่งสําคัญคือต�องเป-นผู�นําทาง
ยุทธศาสตร� โดยสร�างกระบวนการจัดการยุทธศาสตร�ท่ีเป-นข้ันตอน และมีทิศทางชัดเจนเหมาะสมด�วย
วิสัยทัศน� พันธกิจ และอํานาจหน�าท่ี กรมการท�องเท่ียว กระทรวงท�องเท่ียวและกีฬา (2560) ได�จัดทํา
ข�อมูลแสดงว�าการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว จะมีในส�วนสําคัญท่ีเก่ียวข�อง ดังต�อไปนี้  

1. วิสัยทัศน� ท่ีจะช�วยส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค�าและบริการด�านการท�องเท่ียว 
ในระดับสากลเพ่ือเป-นศูนย�กลางการท�องเท่ียวของเอเชีย 

2. พันธกิจ ได�แก� 1) ส�งเสริม อนุรักษ� ฟz{นฟู พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน 2) พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค�าและบริการด�านการ
ท�องเท่ียว 3) การอํานวยความสะดวก การปoองกันและการรักษาความปลอดภัยทางการท�องเท่ียว 4) ส�งเสริม
การมีส�วนร�วมและเสริมสร�างกิจกรรมการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียวแก�ทุกภาคส�วนเพ่ือพัฒนา 
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 5) ส�งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร�ต�างประเทศในราชอาณาจักร 
6) พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศและเผยแพร�ข�อมูลสถิติ องค�ความรู�ด�านการท�องเท่ียวเพ่ือการวางแผน
และบริหารจัดการ 7) พัฒนาความร�วมมือด�านการท�องเท่ียวทุกภาคส�วนท้ังในและต�างประเทศ  
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   สรุปได�ว�ายุทธศาสตร�พัฒนาการท�องเที่ยว คือการพัฒนาคุณภาพสินค�าและบริการ
ด�านการท�องเท่ียว มีการพัฒนาการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียวและธุรกิจบริการและสร�างความ
ร�วมมือด�านการท�องเท่ียวท้ังในภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ  

1.4 กลยุทธ"ในการดําเนินยุทธศาสตร" ประกอบด�วย 
  ยุทธศาสตร"ท่ี 1 กลยุทธ�การพัฒนาคุณภาพสินค�าและบริการด�านการท�องเท่ียวแบ�งได�เป-น 
6 ประเภท ได�แก� (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2554) 

1. สร�าง พัฒนา ฟz{นฟู และเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว การจํากัดจํานวนนักท�องเท่ียวให�
เหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับเพ่ือเป-นการอนุรักษ�ไม�ให�เสื่อมโทรมและรักษาคุณค�าด�านการ
ท�องเท่ียว โดยมีแนวทางดังต�อไปนี้  

1.1 ศึกษาศักยภาพการรองรับนักท�องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางท�องเท่ียวจํานวนมากๆ 
เพ่ือให�ทราบจํานวนนักสูงสุดท่ีสามารถรับได�  

1.2 พัฒนาศักยภาพในการรองรับนักท�องเท่ียวสําคัญ ๆ เช�น ขยายพ้ืนท่ีจอดรถยนต� 
เพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกเช�น สถานท่ีพักแรม จํานวนห�องน้ํา ร�านอาหาร ถังขยะ การจัดเก็บ      
เป-นต�น  

1.3 การควบคุมผลกระทบต�อชุมชนด�านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม  
2. การสร�างความเชื่อมโยงของแหล�งท�องเที่ยว โดยจัดทําเส�นทางการท�องเท่ียว ใน

ระดับท�องถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศและนําเสนอกิจกรรมการท�องเท่ียวเพ่ือสร�าง
รูปแบบท่ีหลากหลายก�อให�เกิดคุณค�าสูงสุด ก�อให�เกิดการขยายระยะเวลาการท�องเท่ียวให�ยาวนานยิ่งข้ึน
และใช�จ�ายเพ่ิมข้ึน  

3. การพัฒนาการท�องเท่ียวชุมชน มีแนวทางดังต�อไปนี้  
3.1 จัดทํามาตรฐานการท�องเที่ยวชุมชน เพื่อใช�เป-นแนวทาง ในการพัฒนาและ

ยกระดับมาตรการการท�องเท่ียวชุมชน เพ่ือสร�างความพึงพอใจแก�นักท�องเท่ียวและไม�ส�งผลกระทบต�อ
วิถีชีวิตชุมชน  

3.2 จัดต้ังหน�วยงานดูแลรับผิดชอบด�านการท�องเท่ียวชุมชนเพ่ือรับผิดชอบการ
ส�งเสริม ประสานงานและให�คําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาให�เป-นไปตามมาตรฐาน  

3.3 พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวชุมชนให�ได�มาตรฐาน ศึกษาและคัดเลือกท่ีมีความเหมาะสม
ให�ได�มาตรฐาน 

4. กําหนดและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ด�านการบริการ แหล�งท�องเท่ียว 
ธุรกิจนําเท่ียว มัคคุเทศก�และผู�นําเท่ียว  
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5. การพัฒนามาตรฐานแหล�งท�องเท่ียวประเภทต�าง ๆ ได�แก� 
5.1 ศึกษาและจัดทํามาตรฐานแหล�งท�องเท่ียวให�ครอบคลุมกับการจัดบริการ

ท�องเท่ียว  
5.2 จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานแหล�งท�องเท่ียวและพัฒนาท่ีมี

ศักยภาพสูงด�านการตลาดต�างประเทศและในประเทศ  
5.3 ศึกษาและปรับปรุงกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรรายได� เพ่ือให�นําไปใช�ใน

การพัฒนามาตรฐานแหล�งท�องเท่ียว  
6. การพัฒนาผู�ประกอบการด�านการท�องเที่ยว จัดตั้งหน�วยงานส�งเสริมและพัฒนา

ผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียว ส�งเสริมให�ใช� e-Tourism พัฒนาศักยภาพ ส�งเสริมให�ผู�ประกอบการ 
จัดต้ังสมาคมหรือชมรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการให�บริการ มีการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน 

7. อบรมภาษาต�างประเทศเพ่ิมประสิทธิภาพให�ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� ร�วมมือ
กับภาคเอกชนท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู�ด�านภาษาต�างประเทศ และจัดบุคลากรมาร�วมเป-นอาสาสมัคร
ช�วยเหลือนักท�องเท่ียว  

8. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ปoองกันและการรักษาความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว โดย
สร�างระบบอาสาสมัครและจัดทําฐานข�อมูลช�วยเหลือนักท�องเท่ียว  
              ยุทธศาสตร"ท่ี 2 การพัฒนาการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียวและด�านธุรกิจบริการ
พัฒนาและเผยแพร�ข�อมูลสถิติด�านการท�องเท่ียวและสารสนเทศ จัดทําเว็บไซต�เผยแพร�ข�อมูลส�งเสริม
ผู�ประกอบการจัดทําเว็บไซต�เพ่ือเผยแพร�ประชาสัมพันธ�เป-นภาษาไทยและต�างประเทศ จัดทําระบบ
ฐานข�อมูลของภาคีเครือข�ายท่ีเก่ียวข�องกับด�านการพัฒนาการท�องเท่ียว ติดตามประเมินสถานการณ�
แหล�งท�องเท่ียวสําคัญ รวมท้ังสินค�าและบริการหลัก ๆ สํารวจพฤติกรรมนักท�องเท่ียวและประเมิน
ความพึงพอใจรวมท้ังเป-นดัชนีเตือนภัยด�านการท�องเท่ียว ส�งเสริม สนับสนุนและบูรณาการ การมีส�วนร�วม
ในกิจกรรมจากทุกภาคส�วน และให�จัดทําแผนแม�บทพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด 
ให�มีความสอดคล�องเชื่อมโยงกับแผนแม�บทพัฒนาการท�องเท่ียวระดับประเทศ จัดสรรงบประมาณ 
ปรับปรุงกฎหมาย สร�างนวัตกรรมและพัฒนาองค�ความรู�ด�านการท�องเท่ียว  
   พัฒนาบุคลากรและศักยภาพโดยการปรับปรุงโครงสร�างหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ี
รับผิดชอบด�านการพัฒนาการท�องเท่ียว เพ่ิมอัตรากําลังให�เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน ให�มีความรู� 
ความสามารถเพ่ิมสมรรถนะของตําแหน�งงานต�างๆ และดําเนินการพัฒนาอย�างเป-นระบบโดยการศึกษา
และจัดทําแผนแม�บทจัดต้ังสถาบันพัฒนานักบริหารการท�องเท่ียว ส�งเสริมให�ภาคเอกชนจัดต้ังสถาบัน
ฝ}กอบรมบุคลากรร�วมกับสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรด�านการท�องเท่ียวและองค�การภาคเอกชน 
ในการพัฒนานักศึกษาให�มีคุณภาพสูงข้ึน จัดทําระบบ e-Learning และคู�มือการบริหารท�องเท่ียวใน
ชุมชนและการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� เพ่ือให�ศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเอง  
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    ยุทธศาสตร"ที่ 3 การพัฒนาความร�วมมือด�านการท�องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและ
นานาชาติ ตามพันธกรณีระหว�างประเทศ ส�งเสริมให�นักธุรกิจมีความพร�อม ขยายการลงทุนและการ
ให�บริการไปสู�ต�างประเทศมากขึ้น มีการดําเนินการด�านการออก Joint Visa หรือ Single Visa 
ผลักดันภารกิจและกิจกรรมด�านการท�องเท่ียวท่ีส�งเสริมการเชื่อมโยง แหล�งท�องเท่ียวระหว�างประเทศ 
และพัฒนาความโดดเด�นของคุณภาพการท�องเท่ียวและส�งเสริมให�เป-นศูนย�กลางการท�องเท่ียวในอินโด
จีนและความร�วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือสร�างเส�นทางการท�องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกัน มีการสํารวจ 
วางแผน ออกแบบและดําเนินการส�งเสริม อนุรักษ� ฟz{นฟู บูรณะ ปรับปรุง พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด�านการท�องเท่ียว โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมสัมมนา และ
การแลกเปลี่ยนข�อมูลและองค�ความรู�ระดับประเทศ สอดคล�องกับนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ 
ส�งเสริมและสนับสนุนให�องค�การปกครองส�วนท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวและ
ประสานงานสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข�ายการท�องเท่ียวชุมชน ดําเนินการประสานความร�วมมือ
กับองค�การภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือเป-นเครือข�ายในการดําเนินงาน
ด�านการท�องเท่ียว  
  สรุปได�ว�าการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว จะเป-นการส�งเสริมผู�บริหารเพ่ือเตรียม
ความพร�อมในการพัฒนาศักยภาพทุกด�านให�บรรลุเปoาหมาย นําพาให�ไปสู�ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร� 
โดยสร�างกระบวนการท่ีเป-นข้ันตอน และมีทิศทางชัดเจนเหมาะสมกับวิสัยทัศน� พันธกิจ ในการอนุรักษ� 
ฟz{นฟู พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวและคุณภาพสิ่งแวดล�อม เพ่ือความสมดุลและยั่งยืน ยกระดับมาตรฐาน
บริการด�านการท�องเท่ียว ปoองกันและการรักษาความปลอดภัย ส�งเสริมการมีส�วนร�วมแก�ทุกภาคส�วน
พัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศและสถิติและพัฒนาความร�วมมือด�านการท�องเท่ียวทุกภาคส�วนท้ังใน
และต�างประเทศเพ่ือเป-นเครือข�ายในการดําเนินงานด�านการท�องเท่ียว ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยจึง
กําหนดแนวคิดเป-นหลักในการศึกษายุทธศาสตร�ดังกล�าวในการท�องเท่ียว 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท%องเท่ียว   

2.1 ความหมายของการท%องเท่ียว 
  Kyungmi Kim (2002: 103) กล�าวว�า การท�องเท่ียว ได�แก� (1) การท�องเท่ียวเริ่มจาก
กระบวนการทางความคิด และการตัดสินใจ  (2) การท�องเท่ียว คือ การผสมผสานของบริการต�าง ๆ
เพ่ือสร�างประสบการณ�จากการเดินทางและความพึงพอใจท่ีได�รับ  (3) การผสมผสานเหล�านี้จะนําไปสู�
การเดินทางของนักท�องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย นอกเหนือไปจากสถานที่พัก
ตามปกติ และการพักแรมตามจุดหมายปลายทางนั้น  (4) ช�วงระยะเวลาของการท�องเท่ียวท่ีจะต�อง
เป-นระยะเวลาชั่วคราวไม�ใช�ถาวร  (5) พฤติกรรมของนักท�องเท่ียวจะเป-นผลในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวเพ่ือตอบสนองความต�องการของแหล�งท�องเท่ียว  (6) พฤติกรรมของนักท�องเท่ียว และ
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อุตสาหกรรมท�องเที่ยวจะมีผลกระทบต�อชุมชนที่เป-นเจ�าของแหล�งท�องเท่ียว  (7) การท�องเท่ียว
จะต�องสร�างกิจกรรมท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจ 

  Hwang and Cho (2005: 146) กล�าวว�าการท�องเท่ียวเป-นการเดินทางจากท่ีหนึ่งท่ี
มักหมายถึงท่ีอยู�อาศัยไปยังอีกท่ีหนึ่งท่ีถือว�าเป-นแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล�อม 
โดยมีแรงกระตุ�นจากความต�องการในด�านกายภาพ วัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ� สถานะหรือเกียรติคุณ 

  Pond (1993: 35) กล�าวว�าการท�องเที่ยวเป-นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการจัดบริการ
และการอํานวยความสะดวก เพื่อให�เกิดความสุขสบายในการเดินทาง เป-นการจัดกิจกรรมท้ังหมด    
ท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความประทับใจการบริการ และการสร�างความพึงพอใจให�กับคนเดินทางออก
จากท่ีพักหรือท่ีทํางานไปยังสถานท่ีอ่ืนๆ ในระยะเวลาสั้นๆ และคนเหล�านี้จะทํากิจกรรมต�างๆ ระหว�าง
พักอาศัยชั่วคราว 

  Farrell and Michael Hartline (2007: 18) กล�าวว�า การท�องเท่ียวว�าเป-นการเดินทาง
เพ่ือความเพลิดเพลิน และพักผ�อนหย�อนใจเป-นการเดินทางท่ีมีเง่ือนไขสําคัญ 3 ประการ ประกอบด�วย 

1. เดินทางจากท่ีอยู�อาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเป-นการชั่วคราว 
2. เดินทางด�วยความสมัครใจ 
3. เดินทางด�วยวัตถุประสงค�ใดๆก็ได� แต�ไม�ใช�เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได� 

  สรุปได�ว�าการท�องเที่ยว เป-นคําที่มีความหมายค�อนข�าง กว�างขวางเพราะว�าไม�ได�
หมายเพียงการเดินทางเพ่ือพักผ�อนหย�อนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานบันเทิง เริงรมย�ดังท่ีคนส�วนมาก 
เข�าใจกัน การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู�เพื่อการกีฬา เพ่ือการติดต�อธุรกิจ
ตลอดจนการเยี่ยมเยือนญาติพี่น�องนับว�าเป-นการท�องเท่ียวท้ังสิ้นฉะนั้น ปรากฏการณ�เก่ียวกับการ
ท�องเท่ียว ในป=จจุบันจึงเป-นกิจกรรมรายใหญ�ท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามลําดับ จนกระท่ังมีผู�กล�าวว�า
ธุรกิจท�องเท่ียวในทุกวันนี้ เป-นธุรกิจท่ีใหญ�ท่ีสุดในโลกหากเทียบกับธุรกิจอ่ืน ๆ ด�วยกัน เป-นการเดินทาง
จากสถานท่ีหนึ่งไปสู�สถานท่ีหนึ่งโดยมีจุดมุ�งหมาย และพักค�างคืนในสถานท่ีต�างๆ ซ่ึงเป-นการพักค�างคืน
ชั่วคราว มิใช�เพ่ือการอยู�ถาวรหรือเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือการไปทํางาน แต�มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
การพักผ�อนหย�อนใจ เยี่ยมญาติหรือการท�องเท่ียวแบบเป-นอิสระ  

2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท%องเท่ียว 
  การท�องเท่ียวเป-นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ท้ังนี้มีการลงทุนท่ีตํ่าแต�ให�ผลตอบแทนสูง (Dobson, 2000: 109) ค�าใช�จ�ายส�วนใหญ�
อยู�ท่ีกิจกรรมการตลาดและการบํารุงฟz{นฟู ส�วนผลตอบแทนจะสามารถสร�างงานและรายได�ให�แก�
ประชาชน ซ่ึงส�งผลต�อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเป-นธุรกิจขนาดใหญ�ท่ีต�อง
อาศัยแรงงานและการลงทุนสูง ใช�เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจัดองค�การ การควบคุม 
และการตลาด ครอบคลุมธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องหลายประเภทท้ังท่ีเก่ียวข�องโดยตรงและทางอ�อม อุตสาหกรรม
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การท�องเท่ียวจะเก่ียวข�องกับการดําเนินงานร�วมกันของธุรกิจเป-นจํานวนมากท่ีเป-นแหล�งให�บริการ
และสนับสนุนกิจกรรมการท�องเที่ยว เป-นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให�ความสําคัญ และกําหนดให�เป-น
ยุทธศาสตร�หลักของประเทศ นอกจากนั้นแล�ว Endresen (1999: 69) กล�าวว�าจากการท่ีประเทศไทย
มีการท�องเท่ียวหลากหลายประเภทท่ีมีการพัฒนาให�เป-นรูปธรรมมากข้ึน แต�ยังขาดความเป-นเอกภาพ
ในการท่ีจะรวมกิจกรรมการท�องเที่ยวทั้งหมดให�เป-นไปในทิศทางท่ีสอดคล�องกัน ดังนั้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวจะต�องมีการวางแผน และปฏิบัติให�เกิดเป-นรูปธรรมดังต�อไปนี้ 
  Sigala (2003: 388-392) กล�าวว�าการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีดี มีความเหมาะสมและ
เกิดประโยชน�สูงสุด จะมีกระบวนการท่ีแบ�งได�เป-น 4 ระดับ ได�แก�  
  ระดับแรก การสํารวจเบื้องต�นเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ัวไปอย�างสังเขป
เพ่ือศึกษาถึงประเด็นท่ีเด�นชัดและมุ�งแก�ไขป=ญหาเฉพาะหน�าหรือกําหนดการพัฒนาระยะสั้นๆ 
  ระดับที่สอง การศึกษาเบื้องต�นในลักษณะกว�างถึงข�อมูลที่เกี่ยวข�องในทุกสาขา
โครงสร�างพ้ืนฐานและความพร�อมด�านอ่ืน เพ่ือกําหนดกรอบและทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียว 
  ระดับท่ีสาม การศึกษาและวิเคราะห�อย�างละเอียดและจัดทําแผนพัฒนาผสมผสาน
จะต�องมีการเสนอยุทธศาสตร�พร�อมท้ังแนวทางในการพัฒนาท่ีจะให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามแผนท่ี
กําหนดไว�ท่ีควรนําไปสู�การปฏิบัติจริงได� 
  ระดับท่ีสี่ การศึกษาความเหมาะสมของความเป-นไปได�ท่ีจะกําหนดไว�ในยุทธศาสตร�
หลักในความเป-นไปได�ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการบริหารทางการตลาด พร�อมท้ังเสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมในการดําเนินการนั้น 
  ท้ังนี้ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท้ัง 4 ระดับ จะต�องมีการศึกษาและ
พิจารณาถึงด�านสภาพแวดล�อมของหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข�องและมีความสําคัญมากข้ึน
ตามลําดับ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวจะเกิดข้ึนได�ต�องอาศัยความร�วมมือจากองค�การ
ท้ังภาครัฐและเอกชนหรือองค�การอิสระท่ีไม�หวังผลประโยชน�เชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาต�องเป-น
เรื่องของการผสมผสานสินค�าและบริการต�างชนิดกัน ลักษณะของงานท่ีเก่ียวข�องท่ีจําเป-นต�องเก่ียวโยง
ไปถึงหน�วยงานหลายองค�การ การจะแบ�งขอบเขตความรับผิดชอบให�ชัดเจนจึงเป-นเรื่องยาก  
อย�างไรก็ตาม อาจแบ�งองค�การพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวออกได�เป-น 2 ประเภท ได�แก�  

1. องค�การของภาครัฐที่โดยทั่วไปแล�วจะรับหน�าที่ 2 ประการ ได�แก� ให�คําปรึกษา 
แนะนํา และคอยดูแลควบคุม ประสานงานให�การท�องเท่ียวดําเนินไปด�วยดี โดยแบ�งเป-น 2 ลักษณะ 
คือ มีฐานะเป-นราชการซ่ึงการดําเนินงานข้ึนอยู�กับลักษณะโครงสร�างและแนวนโยบายท่ีมีต�ออุตสาหกรรม
การท�องเท่ียว โดยท่ัวไปแล�วจะทําหน�าท่ีด�านการดําเนินการวางแผน ท้ังในเชิงพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
การส�งเสริมการตลาด บุคลากร ควบคุมการจัดการด�านสินค�าและบริการ ลักษณะท่ี 2 มีฐานะเป-น
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รัฐวิสาหกิจแบบก่ึงราชการท่ีรับผิดชอบในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว สามารถ
จัดหารายได�เองในขณะท่ีรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเป-นบางส�วนและเข�าไปควบคุมการบริหารงาน
ด�านต�าง ๆ เช�น องค�การส�งเสริมการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (ททท.) เป-นต�น  

2. องค�การเอกชนท่ีไม�มุ�งผลกําไรท่ีดําเนินงานด�านการวางแผนและจัดกิจกรรมในส�วน
ท่ีเก่ียวข�องด�วยตนเอง ซ่ึงมักเป-นกิจกรรมเฉพาะเรื่อง เช�น การพัฒนา มัคคุเทศก� เป-นต�น บางครั้งอาจ
มีบทบาทร�วมกับองค�การของรัฐในระดับต�าง ๆ ในการจัดทําและดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว�
และองค�การเอกชนที่มุ�งหวังผลกําไร ซึ่งบทบาทจะมีขอบเขตที่จํากัดแน�นอนและในทางปฏิบัติ
โดยท่ัวไปมักเป-นเรื่องท่ีเก่ียวกับการให�บริการนักท�องเท่ียว และมีจุดมุ�งหมายท่ีจะได�รับผลกําไรตอบ
แทนสูงสุด แต�อาจมีบทบาทสําคัญต�อการช�วยให�เกิดผลประโยชน�โดยรวมต�อประเทศชาติด�วย 

  สรุปได�ว�าการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวจะเริ่มต�นจากการวางแผน เพ่ือการพัฒนา
อย�างถูกต�องในทุกระบบ และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี พบว�าความ
ร�วมมือระหว�างองค�การเป-นส�วนสําคัญ เนื่องจากบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท้ัง
ระบบจะต�องมาจากองค�การต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องจึงจะทําให�การพัฒนาเป-นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุถึงเปoาหมายท่ีได�วางไว� อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเป-นงานบริการท่ีประกอบด�วยกิจกรรมของ
ธุรกิจหลายประเภท ท้ังในด�านการลงทุน และแรงงานในการปฏิบัติงานต�าง ๆ ในการผลิตสินค�าและ
การบริการเพ่ือจะสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียวท้ังทาง
ร�างกายและจิตใจ ทําให�เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ท่ีเป-นการสร�างงานและรายได�ให�แก�ประเทศ 
เป-นแหล�งท่ีมาของเงินตราต�างประเทศท่ีสําคัญ และเป-นการกระตุ�นให�ผู�ประกอบการได�นําทรัพยากร
การท�องเท่ียวท่ีมีอยู�มาใช�ให�เกิดประโยชน� ในรูปแบบของการลงทุนทางธุรกิจบริการการท�องเท่ียวท่ี
ลงทุนไม�มากแต�ให�ผลตอบแทนสูง 

2.3 ป,จจัยของการท%องเท่ียว 
  เนื่องจากการคมนาคมขนส�งมีความสะดวกสบายเพ่ิมมากข้ึน (Zhang, Zhang and 

Kuwano, 2008: 3) จึงทําให�มีนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศให�ความนิยมที่จะเดินทางท�องเที่ยวใน
สถานท่ีต�าง ๆ ในประเทศไทย จึงทําให�ธุรกิจต�าง ๆ เกิดข้ึนมา เพ่ือท่ีจะรองรับนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศ 
โดยมุ�งเน�นในการให�บริการและสร�างความประทับใจ เช�น Robinson and Picard, 2006: 16) กล�าวว�า
ป=จจัยของการท�องเท่ียว ประกอบด�วยสิ่งดึงดูดใจทางการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียว ร�านขายของท่ีระลึก 
การต�อนรับนักท�องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น การขนส�ง เป-นต�น 

  Mclntosh, Goeldner and Ritchi (1995: 9-10) ได�แบ�งป=จจัยของการท�องเท่ียวไว�
ดังต�อไปนี้ 

1. นักท�องเท่ียว พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� พ.ศ. 2535 มาตรา 3 ได�
บัญญัติความหมายของ “นักท�องเท่ียว” ว�า คือบุคคลท่ีเดินทางจากท�องท่ีอันเป-นถ่ินท่ีอยู�โดยปกติของ
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ตนไปยังท�องท่ีอ่ืนเป-นการชั่วคราวด�วยความสมัครใจ ด�วยวัตถุประสงค�อันมิใช�เพ่ือไปประกอบอาชีพ
หรือหารายได� และต�องออกค�าใช�จ�ายในการเดินทาง ได�แก�ค�าอาหาร ค�าท่ีพัก ค�าของท่ีระลึกและ
บริการอ่ืนๆ ด�วย สําหรับ องค�การท�องเท่ียวโลกของสหประชาชาติ (UNWTO) ได�แบ�งนักท�องเท่ียว
ออกเป-น 2 ประเภท ได�แก� 

1.1 นักท�องเท่ียวค�างคืน ได�แก� ผู�มาเยือนชั่วคราว โดยพํานักอยู�ในประเทศท่ีมาเยือน
เป-นเวลาอย�างน�อย 24 ชั่วโมง และการเดินทางนั้นมีวัตถุประสงค�เพ่ือการใช�เวลาว�างไปในการพักผ�อน 
การบันเทิง สุขภาพ ศาสนา การศึกษา และการกีฬา และเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ การเยี่ยมญาติ    
การปฏิบัติภารกิจต�างๆ และการประชุมสัมมนา 

1.2 นักท�องเท่ียวท่ีไม�ค�างคืนหรือโดยท่ัวไปใช�คําว�า “นักทัศนาจร” ได�แก� ผู�มาเยือน
เป-นชั่วคราว โดยใช�เวลาอยู�ในประเทศท่ีมาเยือนน�อยกว�า 24 ชั่วโมงท้ังนี้รวมถึงผู�โดยสารท่ีมากับเรือ
เดินสมุทร 

2. ธุรกิจ ซ่ึงทําหน�าที่จัดหาสินค�าและบริการต�างๆ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก 
ได�แก� การคมนาคมขนส�ง ท่ีพักแรม ร�านอาหารและภัตตาคาร บริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก� ร�านขาย
ของท่ีระลึกและขายสินค�าพ้ืนเมือง ฯลฯ ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวจัดได�ว�าเป-นแหล�งจ�างงาน
ท่ีใหญ�ที่สุด เนื่องจากมีความเกี่ยวข�องสัมพันธ�กันกับหลายสาขาอาชีพ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� พ.ศ. 2535 มาตรา 3 ได�บัญญัติความหมายของการดําเนินธุรกิจการท�องเท่ียว
ดังต�อไปนี้ (กิตติศักด์ิ สมสุข, 2554: 61) 

2.1 ธุรกิจนําเท่ียว หมายถึง การจัดการหรือการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
เก่ียวกับการเดินทาง สถานท่ีพัก อาหาร ทัศนาจรและมัคคุเทศก� 

2.2 ผู�ประกอบธุรกิจนําเท่ียว หมายถึง ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

2.3 มัคคุเทศก� หมายถึง ผู�ที่นํานักท�องเที่ยวไปยังสถานที่ต�างๆ และให�ความรู�
เก่ียวกับสถานท่ีโดยได�รับค�าตอบแทน มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือใบอนุญาตมัคคุเทศก�
แล�วแต�กรณี 

  Bick, Jacobson and Abratt (2003: 841) กล�าวว�า ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ี
เก้ือหนุนและสร�างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ท่ีเกิดจากการผลิตในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวหรือใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยมีจุดมุ�งหมาย เพื่อที่จะตอบสนองความต�องการ และสร�างความประทับใจ
ให�แก�นักท�องเท่ียวท่ีมาใช�บริการโดยจําแนกออกได�เป-น 6 ประเภท ดังต�อไปนี้ 

1. ธุรกิจการคมนาคมขนส�ง เช�น การขนส�งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
2. ธุรกิจนําเท่ียว ได�แก� ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว 
3. ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ร�านค�า ภัตตาคาร ร�านอาหาร 
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4. ธุรกิจท่ีพัก เช�น โรงแรม สถานท่ีพักตามแหล�งท�องเท่ียว 
5. ธุรกิจจําหน�ายสินค�าของท่ีระลึก เช�น เครื่องหนัง เครื่องเรือน เครื่องจักรสาน 
6. ธุรกิจนันทนาการ เช�น สถานบันเทิงต�าง ๆ 

  Steinhouer (2009: 106-108) กล�าวว�า ป=จจัยสําคัญของการท�องเท่ียวประกอบด�วย
ธุรกิจหลายอย�างท่ีผลิตสินค�าและบริการเพ่ือตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียว ซ่ึงเปรียบเสมือน
หัวใจของการท�องเที่ยว ซึ่งต�องการการบริการ การจัดการที่เป-นระเบียบ เพื่อให�การบริการแก�
นักท�องเท่ียวเป-นไปอย�างสมบูรณ�ท่ีสุด ซ่ึงประกอบด�วย 

1. นักท�องเท่ียว จัดเป-นป=จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการท�องเท่ียว การศึกษาถึงความเข�าใจ
เก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางของนักท�องเท่ียว ทัศนคติ และลักษณะพ้ืนฐานของนักท�องเท่ียวเป-น
สิ่งสําคัญ เพ่ือการนําข�อมูลดังกล�าวมาใช�วางแผนทางการตลาด โดยมีป=จจัยท่ีเก่ียวข�อง ดังต�อไปนี้ 

1.1 ลักษณะพ้ืนฐานทางประชากรศาสตร�ของนักท�องเท่ียว จําแนกออกตามลักษณะ
ของเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได� สถานภาพสมรสและถ่ินพํานัก ซ่ึงแต�ละป=จจัยจะ
ส�งผลถึงพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกแหล�งท�องเท่ียวท่ีแตกต�างกัน  

1.2 การกระจายตัวของนักท�องเท่ียวโดยศึกษาเปรียบเทียบจากสถิติจํานวนการ
ท�องเท่ียวท่ีมีการเดินทางเข�าไปในแต�ละพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอย�างไรบ�าง เพ่ือนํามาวางแผนด�านขีดความสามารถ
ในการรองรับแต�ละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท�องเท่ียวหลัก และการวางแผนท่ีจะกระจายนักท�องเท่ียว
ออกไปยังพ้ืนท่ีท�องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพรองลงมา 

1.3 กิจกรรมต�าง ๆ ของนักท�องเท่ียว เป-นสิ่งท่ีนํามาวางแผนการสร�าง และพัฒนา
กิจกรรมท�องเท่ียวให�สอดคล�องกับความต�องการของนักท�องเท่ียว 

1.4 ฤดูกาลท�องเท่ียว ในแต�ละช�วงเดือนมีจํานวนนักท�องเที่ยวที่เดินทางเข�าไปยัง
แหล�งท�องเท่ียวมากน�อยแตกต�างกัน ข้ึนอยู�กับสภาพภูมิอากาศของแหล�งท�องเท่ียว และถ่ินท่ีอยู�ของ
นักท�องเท่ียวรวมท้ังระยะเวลาวันหยุดพักผ�อนด�วย ช�วงเดือนที่มีนักท�องเที่ยวเข�ามามาก เรียกว�า 
ส�วนท่ีมีนักท�องเท่ียวน�อย เรียกว�า นอกฤดูท�องเท่ียว  

2. ทรัพยากรการท�องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีท�องเท่ียว กิจกรรม และวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีสะท�อนให�เห็นถึงอารยะธรรมท�องถ่ินท่ีมีลักษณะเด�น และสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท�องเท่ียวได� ซ่ึงจําแนกได�เป-น 2 ลักษณะท่ัวไป ได�แก� 

2.1 ทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได�แก� สภาพภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช�น น้ําตก ภูเขา ทะเล ปxาไม� ฯลฯ อันมีลักษณะเฉพาะทางท่ีแตกต�างจาก
ทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีมนุษย�สร�างข้ึน คือ เป-นสิ่งที่มนุษย�ไม�ต�องสูญเสียต�นทุนในการผลิต แต�มี
ลักษณะของต�นทุนท่ีใช�ในการดูรักษาเหมือนกัน คุณภาพของทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ จะต�องได�รับการดูแลรักษาในรูปแบบของการท�องเท่ียวท่ีวางแผนการท�องเท่ียว ไว�เป-นอย�าง
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ดีแล�ว รวมท้ังการวางมาตรฐานการดูแลทรัพยากรดังกล�าว จึงเป-นสิ่งจําเป-น เนื่องจากกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวสามารถส�งผลกระทบทางลบต�อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมซ่ึงเป-นสิ่งเปราะบางได� 

2.2 ทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีมนุษย�สร�างข้ึน มีดังต�อไปนี้ 
2.2.1 ด�านประวัติศาสตร� ประกอบด�วย วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือเหตุการณ�ท่ี

สืบสานกันมาต้ังแต�อดีต ส�วนใหญ�การนําเสนอประวัติศาสตร�ในรูปของทรัพยากรการท�องเท่ียวจะอยู�
ในรูปของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร� ได�แก� สงคราม เช�น ในเยอรมัน 
กําแพงเบอร�ลินที่กั้นระหว�างเบอร�ลินตะวันออก กับเบอร�ลินตะวันตก เป-นต�น สถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เช�น บูโรพุทโธ ในอินเดีย, พุทธคยาในอินเดีย, นครวัด นครธม ในกัมพูชา 
อนุสรณ�สถานท่ีอยู�ในท�องถ่ิน เช�น บ�านวิลเลี่ยม เช็คสเปtยร� ในอังกฤษ, สถานท่ีสําคัญสําหรับชนชั้น
ปกครองในระดับรัฐบาล หรือพระมหากษัตริย� เช�น อาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ในกรุงวอชิงตัน  
ดี ซี พระราชวังเบคก้ิงแฮม ในอังกฤษ, เป-นต�น 

2.2.2 ด�านวัฒนธรรม และสังคม ในประเทศต�าง ๆ ล�วนมีวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ทางสังคมท่ีเป-นเอกลักษณ�เฉพาะ ท้ังท่ีเป-นรูปธรรม แสดงออกทางด�านลักษณะความเป-นอยู�ของผู�คน 
ภาษา เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปหัตถกรรม การแต�งกาย การละเล�น และสิ่งบันเทิง 
สภาพบ�านเรือน และส�วนท่ีเป-นนามธรรม ได�แก� แสดงออกทางด�านความคิด ความเชื่อทัศนคติ ภูมิป=ญญา
ชาวบ�าน นอกจากนี้ยังรวมถึง อัธยาศัยไมตรี และการต�อนรับของผู�คนในท�องถ่ินด�วย เช�น ยิ้มสยาม 
หรือความเอ้ืออาทร ในการช�วยเหลือนักท�องเท่ียว ซ่ึงสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวได�เป-นจํานวนมาก 

2.2.3 ด�านการท�องเที่ยว ความบันเทิงและเพลิดเพลิน หมายถึง สถานท่ี
กิจกรรมท่ีสร�างความบันเทิง และความเพลิดเพลินให�นักท�องเท่ียวทุกประเภท เช�น สวนสาธารณะ 
สวนสนุก แหล�งบันเทิงยามคํ่าคืน โรงละคร โรงภาพยนตร� เป-นต�น สถานท่ีเหล�านี้ต�องใช�เงินทุนในการ
สร�างสูง โดยส�วนใหญ�เป-นการลงทุนของภาคเอกชน และมีจํานวนน�อยส�วนการลงทุนจากภาครัฐมัก 
จะเป-น สวนสาธารณะ สวนอเนกประสงค� และสวนสัตว� 

3. กิจกรรมในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ีเป-นการผลิตสินค�าและบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของนักท�องเท่ียวโดยตรงเท�านั้น ซ่ึงจะประกอบไปด�วย 6 ธุรกิจหลัก ได�แก�  (McIntosh 
and Goeldner, 2000: 71) 

3.1 ธุรกิจท่ีพัก 
3.2 ธุรกิจนําเท่ียว 
3.3 ธุรกิจอาหาร และเครื่องด่ืม 
3.4 ธุรกิจจําหน�ายสินค�าและของท่ีระลึก 
3.5 ธุรกิจคมนาคมขนส�ง 
3.6 ธุรกิจการนันทนาการ 
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   ในกลุ�มธุรกิจหลักดังกล�าว มีเพียงธุรกิจท่ีพักแรม และธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีลักษณะการ
บริการท่ีมุ�งเน�นการให�บริการ เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวเป-นหลัก ในขณะท่ีธุรกิจอ่ืน ๆ เน�นนักท�องเท่ียว
เปoาหมายทั้งที่เป-นคนในท�องถิ่นและนักท�องเที่ยวทั่วไป ซ่ึงจะมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ (Latkova, 
2008: 52-53; บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2552)   

1. ธุรกิจท่ีพักแรม เช�น โรงแรม โมเต็ล เกสต�เฮาส� รีสอร�ท อพาร�ทเม�น แมนชั่น 
คอนโดมิเนียม ท่ีต้ังแคมป� บ�านพักรับรองกรมปxาไม� บ�านพักต�างอากาศ บังกะโล แพ ท่ีต�องมีความ
สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีราคาที่เหมาะสมกับสภาพท่ีพักแต�ละประเภท  โดยแบ�งเป-น
โรงแรม 5 ดาว หรือ เดอลุกซ� ท่ีให�บริการสมบูรณ�แบบและมีราคาสูง มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ 
โรงแรม 4 ดาวหรือระดับหนึ่งท่ีให�บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกสูงกว�ามาตรฐาน โรงแรม 3 ดาว
ท่ีเน�นความสะดวกสบายจะมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมโรงแรม 2 ดาว เป-นโรงแรมเพ่ือการพาณิชย�
แบบประหยัดและโรงแรม 1 ดาว ท่ีให�บริการห�องพักแบบประหยัด ไม�มีลิฟต� ไม�มีห�องน้ําไม�มีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมภายในโรงแรม 

2. ผู�ประกอบการนําเท่ียว จัดเป-นป=จจัยหลักท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ซ่ึง
จะมีมัคคุเทศก�ทําหน�าท่ีเป-นทูตสันถวไมตรีเชื่อมความสัมพันธ�ระหว�างนักท�องเท่ียว และแหล�งท�องเท่ียว 
ให�บริการจําหน�ายตั๋วเดินทาง จัดพาหนะบริการ จัดหาที่พัก และจัดบริการนําเที่ยวไปสู�แหล�ง
ท�องเท่ียวต�าง ๆ ทั้งในและต�างประเทศที่จําแนกได� 3 ประเภท ได�แก�  1) ผู�ประกอบการตัวแทน
ท�องเท่ียวขนาดใหญ� ทําหน�าที่จัดโปรแกรมนําเที่ยวประเภทเหมารวม โดยผ�านเครือข�ายตัวแทน
ผู�ประกอบการท�องเท่ียว 2) ผู�ประกอบการตัวแทนท�องเท่ียวรายย�อย มีหน�าท่ีขายบริการการท�องเท่ียว
โดยตรงแก�ผู�ท่ีต�องการเดินทางท�องเท่ียว และ 3) ผู�ประกอบการท�องเท่ียวลักษณะพิเศษ ทําหน�าท่ีเป-น
ตัวกลางจัดการประชุม หรือเป-นผู�ประกอบการจัดนําเท่ียวเป-นกลุ�มหรือเป-นผู�ประกอบการนายหน�า
ของรถโดยสารหรือตัวแทนโรงแรมซ่ึงมีอิทธิพลต�อนักท�องเท่ียว หรือผู�เดินทางหรือต�อตลาดท�องเท่ียว  

3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จัดเป-นสินค�าบริโภคพ้ืนฐานซ่ึง เป-นป=จจัยสําคัญของ
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว สิ่งสําคัญคือการบริการท่ีคํานึงถึงคุณภาพ อาหารท่ีสะอาดถูกหลักอนามัยและ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมท�องเที่ยว แบ�งออกเป-น          
4 ประเภท ได�แก� 1) ภัตตาคาร หรือ ร�านอาหารเด่ียว หรือ อาหารเฉพาะอย�าง เช�น ภัตตาคารอาหาร
จีน ภัตตาคารอาหารญ่ีปุxน ห�องอาหารอิตาเลี่ยน ห�องอาหารฝรั่งเศส ร�านอาหารไทย เป-นต�น 2) ธุรกิจ
อาหารและเครื่องด่ืมในโรงแรม หรือเป-นอาหารในรูปแบบและราคาท่ีแตกต�างกัน โดยข้ึนอยู�กับระดับ
ของโรงแรม 3) ธุรกิจอาหาร และเครื่องด่ืมในสถานประกอบการ จัดเป-นสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ธุรกิจ บริการอาหารและเครื่องด่ืมไว�ให�แก�นักท�องเท่ียว เช�น ในศูนย�การค�าหรือห�างสรรพสินค�า สถานี
ขนส�ง สถานีรถไฟ สนามบิน เป-นต�น และ 4) ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมระหว�างการเดินทางจัดไว�เพ่ือ
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ให�บริการแก�ผู�โดยสารบนเครื่องบิน รถไฟ รถทัวร� และเรือ ที่ผู�จัดเตรียมอาหาร จะต�องให�บริการ
ตรงเวลาและจัดส�งอาหารไปท่ีพาหนะท่ีจะให�เดินทางอย�างเป-นระบบ 

4. ธุรกิจจําหน%ายสินค�าและของท่ีระลึก เป-นร�านค�าปลีกตามแหล�งท�องเท่ียว มักเป-น
สินค�าประเภทของท่ีระลึกท่ีจําหน�ายแก�นักท�องเท่ียวเพ่ือนําไปเป-นของฝาก 

5. ธุรกิจการคมนาคมขนส%ง เป-นธุรกิจท่ีมีความสําคัญต�อการนํานักท�องเที่ยวไปยัง
สถานท่ีแหล�งท�องเท่ียวท่ีให�ความสะดวก รวดเร็ว การพัฒนาระบบการขนส�งนับว�ามีความสําคัญมาก 

6. ธุรกิจนันทนาการ ที่มุ�งเน�นการสร�างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินแก�
นักท�องเท่ียวประกอบด�วย ธุรกิจสวนสนุกท่ีมีเครื่องเล�นต�าง ๆ ท่ีทําให�เกิดการผ�อนคลายสนุกสนาน
และต่ืนเต�น ธุรกิจบันเทิง เช�น คาราโอเกะ ดิสโก�เธค ไนต�คลับ ผับ บาร� โรงละคร โรงภาพยนตร� โรงละคร 
เป-นต�น ธุรกิจกีฬาเพ่ือการท�องเท่ียว เช�น การจัดไปดูแข�งขันกอล�ฟ แข�งรถ ฟุตบอลท่ีให�ท้ังความ
บันเทิง เพลิดเพลิน และต่ืนเต�นในขณะเดียวกัน 

  สรุปได�ว�าการดําเนินธุรกิจการท�องเท่ียวเป-นการจัดทํากิจกรรมในด�านการจัดหาสินค�า
และบริการต�างๆ ในการอํานวยความสะดวกให�แก�นักท�องเท่ียว ได�แก� ด�านการคมนาคมขนส�ง ท่ีพักแรม 
ร�านอาหาร บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก� ร�านขายของที่ระลึก ซึ่งผลประโยชน�ที่ได�รับจากการ
ให�บริการคือ “ค�าบริการ” ได�แก� ค�าจ�างและค�าใช�จ�ายต�างๆ สําหรับการให�บริการหรือการอํานวย
ความสะดวก ซ่ึงจําแนกตามลักษณะกิจกรรมการให�บริการท่ีนักท�องเท่ียวเข�ารับบริการ 

  สรุปได�ว�า นักท�องเที่ยวคือบุคคลที่เดินทางมาที่ใดที่หนึ่งเพื่อดําเนินกิจกรรมใน
ช�วงเวลาใดเวลาหนึ่งด�วยความสมัครใจ ดังนั้นนักท�องเท่ียวจึงเป-นป=จจัยสําคัญท่ีทําให�ผู�ประกอบธุรกิจ
การท�องเท่ียวต�องมีความเข�าใจถึงความสัมพันธ�ของป=จจัยต�างๆ เพราะผลตอบแทนโดยรวม นอกจาก
จะตีค�าออกมาเป-นเงินตราแล�ว ยังสร�างความพึงพอใจท่ีดีต�อกันได�เป-นอย�างดี ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ด�านการท�องเท่ียว ประกอบด�วยธุรกิจหลายประเภทท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวข�องโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง
ทางอ�อมหรือธุรกิจท่ีสนับสนุนต�าง ๆ การซ้ือบริการของนักท�องเที่ยวถือได�ว�าเป-นสินค�าท่ีมองไม�เห็น
ด�วยสายตา นอกจากนี ้การท�องเที่ยวเป-นการพักผ�อน คลายความตึงเครียดพร�อม ๆ กับการ
ได�รับรู� ความเข�าใจในวัฒนธรรมท่ีผิดแผกแตกต�างออกไปด�วย โดยแบ�งธุรกิจและกิจกรรมการบริการ 
สิ่งอํานวยความสะดวกทุกประเภทท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว ประกอบด�วย ร�านอาหาร และภัตตาคาร 
ท่ีพักแรม การคมนาคม อํานวยความสะดวกให�นักท�องเท่ียวได�เดินทางไปสัมผัสแหล�งท�องเท่ียว ตามท่ี
ปรารถนา ซ่ึงความปรารถนาหรือความต�องการ ทางการท�องเท่ียวจะถูกกระตุ�นเชิญชวนด�วยระบบ
การสื่อสารทางการตลาด จนทําให�เกิดการตัดสินใจเดินทางท�องเท่ียวข้ึน และผลของการท่ีได�ใช�บริการ
อํานวยความสะดวกต�าง ๆ รวมกับการสัมผัสแหล�งท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวจะเป-นผู�ตัดสินได�ว�า ความ
ประทับใจ พึงพอใจมากน�อยอย�างไร ซึ่งทุกประเทศที่ส�งเสริมอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวต�างก็
ปรารถนาท่ีจะพัฒนาให�อยู�ในความนิยมของนักท�องเท่ียว เพราะจะก�อให�เกิดประโยชน�มหาศาลจาก
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ปฏิกิริยาลูกโซ� กล�าวคือ นัก ท�องเที่ยวจะช�วยขยายผลชักชวนให�เกิดการเดินทางเข�ามาท�องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน อันเป-นท่ีมาของรายได�เข�าประเทศ ช�วยสร�างงาน สร�างอาชีพในสาขาธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องให�
แพร�กระจายไปทุกพ้ืนท่ีท้ังในเมืองและชนบท ลดป=ญหาการว�างงาน ช�วยบรรเทาการอพยพเข�ามาหา
งานทําในเมือง ช�วยฟz{นฟูงานกิจกรรม ประเพณี พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว ตลอดจนสาธารณูปโภคต�าง ๆ 
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป-นอยู�ของประชาชนให�ดีข้ึน 
  จากท่ีกล�าวจะเห็นได�ว�า นักท�องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางมาท่ีใดท่ีหนึ่งเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมในช�วงเวลาใดเวลาหนึ่งด�วยความสมัครใจ ดังนั้นนักท�องเที่ยวจึงเป-นป=จจัยสําคัญท่ี  
ทําให�ผู�ประกอบธุรกิจการท�องเท่ียวและนักท�องเท่ียวมีความเข�าใจถึงความสัมพันธ�ท่ีดีต�อกัน เพราะ
ผลตอบแทนโดยรวม นอกจากจะตีค�าออกมาเป-นเงินตราแล�ว ยังสร�างความพึงพอใจท่ีดีต�อกันได�เป-น
อย�างดี 
  สรุปได�ว�าการดําเนินธุรกิจการท�องเท่ียวเป-นการดําเนินกิจการจัดหาสินค�าและบริการ
ต�างๆ ของภาคธุรกิจในการอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเที่ยว ด�านการคมนาคมขนส�ง ท่ีพักแรม 
ร�านอาหาร บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก� ร�านขายของที่ระลึก ซึ่งผลประโยชน�ที่ได�รับจาการ
ให�บริการคือ “ค�าบริการ” ได�แก� ค�าจ�างและค�าใช�จ�ายต�างๆ ท่ีนักท�องเท่ียวจ�ายให�แก�ผู�ประกอบธุรกิจ
สําหรับจัดการ การให�บริการ หรือการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการเดินทางสถานท่ีพักอาหาร และ
การทัศนาจรซ่ึงจําแนกตามลักษณะกิจกรรมการให�บริการที่นักท�องเที่ยวเข�ารับบริการ นอกจากนี้ 
ยังเป-นประโยชน�ในการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ชื่อเสียงของประเทศชาติให�เป-นท่ีรู�จักในสังคมโลก 
อันจะเป-นผลดีต�อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในเวทีระหว�างประเทศในยุค
โลกาภิวัฒน�เป-นอย�างดี ดังนั้นประเทศต�าง ๆ ทั่วโลกจึงใช�อุตสาหกรรมท�องเท่ียวเป-นเครื่องมือช�วย
พัฒนาชาติบ�านเมืองกันอย�างกว�างขวาง เพราะเป-นการช�วยสร�างรายได�ให�กับประเทศ และชุมชน โดย
ทุกภาคส�วนต�องให�การสนับสนุนซ่ึงกัน และกันเพราะมีผลต�อจํานวนนักท�องเท่ียวท่ัวโลกท่ีเดินทางเข�า
มาเป-นประจําทุกปt และท่ีเข�ามาเป-นครั้งแรกให�เกิดความเจริญก�าวหน�าของอุตสาหกรรมนี้ตลอดไปจึง
ใช�เป-นแนวคิดหลักในการวิจัยครั้งนี้  
 
3. แนวคิดเก่ียวกับป,จจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต%อการท%องเท่ียว 

3.1 องค"ประกอบของอุตสาหกรรมการท%องเท่ียวเชิงสร�างสรรค" 
  อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�มีความหลากหลายและเอกลักษณ�เฉพาะตัวสูง 
การพัฒนาการท�องเท่ียวลักษณะดังกล�าว จึงมีความหมายต�อการวิวัฒนาการในองค�รวม โดยเฉพาะใน
ด�านต�างๆ ดังต�อไปนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 
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1. การจําแนกลักษณะเด�นร�วมกันและเอกลักษณ�เฉพาะตัวของกิจกรรมต�างๆ 
2. องค�ความรู� เทคโนโลยี และการเรียนรู�ภายในระบบนวัตกรรมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
3. การสื่อประสาน ระหว�างกลุ�มต�างๆ ในระบบนวัตกรรม 
4. พัฒนาการเชิงองค�การและสถาบัน 
5. การประเมินและตรวจสอบนวัตกรรม  

  องค�ประกอบสําคัญของ “การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�” สามารถแบ�งออกเป-น 3 มิติ 
และ 6 ป=จจัยสําคัญ ได�แก� สถานที่ การปฏิสัมพันธ� และตัวกลาง และสามารถจําแนกสาขาการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ออกเป-น 6 กลุ�มดังแผนภาพท่ี 2 
 

 
 
แผนภาพท่ี 2 องค�ประกอบของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
ท่ีมา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบนวัตกรรมรายสาขา
เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู�และเชิงสร�างสรรค": กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท%องเที่ยว
เชิงสร�างสรรค" (กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553). 
 
  มิติท่ี 1 ด�านสถานท่ี ในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ให�ความสําคัญกับเมือง
และชุมชน ในลักษณะท่ีเป-นป=จจัยพ้ืนฐานสําคัญต�อการเกิดแหล�งท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ในขณะท่ี
เอกลักษณ�และอัตลักษณ�หรือสื่อท่ีสะท�อนให�เห็นถึงวิวัฒนาการของเมืองและชุมชนนั้นๆ 

1. ป=จจัยเมืองและชุมชน แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เป-นประโยชน�ต�อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเชงิสร�างสรรค� ประกอบด�วย ศาสตร�ของสถาป=ตยกรรมและผังเมืองใน
เชิงสัณฐานวิทยาหรือ Urban Morphology เน�นการศึกษาวิจัยอาคารและเมืองในเชิงกายภาพ หรือ
เชิงพ้ืนท่ี โดยเฉพาะจุดมุ�งหมายสําคัญคือความเข�าใจในรูปแบบเชิงสัณฐานของเมืองและอาคารอย�าง
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ชัดเจน ก�อนขยายความไปสู�การวิเคราะห�รูปแบบนั้นๆควบคู�กับป=จจัยอ่ืน เช�น ประวัติศาสตร� สังคม
วิทยา และจิตวิทยา เพ่ือสร�างความเข�าใจและตัวชี้วัดด�านเมืองและสถาป=ตยกรรมหรือสิ่งแวดล�อม
รอบสถานท่ีท�องเท่ียว ในขณะท่ีวิถีชีวิตชุมชนท้ังในเมืองและชนบทไทยได�ตกอยู�ภายใต�ความรู�ท่ีจํากัด
ท่ีถูกชี้นํา เริ่มต้ังแต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 1 แต�แท�จริงแล�ววิถีชุมชนท�องถ่ิน
ท้ังสองได�มีการพัฒนาอยู�ตลอด มีกระบวนการวิจัยในธรรมชาติของวิถีชุมชน แต�มีข�อจํากัดเชิงโลกทัศน� 
ยิ่งถูกดึงเข�าสู�ศูนย�อํานาจรัฐในนามรัฐประชาชาติชุมชนก็ถูกดึงเข�าไปอยู�ในเชิงโครงสร�าง ดังนั้นการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� จึงไม�ควรสร�างกรอบเพ่ือส�งเสริมและเอ้ือให�อํานาจส�วนกลางวางแผนเพ่ือใช�
ทรัพยากรท�องถิ่นทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเหมือนท่ีผ�านมา แต�หากต�องลดช�องว�างและกําจัด
เง่ือนไขการรวมศูนย�อํานาจ ทฤษฎีสัมพันธภาพเชิงกระบวนการ (สมเจตนา มุนีโมไนย, 2550) ท่ีมองว�า 
ธรรมชาติ ระบบนิเวศ เป-นระบบของความสัมพันธ�อันซับซ�อนของสรรพสิ่ง เช�น พืช สัตว�น้ํา อากาศ 
ดิน ปxาเขา ท�องทะเล ต�างล�วนพึ่งพิงกันอย�างใกล�ชิดทําหน�าที่สอดคล�องเชื่อมโยงกันเป-นลูกโซ�จน
มีดุลยภาพท้ังระบบ จากคํากล�าวนี้ชี้ให�เห็นว�า การที่จะศึกษาสิ่งต�างๆ ในธรรมชาตินั้นควรคํานึงถึง
ความสัมพันธ�ของสรรพสิ่งต�างๆ ด�วย นั่นคือ การศึกษาสัมพันธภาพเชิงกระบวนการจึงมีส�วนสําคัญต�อ
การสร�างความเข�าใจ และประเมินความคิดสร�างสรรค�ของเมืองและชุมชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

2. ป=จจัยเอกลักษณ�และอัตลักษณ� หรือ Identity เป-นข�อถกเถียงใหม�ท่ีมองข�ามความ
เป-นเอกของสรรพสิ่ง แต�กล�าวถึงความหลากหลายท่ีอาจจะไม�เป-นเอกก็ได� ในขณะท่ีเอกลักษณ�หรือ 
Uniqueness เป-นคําที่มีความหมายทางรัฐศาสตร�ของความหมายเชิงเดี่ยว ผิดกับอัตลักษณ�ที่มี
ลักษณะเป-นพหุความหมายและสะท�อนแนวคิดเรื่องกิจกรรมท่ีอัตลักษณ�หลายๆแบบมีส�วนร�วม
สร�างสรรค�อยู�อัตลักษณ�สะท�อนความจริงของชีวิตแบบหนึ่งและเป-นกลุ�มของข�อมูล ดังต�อไปนี้แล�ว
ความหมายของอัตลักษณ�จะไม�เคยถูกสร�างหรือถูกรับในฐานะความหมายเชิงเด่ียวโดยผู�รับข�อมูล 
เนื่องจากป=จเจกมีการเคลื่อนย�ายและเปลี่ยนแปลงสถานภาพของพ้ืนท่ีทางกายภาพหรือโลกเสมือนอย�าง
มีพลวัต“เอกลักษณ�” เป-นข�อสรุปของแนวคิดท่ีไม�มีกิจกรรม ไม�มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง แต�อัตลักษณ�
เต็มไปด�วยพลวัตของการสร�างใหม�เชิงความหมายอย�างไม�หยุดนิ่งด�วยเหตุดังกล�าว การบริหารพ้ืนท่ี
และชุมชนท่ีรวมความแตกต�างท้ังสองประเด็นข�างต�นจึงเป-นตัวขับเคลื่อนและตัวบ�งชี้คุณภาพและ
ป=จจัยของความแตกต�างของแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ�และอัตลักษณ�ท่ีชัดเจน 
  มิติท่ี 2 ด�านการปฏิสัมพันธ" ประกอบด�วยวัฒนธรรมที่มีชีวิตและประสบการณ�แท� 
โดยมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ 

1. ป=จจัยวัฒนธรรมท่ีมีชีวิต ในป=จจุบันนี้อยู�ในบริบทใหม�เป-นพ้ืนท่ีใหม�โดยสิ้นเชิง พ้ืนท่ี
ใหม�เหล�านี้ควรเพ่ิมการตระหนักรู�ใหม� ต�องเข�าใจมิติใหม�ๆ ที่เกิดขึ้น โจทย�ภายใต�ยุทธศาสตร�ทาง
วัฒนธรรมท่ีเราเผชิญจึงเป-นโจทย�ใหม� การเพ�งมองให�เห็นถึงมิติใหม�ส�วนหนึ่งก็เพื่อสามารถแสวงหา
โอกาสใหม�ๆ ในการแก�ไข วัฒนธรรมท่ีมีชีวิต ในบริบทของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�นั้นต�องสามารถ
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ผสานกับวัฒนธรรมร�วมสมัย วัฒนธรรมชาติ และวัฒนธรรมท�องถ่ิน และชุมชนได�อย�างลงตัว วัฒนธรรมท่ี
มีชีวิต ในที่นี้เป-นทั้งวัฒนธรรมที่มีการสืบสานมาแต�เดิมและเป-นวัฒนธรรมท่ีถูกสร�างใหม� (สุริชัย 
หวันแก�ว, 2548)  

2. ป=จจัยประสบการณ�แท�  Wang (1999) กล�าวว�า ประสบการณ�แท�จริงของนักท�องเท่ียว 
แบ�งได�เป-น 2 ประเภท ได�แก� ในระดับป=จเจก กับในระหว�างป=จเจก อาจถือได�ว�าแนวคิด Postmodernism 
ท่ีเกิดข้ึนในปt 1980 เป-นตัวจุดประกายให�เกิดการมองถึงประสบการณ�แท� Heidegger กล�าวว�า
ศิลปะเท�านั้นท่ีจะนํามนุษย�กลับไปสู�ประสบการณ�ท่ีแท�จริงและศิลปะเท�านั้นท่ีจะทําให�มนุษย�หลุด
กรอบโครงสร�างของการจัดการชีวิตเหล�านั้น คําว�าศิลปะและสุนทรียศาสตร�เป-นสิ่งท่ีเป-นเรื่องต�องห�าม 
ไม�เคยถูกอนุญาตให�เกิดข้ึนในประเพณีความคิด ต้ังแต�ยุคกรีกเป-นต�นมา ศิลปะถูกทอดท้ิงและถูกกีดกัน
ออกไป ในขณะท่ี Heidegger ใช�คําว�า Deconstruction หรือในภาษาเยอรมัน Destruktion ในทาง
ทฤษฎีนวัตกรรม Schumpeter กล�าวถึงนวัตกรรมว�าเป-น Creative Destruction จะเห็นได�ว�าท้ัง
สองแนวคิดล�วนแล�วแต�บ�งบอกถึงการนําไปสู�การฉีกกรอบกฎเกณฑ�ต�างๆ และสร�างพ้ืนท่ีประสบการณ�
ของป=จเจกข้ึนมาใหม� 
  มิติท่ี 3 ด�านตัวกลาง พลวัตการเปลี่ยนแปลงจากโลกทําให�เกิดโอกาสใหม�ท่ีมีความเสี่ยง 
การยึดกับกรอบเดิมโดยเฉพาะในด�านองค�การธุรกิจอาจทําให�อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ไม�มีพลัง และขาดการใส�ใจในการสร�างแนวร�วมในการแก�ป=ญหาได� การมองในกรอบใหม�หมายความถึงว�า 
เราจะต�องเห็นบทบาทของ Actor ใหม�ๆ ด�วย ในบริบทนี้มิติตัวกลางประกอบด�วยผู�มีความคิดสร�างสรรค�
ในสถานท่ีนั้นและการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วม  

1. ป=จจัยผู�มีความคิดสร�างสรรค�ในสถานท่ีนั้น ในหนังสือ “The Rise of the Creative 
Class”  ริชาร�ด ฟลอริดา ได�อธิบายการเปลี่ยนแปลงชนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจว�าท่ีผ�านมาชนชั้น
แรงงานเป-นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ แต�เมื่อมีการนําเครื่องจักรกลมาแทนที่แรงงาน 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากนักวิทยาศาสตร�และวิศวกรก็ได�นําความม่ังค่ังมาสู�ประเทศแต�ในป=จจุบัน
และอนาคต นวัตกรรม อันเกิดจากความคิดสร�างสรรค�นั ้นจะกลายเป-นป=จจัยสําคัญในการนํา
ความเจริญมาสู�ประเทศและครั้งนี้แหละท่ีความสําคัญนั้นได�ตกมาอยู�ท่ี “คน” มากท่ีสุด เพราะชนชั้น
สร�างสรรค� ในความหมายของ ฟลอริดา คือชนชั้นอาชีพ ซ่ึงไม�ได�หมายความถึงศิลป�นและดีไซน�เนอร�
เท�านั้น แต�ยังหมายถึงผู�ที่ออกแบบสินค�า บริการ และอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงนักวิทยาศาสตร� วิศวกร 
สถาปนิก นักกฎหมาย โปรแกรมเมอร� ฯลฯ ในการศึกษานี้ ผู�มีความคิดสร�างสรรค� คือป=จเจกท่ีมี
พรสวรรค� ในด�านต�างๆ ซ่ึงในท่ีนี้แบ�งเป-น 3 กลุ�มหลักคือ ศิลป�น นักวิทยาศาสตร� และวิศวกร  

2. ป=จจัยการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วม เป-นการจัดกระบวนการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วม 
เป-นการทําหน�าท่ีของวิทยากรกระบวนการ ถือว�าเป-นแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมไทย ในการให�
ความรู�กับผู�ใหญ�โดยเฉพาะสําหรับชุมชนหรือผู�ท่ีต�องเข�าร�วมทํางานกับชุมชน ต�องคํานึงถึงลักษณะ



30 

สําคัญบางประการอยู�เสมอ องค�ประกอบสําคัญของการเรียนรู�ลักษณะดังกล�าวคือ กระบวนทัศน� 
ชุมชน วิทยากรกระบวนการ และเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารข�อมูล โดยกระบวนการเรียนรู�แบบมี
ส�วนร�วม ควรคํานึงถึง 1) กระบวนการเรียนรู�ในกลุ�มวัยต�างๆ เช�น การเรียนรู�ของผู�ใหญ� ซ่ึงแตกต�างไป
จากเด็กนักเรียน ทั้งในด�านวัย กายภาพ และความคิด จิตใจ รวมทั้งบริบทในชีวิตของผู�เรียน มี
มากมายหลากหลาย 2) การมีส�วนร�วม นั่นคือ ร�วมกันเรียนรู�และเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน 3) การเรียนรู�ท่ี
ถูกพัฒนาจากการทดลองปฏิบัติจริง การมีประสบการณ�จริง การผสานความรู�ของป=จเจกเข�าไปใน
กระบวนการ 4) บรรยากาศท่ีผ�อนคลาย ยืดหยุ�น ไม�เคร�งครัด อึดอัด เกินไป 5) การใช�เทคโนโลยี 
เครื่องมือและเทคนิคท่ีเหมาะสมเพ่ือสร�างการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วมและ 6) แบบแผนและวิธีคิด ท่ีเป-น
กระบวนทัศน�ของผู�ท่ีเป-นวิทยากรกระบวนการ 

3.2 ป,จจัยสําคัญของอุตสาหกรรมการท%องเท่ียวเชิงสร�างสรรค" 
3.2.1 ป,จจัยท่ีเป<นสาเหตุให�เกิดการท%องเท่ียว 

    เศรษฐกิจและสังคมที่ได�รับการพัฒนาให�ดีขึ้นเรื่อยๆ จนประชาชนมีความ
เป-นอยู�ท่ีดีข้ึนกว�าแต�ก�อนมาก ส�งผลต�อธุรกิจการท�องเท่ียวท่ีเคยจํากัดอยู�เฉพาะผู�ท่ีมีฐานะดีไปสู�ทุกชน
ชั้นจนกลายเป-นกิจการขนาดใหญ�ระดับโลก Messerli, Hannah Rietz (1993) กล�าวว�า มูลเหตุจูงใจ
สําคัญท่ีกระตุ�นให�คนเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือเป-นการพักผ�อนหย�อนใจ หลีกเลี่ยงจากงานจําเจและหามุม
สงบ แสวงหาความสุขทางเพศที่แปลกใหม� รวมทั้งศึกษาถึงวัฒนธรรมของคนในประเทศอ่ืนและ
เชื้อชาติอ่ืน พบคนและประสบการณ�ใหม� ๆ สถาบันท่ีไปเรียนหรือศึกษาอยู�ไปเท่ียว เพ่ือฝ}กงาน ไปใน
สถานท่ีท่ีครอบครัวหรือเพ่ือนเคยไป เพ่ือสุขภาพ การกีฬา ว�ายน้ํา สกี ตกปลา เล�นเรือใบ เหตุผลทาง
เศรษฐกิจ การผจญภัยตามแหล�งท�องเท่ียวใหม�ๆ  ไปร�วมกิจกรรมทางประวัติศาสตร� ชมโบราณสถาน 
รวมท้ังอยากรู�จักโลกให�กว�างข้ึน 
   Greenwood, Jerusha Bloyer (2006: 72) กล�าวว�าการท�องเท่ียวว�าเป-นการ
ทํากิจกรรมท่ีบุคคลเดินทางไปยังสถานท่ีหนึ่งนอกบ�าน โดยมีป=จจัยด�านแหล�งท�องเท่ียวเป-นสิ่งสําคัญ 
ท่ีก�อให�เกิดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ประกอบด�วย  

1. สิ่งดึงดูดใจท่ีเป-นเสน�ห�ของแหล�งท�องเท่ียว อาจเป-นความงดงาม มีบรรยากาศ
น�าประทับใจ เช�น หาดทรายขาวสะอาด น้ําทะเลใส เกาะแก�งงดงามหรือสร�างความต่ืนเต�น เช�น 
ประเพณีหรือเทศกาลท่ีจัดข้ึนอย�างตระการตา  

2. สิ่งอํานวยความสะดวก  ได�แก� บริการท่ีพักแรม ความบันเทิงต�าง ๆ ความเป-นมิตร
ไมตรีของเจ�าของบ�าน ความซ่ือสัตย� ไม�เอารัดเอาเปรียบฉ�อโกงนักท�องเท่ียว การสร�างความประทับใจ
ทําให�นักท�องเท่ียวกลับไปเยือนแหล�งท�องเท่ียวนั้นอีก 

3. การเข�าไปถึงของเส�นทางคมนาคมท่ีเข�าถึงได�ง�าย สามารถเข�าถึงได�ทุกฤดูกาล
ระยะเวลาท่ีใช�ในการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางเหมาะสม มีการปรับปรุงวิธีการในการถึงด�วย
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เทคโนโลยีใหม�เข�ามาใช� เช�น กระเช�าไฟฟoา ท่ีทําให�ข�อจํากัดในเรื่องอายุหรือสุขภาพของนักท�องเท่ียว
หมดไป 
    Weaver (2000) กล�าวว�าป=จจัยที่เป-นสาเหตุในการท�องเที่ยวมี 8 ประการ 
ประกอบด�วย 1) เพ่ือฟz{นฟูสุขภาพและร�างกาย 2) เพ่ือไปร�วมการแข�งขันกีฬาต�าง ๆ 3) เพ่ือไปดูสิ่งท่ีมี
คุณค�าทางประวัติศาสตร� ศิลปวัฒนธรรม 4) เพื่อความบันเทิงใจและพักผ�อนและความสนุกสนาน 
ไปเยี่ยมญาติ 5) เพ่ือเดินทางไปศาสนสถาน เช�น ของพวกคาทอลิก หรือนครเมกกะของชาวอิสลาม 
เป-นต�น 6) ไปศึกษาหาความรู�หรือเดินทางไปทําธุรกิจ  Yooshik Yoon (2002) กล�าวว�ามูลเหตุจูงใจ 
4 ประการ ได�แก� 1) เพ่ือพักฟz{นร�างกาย เช�น การไปตากอากาศชายทะเลหรือไปตามคําแนะนําของ
แพทย� 2) เพ่ือวัฒนธรรม เช�น การไปชมนาฏศิลป� ดุริยางคศิลป� เป-นต�น 3) เพ่ือไปเยี่ยมครอบครัวหรือ
ญาติ และ 4) เพ่ือเป-นเกียรติภูมิและยกฐานะของตนให�สูงข้ึน 
   สรุปได�ว�าสาเหตุต�าง ๆ เมื่อนํามารวมกับความต�องการของมนุษย� จึงเป-น
แรงผลักดันให�เกิดการเดินทางท�องเท่ียวไปยังส�วนต�าง ๆ ของโลกอย�างกว�างขวาง และเพ่ือให�ผู�เดินทาง
ได�รับความสะดวกรวดเร็ว จึงได�มีการจัดระบบในข้ันตอนต�าง ๆ ต้ังแต�นักท�องเท่ียวยังไม�เริ่มเดินทาง
หรือยังไม�มีความคิดท่ีจะเดินทาง ซ่ึงในชั้นนี้จะมีการจัดระบบให�บริการข�าวสารเพ่ือเชิญชวนให�เกิดการ
ตัดสินใจท�องเท่ียว และลําดับต�อมาย�อมจะเป-นการจัดระบบการให�บริการอํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง การพักแรม การให�บริการนําเท่ียว การให�บริการด�านภัตตาคาร ร�านอาหาร บันเทิง สินค�าท่ี
ระลึก รวมท้ังการคุ�มครองในด�านความปลอดภัย ซ่ึงในแต�ละส�วนท่ีได�กล�าวมาแล�วนี้  สามารถรวม
เรียกว�า เป-นบริการท�องเท่ียว ซ่ึงเม่ือรวมกับการจัดระบบในส�วนของการบํารุงรักษา และพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวแล�ว ก็เรียกว�า เป-น อุตสาหกรรมท�องเที่ยว ที่ประเทศต�าง ๆ กําลังแข�งขันเพ่ือใช�เป-น
ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของตนอยู�ในป=จจุบัน โดยเฉพาะด�านเศรษฐกิจนั้น 
อุตสาหกรรมท�องเที่ยวสามารถก�อให�เกิดการสร�างงาน สร�างอาชีพ และการกระจายรายได�ไปยัง
ประชาชนต�าง ๆ เป-นจํานวนมาก 

3.2.2 ทรัพยากรการท%องเท่ียว 
1. ป=จจัยด�านสินค�าและบริการด�านการท�องเท่ียว ซ่ึงเสนอขายแก�นักท�องเท่ียว 

มี 4 ประการ ได�แก� (Thomas, Pigozzi and Sambrook, 2005: 36)   
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในแต�ละพ้ืนท่ีมีความสําคัญต�อ

นักท�องเท่ียว มีความสําคัญต�อการท�องเท่ียว ได�แก� อากาศ ภูมิอากาศโครงสร�างทางกายภาพของพ้ืนท่ี 
ลักษณะของดิน ภูมิประเทศ พืช สัตว� น้ํา หาดทราย ความสวยงามของธรรมชาติ ระบบน้ําด่ืมน้ําใช� 
ความหมายของสิ่งแวดล�อม คือทุกสิ่งทุกอย�างท่ีอยู�รอบ ๆ และมีผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิต โดยแบ�งออกเป-น 
สิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ทางสังคมและสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ท้ังท่ีธรรมชาติสร�างและมนุษย�สร�าง 
(Wolfkill, John Christopher, 2000) ถ�านํามาประยุกต�กับการท�องเท่ียวให�เกิดความพึงพอใจเกิด
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ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ยกระดับจิตใจท่ีดีงามและส�งผลท่ีดีต�อสุขภาพ ดังนั้น ความพึงพอใจจึง  
ไม�ควรเกิดข้ึนจากสิ่งแวดล�อมประเภท อบายมุขและเกิดมลพิษ ท้ังเรื่อง น้ํา อากาศและสุนทรียภาพ 
(Vesey and McCracken, 2009: 117)  

1.2 สิ่งแวดล�อมท่ีมนุษย�สร�างประกอบด�วย ระบบการประปา ระบบการ
บําบัดน้ําเสีย ท�อส�งแก�สสายไฟฟoา ระบบระบายน้ํา ถนน เครือข�ายสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
ได�แก� อาคารสิ่งก�อสร�างด�านการท�องเท่ียว สนามบิน ท�าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถยนต� ท่ีจอดรถ ท่ีพักแรม 
ภัตตาคาร ร�านขายของท่ีระลึก พิพิธภัณฑ� 

1.3 การขนส�ง ซึ่งเป-นป=จจัยสําคัญของการบริการด�านการท�องเที่ยว 
การขนส�ง ประกอบด�วย การขนส�งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ในรูปแบบ และการบริการท่ี
หลากหลายเพราะนํานักท�องเท่ียวไปสู�แหล�งท�องเท่ียว  

1.4 อัธยาศัยไมตรีและทรัพยากรด�านวัฒนธรรม เป-นป=จจัยที่ทําให�
นักท�องเท่ียวเกิดความประทับใจ ชื่นชม นิยมชมชอบต�อประชาชนในท�องถิ่นหรือภาคการบริการ 
อัธยาศัยไมตรี ศิลปวรรณกรรม ประวัติศาสตร�ดนตรี งานเทศกาล การซ้ือสินค�าพ้ืนเมือง  
    สรุปได�ว�าป=จจัยสําคัญท่ีทําให�นักท�องเท่ียวเกิดความประทับใจ ชื่นชอบและ
ต�องการกลับมาเยือนอีก คือทรัพยากรทางการท�องเท่ียวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม สิ่งท่ีมนุษย�สร�าง 
ด�านการขนส�ง อัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมเป-นป=จจัยสําคัญของการบริการด�านการท�องเท่ียว ถือเป-น
สินค�าหรือบริการซ่ึงพร�อมเสนอขายให�แก�นักท�องเท่ียว  

3.2.3 แหล%งท%องเท่ียว 
   Ollier and Harraway (1997: 18) กล�าวว�าการท�องเท่ียวจะบรรลุวัตถุประสงค�

ได�นั้น จะต�องมีป=จจัยท่ีสําคัญ 3 ประการ หรือ 3As ได�แก� 
1. สิ่งดึงดูดใจ ที่เกิดจากสถานท่ีหรือเหตุการณ� อาจเกิดจากธรรมชาติสร�าง

หรือมนุษย�สร�างข้ึน หรือเหตุการณ�ท่ีน�าประทับใจเกิดจากมนุษย�สร�างเพียงอย�างเดียว 
2. สิ่งอํานวยความสะดวก ที่ทําให�นักท�องเที่ยวเดินทางเข�ามาถึงสถานท่ีได�

รวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกสบายมาก เช�น ระบบขนส�ง สื่อสาร สาธารณูปโภค ไฟฟoา ประปา และ
สิ่งท่ีสําคัญอ่ืนๆ เช�น โรงแรม ร�านอาหาร ร�านขายของท่ีระลึก โรงพยาบาล ท่ีต�องพัฒนาควบคู�กันไป
กับแหล�งท�องเท่ียว 

3. การเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียวท่ีต�องมีระบบขนส�ง ประกอบด�วย เส�นทาง 
พาหนะ สถานี และผู�ประกอบการ การขนส�งลําเลียงคนหรือสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง 

   Collier and Harraway (1997: 18)  กล�าวว�า การท�องเท่ียวจะบรรลุวัตถุประสงค�
ได�นั้น ย�อมข้ึนอยู�กับป=จจัยสําคัญ 3 ประการ ได�แก� 
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1. ทรัพยากรท�องเท่ียวจะต�องมีสิ่งดึงดูดใจ เป-นป=จจัยท่ีสาํคัญท่ีสุดในการ
ให�นักท�องเท่ียวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานท่ีนั้น 

2. ต�องมีสิ่งอํานวยความสะดวกบริการให�กับนักท�องเท่ียวให�ได�ความประทับใจ 
ทําให�อยากจะท�องเท่ียวนานวันข้ึน 

3. มีเส�นทางคมนาคมเข�าถึงได�ง�ายหรือโครงข�ายคมนาคมทสามารถติดต�อ
เชื่อมโยงระหว�างแหล�งท�องเท่ียวกับบริเวณใกล�เคียง 

   Catherin Jane (1990: 117) กล�าวว�า ป=จจัยของแหล�งท�องเท่ียว แบ�งออกเป-น 
4 ประการ ประกอบด�วย 

1. สิ่งดึงดูดใจด�านการท�องเท่ียว ซ่ึงจําแนกได� 4 ประการ ประกอบด�วย 
1.1 ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสวยงามประทับใจเป-นสิ่งดึงดูดใจต�อนักท�องเท่ียว  
1.2 วัฒนธรรมท่ีเป-นวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึงอาจแสดงออกใน

รูปแบบของ ศาสนา สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร� จารีตประเพณีท้ังอดีตและป=จจุบัน 
1.3 ชาติพันธุ� เป-นการเดินทางเพ่ือเยี่ยมเยือนเพ่ือนและญาติมิตรหรือ

ประชาชนแปลกถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
1.4 แหล�งบันเทิงต�างๆ เพราะ เหตุผลท่ีนักท�องเท่ียวเดินทางไปยังสถานท่ี

ท�องเท่ียวเพราะมีแหล�งบันเทิงสําหรับพักผ�อนหย�อนใจท่ีต�องการ 
2. สิ่งอํานวยความสะดวกในบริการต�างๆ ได�แก� 

2.1 ท่ีพัก อาหาร ร�านค�า ร�านขายของท่ีระลึก ร�านซักรีด นันทนาการ การบริการ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

2.2 การขนส�ง ท่ีจะนํานักท�องเท่ียวไปยังแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ ท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

2.3 การต�อนรับนักท�องเท่ียวเป-นสิ่งสาํคัญมาก ซ่ึงจะแสดงให�เห็นถึงความ
ประทับใจท่ีนักท�องเท่ียวได�รับและมีความต�องการกลับไปท�องเท่ียวยังสถานท่ีท�องเท่ียวเดิมอีก 

   McIntosh and Goeldner (1990: 119) กล�าวว�าป=จจัยท่ีสําคัญได�แก� การเข�าถึง
แหล�งท�องเท่ียว เส�นทางคมนาคมขนส�งเพราะ แม�ว�าแหล�งท�องเท่ียวจะมีความสวยงามประทับใจหรือ
มีคุณค�าสูงส�งเพียงใดก็ตามย�อมจะไร�ความหมาย เพราะไม�สามารถเดินทางเข�าไปได� จึงต�องมีถนนหนทาง 
สถานีขนส�งทางรถยนต� ท�าเรือและท�าอากาศยาน เป-นต�น 
    Sevgin Akis Roneyand Perin Oztin (2008) กล�าวว�า ผลิตภัณฑ�ด�านการ
ท�องเท่ียวมีป=จจัยสําคัญ 4 ประการ ได�แก�  
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1. ความน�าประทับใจ ซ่ึงเกิดจากธรรมชาติหรือประวัติศาสตร�โบราณสถานและ
วัฒนธรรม เช�น ความสวยงามของน้ําทะเลและหาดทราย ความงดงาม ความแปลกตาของถํ้า ความ
ยิ่งใหญ�หรือความมีคุณค�าของโบราณสถาน เป-นต�น 

2. สิ่งอํานวยความสะดวกและการให�บริการกับนักท�องเที่ยว ได�แก�ที่พัก
ประเภทต�าง ๆ ร�านอาหาร ระบบการขนส�ง กิจกรรมด�านกีฬาและนันทนาการ ร�านขายของท่ีระลึก 
ผู�ประกอบการนําเท่ียว ศูนย�บริการข�อมูลด�านการท�องเท่ียวท่ีทําการตํารวจท�องเท่ียว  

3. การเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียว ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทาง 
ดังนั้น การจึงต�องมีการจัดสร�างป=จจัยพ้ืนฐาน เช�น ถนน สนามบิน ทางรถไฟ ท�าเรือ ยวดยานพาหนะ
ท่ีมีความรวดเร็วและปลอดภัย การส�งเสริมการดูแลจากรัฐบาลในเรื่องการอํานวยความสะดวกสบาย
ในสิ่งท่ีนักท�องเท่ียวต�องการ 

4. ราคาท่ีเสนอต�อนักท�องเที่ยวซ่ึงอาจแตกต�างไปตามฤดูกาล เช�น ฤดูกาล
ท�องเท่ียวราคาท่ีพักแพง เป-นต�น นอกจากนี้ ราคายังข้ึนอยู�กับการบริการ และความสะดวกสบายท่ีจะ
ได�รับด�วย เช�น ท่ีพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว ราคาย�อมแพงกว�าท่ีพักประเภทหอพักหรือเรือนแรม เป-นต�น 

   สรุปได�ว�า ป=จจัยของแหล�งท�องเท่ียวมีความสําคัญอย�างยิ่งโดยเฉพาะกลุ�ม
นักท�องเท่ียวท่ีสนใจประเภทกิจกรรมการท�องเท่ียวเฉพาะอย�าง เช�น กลุ�มนักอนุรักษ� นักผจญภัย กลุ�ม
วิชาการ แต�นักท�องเที่ยว ส�วนใหญ�ต�องการคือให�แหล�งท�องเที่ยวมีสภาพใกล�เคียงธรรมชาติและ
วัฒนธรรมเดิม ไม�ต�องการให�มีผลกระทบต�อทรัพยากรการท�องเท่ียวและวัฒนธรรมของคนในท�องถ่ิน 

3.2.4 ศักยภาพในการรองรับ 
     ศักยภาพในการรองรับ หมายถึง จํานวนของกิจกรรมทางด�านการท�องเท่ียว 
เช�น ปริมาณนักท�องเท่ียว ปริมาณของการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ อย�างสมดุลไม�ก�อให�เกิด
ความเสียหายแก�แหล�งท�องเที่ยว Weaver (2000) กล�าวว�า จํานวนของกิจกรรม การท�องเท่ียวท่ี
รองรับได� ประกอบด�วย ได�แก� 

1. ศักยภาพในการรองรับ ในด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ได�แก�อาคารสิ่งก�อสร�าง 
ป=จจัยพ้ืนฐาน การบริการต�างๆ มีจํานวนเหมาะสม สอดคล�อง กลมกลืน กับแหล�งท�องเท่ียวและไม�ทํา
ความเสียหายให�กับสิ่งแวดล�อมในแหล�งท�องเท่ียว 

2. ศักยภาพในการรองรับทางเศรษฐกิจ อันเป-นผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท�องเท่ียวอย�าง ต�องเกิดการกระจายรายได�อย�างเป-นธรรมและไม�ก�อให�เกิดป=ญหาเศรษฐกิจให�แก�
ชุมชนท�องถ่ิน 

3. ศักยภาพในการรองรับทางจิตวิทยา อันเป-นภาพสะท�อนของระดับความพึงพอใจ
ของผู�มาเยือน หรือนักท�องเท่ียวท่ีได�รับจากการท�องเท่ียว 
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4. ศักยภาพในการรองรับทางสังคมอันเป-นปฏิสัมพันธ�ทางสังคมและวัฒนธรรม 
ระหว�างนักท�องเท่ียวกับชุมชนท�องถ่ิน การท�องเท่ียวต�องไม�ทําลายสังคมและวัฒนธรรมให�เปลี่ยนแปลง
ชุมชนท�องถ่ินสามารถรักษาวัฒนธรรมเดิมไว�ได�หรือผสมผสานกันได�อย�างกลมกลืน 

5. ศักยภาพในการรองรับทางสิ่งแวดล�อมอันเป-นปฏิสัมพันธ�ทางสิ่งแวดล�อม
ทางกายภาพท่ีสร�างข้ึนใหม� เช�น โบราณสถาน หรือสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติท้ังอากาศ เสียง น้ํา และ
ภาพลักษณ�ต�าง ๆ ท่ีต�องไม�ถูกทําลายหรือสูญเสียจากการท�องเท่ียว 
    สรุปได�ว�าในการจัดกิจกรรมหรือกําหนดรูปแบบด�านการท�องเท่ียว ต�องตระหนัก
ถึงศักยภาพในการรองรับของทรัพยากรการท�องเท่ียว ท้ังนี้ แหล�งท�องเท่ียวต�องใช�ให�เกิดประโยชน�
สูงสุดนานท่ีสุดและส�งผลกระทบน�อยท่ีสุด 

3.2.5 ความต�องการและพฤติกรรมของนักท%องเท่ียว 
   Saverriades (2000: 149) กล�าวว�า นักท�องเที่ยวมีความสําคัญมากสําหรับ
ธุรกิจการท�องเท่ียวเป-นเปoาหมายหลักสําคัญท่ีผู�ประกอบธุรกิจจะสามารถจําหน�ายสินค�าและบริการ 
เพ่ือนํารายได�จากผลกําไรมาเป-นทุนหมุนเวียน เพื่อดําเนินธุรกิจให�ก�าวหน�าและเป-นป=จจัยสําคัญท่ี          
ผู�ดําเนินธุรกิจจะต�องมีการเรียนรู�และเข�าใจพฤติกรรมและความต�องการของนักท�องเท่ียวเพ่ือเป-น
แนวทางในการวางยุทธศาสตร�ด�านการตลาดการท�องเท่ียวให�ไปในทิศทางเดียวกับความพึงพอใจของ
นักท�องเท่ียว  
   ปรัศนี  นัยนานนท� (2549: 20) กล�าวว�าพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกซ้ือ
รูปแบบสินค�าทางการท�องเที่ยวมีความแตกต�างกัน ขึ้นอยู�กับ 2 ป=จจัย ได�แก� ป=จจัยภายใน คือ 
ความจําเป-น ความต�องการ และการจูงใจ การรับรู� การเรียนรู� บุคลิกภาพ รูปแบบการดํารงชีวิต 
แนวคิดเก่ียวกับตนเอง กลุ�มอ�างอิง ผู�นําความคิดเห็น ทัศนคติและข้ึนอยู�กับป=จจัยภายนอก คือ วัฒนธรรม 
และวัฒนธรรมย�อย ชั้นของสังคม ครอบครัวและ Moutinho (2002: 138) กล�าวว�า พฤติกรรมของ
นักท�องเท่ียวจะเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�จากการบริการท�องเท่ียวก็ต�อเม่ือเกิดแรงกระตุ�นจาก
ภายนอกจากส�วนประสมทางการตลาดได�แก� ผลิตภัณฑ� ราคา ช�องทางการจัดจําหน�ายและการส�งเสริม
การจําหน�ายและมีสิ่งกระตุ�นทางสิ่งแวดล�อมอ่ืน ๆ ท่ีไม�สามารถควบคุมได�และมีอิทธิพลต�อพฤติกรรม
การซ้ือได�แก� วัฒนธรรม สังคม ป=จจัยส�วนบุคคลและจิตวิทยา ที่อยู�ในความสนใจของผู�ซ้ือ และ
สามารถกําหนดลักษณะของการบริการ เพ่ือตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียวได�และมีอิทธิพล
ต�อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงความต�องการของบุคคลเป-นแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีทําให�เกิดพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินค�าท่ีต�างกัน (Pitta, Franzak and Fowler, 2006: 64) 
   ท้ังนี้ข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือประกอบด�วย 5 ข้ันตอน ได�แก� การตระหนัก
ถึงความต�องการ การเสาะหาข�อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลังการซ้ือ  
McGehee and Andereck (2004: 135) กล�าวว�าการพัฒนาการตลาดท่ีผู�ซ้ือมีเป-นจํานวนมากและ
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อยู�กระจัดกระจายท่ัวไป มีความต�องการซ้ือสินค�าท่ีหลากหลาย ดังนั้น จึงต�องมีการจัดการวางแผน
การตลาดตามกลุ�มเปoาหมาย โดยทําการพัฒนาส�วนประสมทางการตลาดให�เหมาะสมกับตลาด และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ�การปรับราคา ช�องทางการจัดจําหน�าย การโฆษณาให�ตรงกับตลาดเปoาหมายได�
อย�างมีประสิทธิภาพ ดังต�อไปนี้ (Robinson and Picard, 2006: 16) 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาผลิตภัณฑ�และการบริการ โดยมีการจัดการตลาดการ
บริการท่ีสําคัญ 3 ประการได�แก� การจัดการความแตกต�างในการแข�งขัน การจัดการคุณภาพของการ
บริการ และการจัดการผลิตภัณฑ�ของการบริการเพ่ือให�มีชื่อเสียงเป-นท่ียอมรับ  

2. ยุทธศาสตร�การกําหนดราคาผลิตภัณฑ� โดยคํานึงถึงป=จจัยภายใน ได�แก� 
ยุทธศาสตร�ส�วนประสมการตลาด ต�นทุนการผลิตสินค�าบริการ ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียว ด�าน
การแข�งขันธรรมชาติของตลาดและอุปสงค� 

3. ยุทธศาสตร�ช�องทางการจัดจําหน�าย การให�ข�อมูลข�าวสาร การส�งเสริมทาง
การตลาด การจัดสรรสิ่งท่ีเหมาะสมให�ตรงกับความต�องการกับนักท�องเท่ียว การเจรจาทําข�อตกลง
เรื่องราคา การจัดทําวิธีการนําสินค�าไปสู�นักท�องเท่ียวกลุ�มเปoาหมาย 

4. ยุทธศาสตร�การติดต�อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด�วย
เครื่องมือทางการโฆษณา การขายโดยบุคคล การส�งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ� และการตลาด
ทางตรง เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ของการโฆษณาและประชาสัมพันธ� 
    ทฤษฎีแรงจูงใจทางการท�องเที่ยว ได�กล�าวถึงแรงจูงใจ 5 ประการท่ีทําให�
คนเดินทางท�องเท่ียวไว� ดังต�อไปนี้ (Catherin Jane, 1990: 117) 

1. ความต�องการเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือท่ีจะชดเชยเวลาท่ีสูญเสียไปจากการ
ทํางาน 

2. ความต�องการท่ีจะเรียนรู� หรือความอยากรู�อยากเห็นในสิ่งท่ีตนไม�เคยพบเคย
เห็นมาก�อน 

3. ความต�องการท่ีจะเป-นท่ียอมรับของคนอ่ืน ๆ จากการท่ีได�เดินทางท�องเท่ียว 
4. ความปรารถนาท่ีหลีกหนีจากสิ่งแวดล�อมในชีวิตประจําวัน 
5. ความปรารถนาท่ีจะได�รับการตอบสนองทางจิตวิทยา เช�น การท�องเท่ียวเพ่ือ

เป-นการให�รางวัลกับตนเอง และทําให�เกิดความภาคภูมิใจส�วนตน 
    แรงจูงใจทางการท�องเท่ียวเป-นสิ่งท่ีกระตุ�นให�นักท�องเท่ียวออกเดินทางเพ่ือ
สนองตอบความต�องการ ซึ่งตามปกตินักท�องเที่ยวจะเดินทางหรือไม�ย�อมข้ึนอยู�กับแรงจูงใจ ท่ีสําคัญ 
4 ประการ ดังต�อไปนี้ (Bramwell and Alletorp, 2001: 97)  

1. สิ่งจูงใจทางกายภาพ ได�แก�สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับการพักผ�อนร�างกาย การเล�น
กีฬา การสันทนาการ การบันเทิงและสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการรักษาสุขภาพ 
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2. สิ่งจูงใจทางวัฒนธรรม ได�แก� ความปรารถนาท่ีอยากรู�จักกับผู�อ่ืน ได�เรียนรู�
เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป� และศาสนา เป-นต�น 

3. สิ่งจูงใจระหว�างบุคคล ได�แก� ความปารถนาที่จะได�พบคนใหม� หรือได�รู�จัก 
คนใหม� ๆ ในการเดินทางท�องเท่ียว 

4. สิ่งจูงใจทางสถานภาพ และชื่อเสียง ได�แก� ความต�องการพัฒนาตนเอง และ
แสดงความสําคัญของตนเอง เช�น การเดินทางทําธุรกิจ การเดินทางเพ่ือไปศึกษาต�อ 
   สรุปได�ว�าในการท่ีจะดําเนินการวางแผนพัฒนาการตลาดมีความจําเป-นท่ี
จะต�องศึกษาเรียนรู�ถึงพฤติกรรมและความต�องการของนักท�องเท่ียว ซ่ึงมีความต�องการสินค�าและ
บริการท่ีแตกต�างกัน เช�น กิจกรรมท�องเที่ยวประเภทใด ชนิดที่พักแรม อาหาร และบริการต�าง ๆ 
ทําไมต�องใช�บริการ (Why) ในการเดินทางท�องเท่ียว เช�น เพ่ือการพักผ�อน และ สัมผัสธรรมชาติเพ่ือ
ศึกษาหาความรู� ประสบการณ�หรือความสนุกสนาน การผจญภัย นักท�องเท่ียวจะมาใช�บริการเม่ือใด 
(When) ช�วงเวลา และโอกาสในการเดินทางมาท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวจะใช�บริการท่ีใด (Where) 
แหล�งท�องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปเยี่ยมชม และลักษณะของการเดินทางไป นักท�องเท่ียวซ้ือสินค�าและ
บริการอย�างไร (How) ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือสินค�า การค�นหาข�อมูลข�าวสารด�านการท�องเท่ียว
ผ�านประเภทสื่อต�าง ๆ การประเมินทางเลือกว�าจะเดินทางท�องเที่ยวด�วยตนเองหรือใช�บริการ
ผู�ประกอบการนําเท่ียว ยานพาหนะท่ีจะใช�ในการเดินทางประเภทใด รวมท้ังระบบการจองล�วงหน�า
และความรู�สึกภายหลังจากการใช�บริการ ความพึงพอใจและป=ญหาที่เกิดขึ้นอย�างไรและใช�บริการ
บ�อยครั้งหรือไม� เพ่ือเป-นแนวทางในยุทธศาสตร�ทางด�านการตลาด โดยนํามาประกอบกับการจัดการ
ด�านส�วนประสมการตลาด ท่ีทําให�บรรลุเปoาหมายตามท่ีทุกฝxายต�องการ 

3.2.6 ป,จจัยคุณลักษณะของนักท%องเท่ียว 
   วัชราภรณ�  ระยับศรี (2551: 44) กล�าวว�า ป=จจัยคุณลักษณะของนักท�องเท่ียว 
ประกอบด�วย  

1. เพศ นักท�องเท่ียว เป-นป=จจัยสําคัญท่ีสุดเพราะเป-นผู�ก�อให�เกิดการท�องเท่ียว
ป=จจุบันนักท�องเท่ียวเดินทางเข�ามาในประเทศไทยมีท้ังเพศหญิงเพศชาย เด็ก ผู�สูงอายุ ท่ีตัดสินใจมา
เพราะความพึงพอใจ โดยท่ีมีความสามารถและความเต็มใจท่ีจะค�าบริการท่ีกําหนดไว� ความต�องการ
ของนักท�องเท่ียวเป-นป=จจัยสําคัญท่ีองค�การและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังระดับประเทศ และระดับโลก
ได�ทําการสํารวจพบว�าในด�านคุณสมบัติ จะดังต�อไปนี้ (กิตติศักด์ิ สมสุข, 2554: 39)  

1.1 มีความประสงค�ท่ีจะมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เช�น การพบปะพูดคุย
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน และกัน การสร�างมิตรไมตรีร�วมกันกับคนในแหล�งท�องเท่ียวนั้นๆ  

1.2 เป-นผู�ใฝxรู�ใฝxเรียน ถือว�าคุณค�าของการเรียนรู�ช�วยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต 
การเรียนรู�วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู�คน มีความรู�ทางธรรมชาติวิทยา และระบบนิเวศของท�องถ่ินนั้น ๆ  
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1.3 มีความประทับใจในสุนทรียภาพ สนุกสนาน ต่ืนเต�น ซาบซ้ึง ในการเยี่ยม
ชมโบราณสถาน การแสดงดนตรีพ้ืนบ�าน เป-นต�น  

2. อาชีพ นักท�องเท่ียวมีอยู�ทุกอาชีพม่ันคง จึงมีความต�องการท่ีแตกต�างกัน ใน
องค�ประกอบท่ีเป-นป=จจัยด�านการท�องเท่ียว (วัชราภรณ� ระยับศรี, 2551: 44)  

3. รายได� จะเกี่ยวกับค�าใช�จ�ายที่นักท�องเที่ยว ต�องนํามากําหนดเป-นแผน
ของการเดินทาง เฉลี่ยต�อครั้งในการเพ่ิมอุปสงค�เนื่องจากผู�ท่ีมีรายได�สูงจะมีอิทธิพลในการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวเนื่องจากการไปท�องเท่ียวต�องใช�จ�ายเงินค�อนข�างสูง กลุ�มเปoาหมาย ส�วนใหญ�เป-นผู�มีรายได�ดี  

4. ถ่ินท่ีอยู% มีความสําคัญอย�างยิ่งเพราะหากแหล�งท�องเท่ียวถูกทําลายสิ่งแวดล�อม
และวัฒนธรรม ผลลัพธ� คือ นักท�องเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียวจะปฏิเสธการมาเท่ียวซํ้า และท่ีไม�เคยมาจะ
ปฏิเสธการมาเท่ียวเนื่องจากได�รับข�อมูลจากสื่อต�าง ๆ เช�น หนังสือหรือคู�มือการท�องเท่ียว อินเทอร�เน็ต 
อีเมล�และอีคอมเมิร�ซ แหล�งท�องเท่ียวหรือถ่ินท่ีอยู�มีบริการต�าง ๆจะช�วยสร�างความประทับใจและยัง
เป-นการแสดงความพร�อมในการต�อนรับนักท�องเท่ียวอีกด�วย  

5. แรงจูงใจ เป-นป=จจัยหลักสําคัญในการตัดสินใจมาท�องเท่ียวท่ีเกิดจากความ
ต�องการเดินทางไปให�ถึงจุดหมายปลายทางตามที่ตั้งใจไว� การเดินทางท�องเที่ยวจะมาจากป=จจัย
ภายในท่ีเป-นส�วนหนึ่งของการตลาดเป-นตัวกระตุ�นให�เกิดการท�องเท่ียว  
   การท�องเท่ียวในอนาคต จะต�องมีการดําเนินการโดยเน�นด�านตลาด ด�านสิ่งแวดล�อม 
มีการวางยุทธศาสตร�ด�านการท�องเที่ยว ตั้งแต�รายการท�องเที่ยว ราคาค�าบริการ การสื่อสาร และ
ช�องทางในการส�งข�าวสารให�นักท�องเที่ยว รวมถึงควรนําเสนอรายการท�องเที่ยวท่ีสอดคล�องกับ 
การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมอย�างท่ัวถึง การส�งเสริมการตลาดจะต�องมี
ความสอดคล�องกันระหว�างภาพลักษณ�กับสิ่งแวดล�อมของพ้ืนท่ีด�วย โดยเฉพาะนักท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
จะเป-นกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือศึกษาหาความรู�และสนใจในด�านประวัติศาสตร� 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้จะเป-นกลุ�มท่ีมีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต�อการรักษาสิ่งแวดล�อม และมรดกทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ การท�องเท่ียว
ยังมีส�วนสําคัญในการส�งเสริมความสัมพันธ�อันดี ความมีมิตรไมตรีและความเข�าใจอันดีระหว�างเจ�าของ
พ้ืนท่ีกับผู�มาเยือน อีกท้ังยังเป-นการสร�างความสามัคคีระหว�างคนในท�องถ่ิน เพราะต�องช�วยกันอนุรักษ� 
และบํารุงรักษาสภาพแวดล�อม จึงช�วยให�สภาพแวดล�อมของท�องถ่ินพัฒนายิ่งข้ึน รวมท้ังปoองกันแก�ไข
ป=ญหาต�าง ๆ โดยอาศัยความร�วมมือร�วมใจของคนในชุมชนท�องถิ่น เพื่อให�แหล�งท�องเที่ยวเกิด
สภาพแวดล�อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย และสร�างความประทับใจให�นักท�องเท่ียวผู�มาเยือนนั่นเอง อีก
ประการหนึ่งคือการท�องเท่ียวยังช�วยขจัดป=ญหาความแตกต�าง ความเหลื่อมล้ําระหว�างสังคมเมืองและ
สังคมชนบท ช�วยลดการเคลื่อนย�ายอพยพเข�ามาหางานทําในเมืองใหญ� ช�วยให�ประชาชนในท�องถ่ินใช�
เวลาว�างให�เป-นประโยชน�ในการผลิต และประดิษฐ�สิ่งของเครื่องใช�ในรูปของสินค�าพ้ืนเมือง ของท่ีระลึก 
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เป-นการสร�างอาชีพเสริม หารายได�จุนเจือครอบครัวเพ่ิมอีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังช�วยส�งเสริมให�ประชาชน
ในท�องถ่ินเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีการอนุรักษ�รักษาความเป-นเอกลักษณ�ของ
ท�องถ่ิน และของชาติ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแห�งประเทศไทย, 2554) 
   นอกจากคุณสมบัติหลัก ในด�านค�าใช�จ�าย เวลา และความต้ังใจในการท�องเท่ียว 
ซ่ึงมีผลต�อความต�องการท�องเท่ียวแล�ว ยังพบคุณสมบัติของนักท�องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลเก่ียวข�องกับความ
ต�องการท�องเท่ียวอ่ืน ๆ เพ่ิมอีก ได�แก� เพศ อาชีพ รายได� ถ่ินท่ีอยู� แรงจูงใจ (ศิริลักษณ� อริยบัญโยทัย, 
2550: 2) เช�น อายุต�างกัน ใช�ป=จจัยโดยรวม ด�านการท�องเท่ียว ด�านการรับรู�ข�อมูลข�าวสารแตกต�างกัน 
และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ด�านสินค�าของท่ีระลึกแตกต�างกันและระดับการศึกษาแตกต�างกัน ใช�
ป=จจัยโดยรวม ด�านทรัพยากรท�องเท่ียว ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน และด�าน
การรับรู�ข�อมูลข�าวสารแตกต�างกัน (สภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2555) 
   สรุปได�ว�า คุณลักษณะของนักท�องเท่ียวในส�วนท่ีเก่ียวกับเพศ ได�แก�เพศหญิง
และเพศชายซ่ึงมีความต�องการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ� ด�านอาชีพ ท่ีมีความหลากหลาย 
ด�านรายได�ผู� เพราะผู�ท่ีมีรายได�สูงมีสิทธิ์เลือกบริการได�มากกว�าผู�มีรายได�น�อย ด�านถ่ินท่ีอยู�ซ่ึงจะเป-น
การอนุรักษ�เพ่ือให�นักท�องเท่ียวกลับมาท�องเท่ียวซํ้า ด�านแรงจูงใจเกิดจากความต�องการมาท�องเท่ียว
และค�าใช�จ�ายในการท�องเท่ียว รวมถึงเวลาท่ีมาท�องเท่ียวด�วย 

3.3 แนวคิดเก่ียวกับแรงผลักและแรงดึงทางการท%องเท่ียว 
  การเดินทางท�องเท่ียวจะมีป=จจัย 2 ชนิดท่ีทําให�คนเดินทางท�องเท่ียว ได�แก� แรงผลัก 
(Push factors) และแรงดึง (Pull factors) ซ่ึง ป=จจัยท่ีทําให�คนอยากท่ีจะเดินทาง และ Pull factor 
คือ ป=จจัยที่ส�งผลต�อการเลือกสถานที่ที่ต�องเดินทางไป ซึ่งทั้งสองป=จจัยหลักนี้ได�มีการศึกษา และ
ค�นพบสาเหตุหลายประการ คือ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2554: 86) 

3.3.1 แรงผลัก (Push Factor) ได�แก� (สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา, 2551: 42) 
1. ความต�องการท่ีตอบสนองความต�องการของร�างกายอันเป-นป=จจัยท่ีสําคัญท่ีสุด 

เพราะ ร�างกายต�องการเดินทางท�องเท่ียวพักผ�อนเพ่ือลดความเครียดจากการทํางานลงได� 
2. ความต�องการในการเดินทางเพ่ือให�เป-นท่ีชื่นชอบและยอมรับจากสังคม มี

โอกาสได�พบเพ่ือนใหม�หรือพบกับเพ่ือนเก�าท่ีไม�ได�เจอกันมาเป-นเวลานาน 
3. ความต�องการที่จะศึกษาเรียนรู�วัฒนธรรม วิถีชีวิตประเพณี ศิลปะของ

ประเทศต�างๆ ท่ีแตกต�างไปเดิม เป-นความอยากรู�อยากเห็นในสิ่งท่ีแตกต�างท่ีแปลกใหม�จากประสบการณ�
ในอดีต (Hudman, 1980: 36) 

4. ความต�องการความภาคภูมิใจท่ีได�ท�องเท่ียวไปยังสถานท่ีต�าง ๆ ซ่ึงจะนํา
ความภาคภูมิใจมาสู�ตนเอง  
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5. ความต�องการค�นพบสิ่งใหม�ๆ ในสิ่งท่ีไม�เคยพบเห็นมาก�อน อันเป-นการค�นพบ
โลกใหม�หรือสิ่งแปลกใหม�สําหรับตนเอง 
     สรุปได�ว�าแรงผลักเป-นป=จจัยเหตุอย�างหนึ่งของความต�องการในการเดินทาง
ท�องเท่ียวไปยังสถานที่ต�างๆ ซึ่งมีลักษณะของแหล�งท�องเที่ยว แตกต�างกันซึ่งจะตอบสนองความ
ต�องการท่ีจะเกิดข้ึน จากป=จจัยต�างๆ ท่ีเป-นแรงดึง หรือ Pull Factors ได� 

3.3.2 แรงดึง หรือ Pull Factors (การเลือกจุดหมายปลายทาง)  
     Pull Factors คือ แรงดึงที่จะนําไปสู�การกําหนดสถานที่ท�องเท่ียวเช�น 
การต�องไปพักผ�อนคลายเครียดจากการทํางานหรือการสร�างความภาคภูมิใจทําให�ต�องเลือกสถานท่ี
ท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากกว�าท่ัวไป 
    สรุปได�ว�าป=จจัยท่ีทําให�เกิดการท�องเท่ียว ได�แก� แรงผลัก (Push factors) ท่ี
เป-นความต�องการที่ตอบสนองความต�องการของร�างกายความต�องการในการเดินทาง ท่ีจะศึกษา
เรียนรู�วัฒนธรรมชนชาติ ความภาคภูมิใจท่ีได�ท�องเท่ียวไปยังสถานท่ีต�างๆ ค�นพบสิ่งใหม�ๆ ท่ีเป-นเหตุ
แห�งความต�องการในการเดินทางท�องเท่ียวมักเป-นการตัดสินใจในการเดินทางไปยังสถานท่ีนั้นและ
ลักษณะของแหล�งท�องเท่ียวท่ีตอบสนองความต�องการของตนเองได�และแรงดึง (Pull factors) ซ่ึง จะ
นําไปสู�การกําหนดสถานท่ีท�องเท่ียวเพ่ือพักผ�อนคลายเครียดจากการทํางาน ซ่ึงเป-นเรื่องท่ีสําคัญมาก 

3.4 ป,จจัยด�านสภาพแวดล�อมภายนอก 
  การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกของการท�องเท่ียว สามารถแบ�งได�ดังต�อไปนี้ 
(Hoang, 2007) 

1. ด�านการเมืองหรือสภาพแวดล�อมทางการเมืองจะส�งผลอย�างมากต�อธุรกิจ รวมไปถึง
กฎ ระเบียบและกฎหมาย สิทธิคุ�มครองผู�บริโภค ที่เป-นตัวกําหนดขอบเขตของธุรกิจเพ่ือท่ีจะให�
สามารถทํางานได� การแทรกแซงจากรัฐบาล เช�น อัตราภาษีอากรและอัตราดอกเบี้ยและสภาพแวดล�อม
ทางการเมือง สะท�อนให�เห็นถึงการปฏิบัติ การบังคับใช�ตามกฎหมายในการควบคุมของรัฐบาลท่ีมี
อิทธิพลต�อระยะเวลาของวันหยุด การออก (หรือปฏิเสธ) ของวีซ�าและคําแนะนํา สําหรับประชาชนท่ี
จะเดินทางไปยังประเทศท่ีมีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย�สินหรือประเทศท่ีควรจะหลีกเลี่ยงการไป
เยือน นอกจากนั้นยังมีผลกระทบโดยเฉพาะอย�างยิ่งในการเดินทางและการท�องเท่ียว เพ่ือให�แน�ใจว�า
การพัฒนาโครงการและการดําเนินธุรกิจที่มีอยู� จะไม�ทําอันตรายต�อสิ่งแวดล�อมในชนบทและ
สภาพแวดล�อมชายฝ=�งทะเล ซ่ึงจะกําหนดเปoาหมายสําหรับการปoองกันเป-นพิเศษ (Middleton and 
Clarke, 2001) สําหรับความไม�สงบทางการเมืองในประเทศ ทําให�มีการจัดอันดับความเสี่ยงทาง
การเมืองและทางภูมิศาสตร�อยู�ในระดับสูง ส�งผลทําให�มีผลกระทบในทางลบต�อการท�องเท่ียวและการ
พัฒนาธุรกิจในภูมิภาค (Tribe, 2010) สําหรับโอกาสและภัยคุกคามในสภาพแวดล�อมทางการเมืองท่ี
มีเปลี่ยนแปลงไป เช�น นโยบายด�านการแข�งขัน ด�านอนามัย ความปลอดภัย การคมนาคมขนส�งและ
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โครงสร�างพ้ืนฐาน การจัดเก็บภาษี นโยบายต�างประเทศ นโยบายของวีซ�าและการรักษาความปลอดภัย 
กฎข�อบังคับและกฎระเบียบ แผนการฟz{นฟูการและคําแนะนําการท�องเท่ียวสภาพแวดล�อมทางการ
เมืองท่ีมีผลต�อการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช�น การเลือกต้ัง กฎหมายคุ�มครองผู�บริโภค กฎระเบียบ
ด�านสิ่งแวดล�อม กฎระเบียบท่ีมีความเฉพาะในแต�ละอุตสาหกรรม กฎระเบียบในการแข�งขัน ทัศนคติ
และความสัมพันธ� ระหว�างประเทศ ภัยสงคราม การก�อการร�าย แนวโน�มทางการเมือง ความเป-นผู�นํา
ของรัฐบาล ภาษีและโครงสร�างของรัฐบาล (Pearce and Robinson, 2005) 

2. เศรษฐกิจ หรือสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจที่ถูกกําหนดโดย 4 ตัวแปรท่ีสําคัญ 
ได�แก� อัตราเงินเฟoอ การว�างงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค�าระหว�างประเทศ นโยบาย
การเป�ดเสรีของรัฐบาล ส�งผลทําให�มีการเปลี่ยนแปลงในรายได�ของประชาชน นโยบายด�านการเงิน
และการคลังท่ีส�งผลกระทบต�อความสามารถของผู�ประกอบการเพ่ือให�ทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพ
และมีอิทธิพลต�อการเลือกยุทธศาสตร�ในการขยายกิจการ การต้ังราคาและการเลือกวิธีการท่ีถูกต�อง
ย�อมส�งผลให�การดําเนินงานประสบความสําเร็จและผลกําไรได�ตลอดเวลา (Thompson, 2002) 

(Hoang, 2007) 

   สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจท่ีแตกต�างกัน ทําให�การท�องเที่ยวในแต�ละประเทศมี 
รูปแบบท่ีแตกต�างกัน ด�วยเหตุนี้ ความสําคัญของสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ คือความสําเร็จของ
แหล�งท�องเท่ียวนั้น ท่ีจะได�รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจในประเทศนั้น (Pearce and 
Robinson, 2005) และผู�ประกอบการท�องเท่ียวต�องเผชิญกับสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
ท่ีส�งผลกระทบต�อรูปแบบการใช�จ�ายของผู�บริโภคและความหลากหลายของสภาพแวดล�อมทาง
เศรษฐกิจท่ีแตกต�างกันระหว�างประเทศ เนื่องจากส�งผลกระทบต�ออุปทานของแพคเกจทางการท�องเท่ียว
และผู�ให�บริการทางการท�องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต�อความต�องการของการบริการและค�าใช�จ�าย ในการ
จัดหาบริการเหล�านั้น (Tribe, 2010) 

3. สังคมและวัฒนธรรม ท่ีเต็มไปด�วยความต�องการและรสนิยมซ่ึงมีความแตกต�างกันไป 
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลาจึงเป-นท้ังโอกาสและภัยคุกคาม สําหรับการท�องเท่ียว โดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง เม่ือเวลาผ�านไปผลิตภัณฑ�และการบริการส�วนใหญ� ได�เปลี่ยนไปจากเดิม เพ่ือสร�างความ
แปลกใหม�ให�เข�ากับสถานการณ�ท่ีมีความอ่ิมตัวของตลาด และในขณะท่ีเกิดเหตุการณ�นี้ ยุทธศาสตร�
การกําหนดราคา และการส�งเสริมการขาย ก็ต�องเปลี่ยนไปเช�นกัน (Pearce and Robinson, 2005) 
ป=จจัยท่ีมีบทบาทสําคัญในสภาพแวดล�อมทางสังคมวัฒนธรรม ได�แก� ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต แนวโน�มของแฟชั่น การอพยพย�ายถ่ิน สุขภาพ คุณภาพชีวิต แนวโน�มของท่ีอยู�อาศัย ทัศนคติ
ในการทํางาน กิจกรรมสันทนาการ อาชีพ และความสามารถในการสร�างรายได� (Hoang, 2007) จะ
รวมถึงทัศนคติและค�านิยมท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว ความพร�อมของการจ�ายชําระและแรงจูงใจในการ
เดินทางไปท่ีท�องเท่ียวต�าง ๆ  
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4. เทคโนโลยีเป-นส�วนหนึ่ง ท่ีใช�สําหรับการสร�างความได�เปรียบในการแข�งขัน 
ความก�าวหน�าในด�านเทคโนโลยีทําให�เกิดกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของผู�ประกอบการ 
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ทําให�การทํางานและการส�งมอบบริการการท�องเท่ียว ให�มีความทันสมัย
และสร�างผลิตภัณฑ�ใหม� ๆ ทั้งวิธีการที่ดีในการจัดการและการสื่อสาร (Johnson and Scholes, 
1993) หรือจัดหาสินค�าและบริการท่ีมีราคาถูกกว�า ทําการตลาดท่ีดีกว�าเช�น การค�นหาข�อมูลในการ
ซ้ือการบริการ ในด�านการเดินทางและระบบเครือข�าย เช�น บริการท�องเท่ียวแบบออนไลน� ระบบการ
จัดการต�าง ๆ และเว็บไซต�เปรียบเทียบราคา การจองสายการบิน โรงแรมและสถานที่ท�องเท่ียว 
ตารางเวลาของระบบคมนาคมขนส�ง รวมถึงการสแกนรักษาความปลอดภัยซ่ึงจะช�วยในการตรวจสอบ
ผู�โดยสารท่ีสนามบินได�รวดเร็วและมีความถูกต�องมากข้ึน  
  สรุปได�ว�า สภาพแวดล�อมภายนอกแบ�งได�เป-น ด�านการเมืองหรือสภาพแวดล�อมทาง
การเมืองกฎ ระเบียบและกฎหมาย สิทธิคุ�มครองผู�บริโภค การแทรกแซงจากรัฐบาล ด�านเศรษฐกิจท่ี
สําคัญ ได�แก� อัตราเงินเฟoอ การว�างงาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการค�าระหว�างประเทศ 
นโยบายการเป�ดเสรีของรัฐบาล เป-นต�น ด�านสังคมและวัฒนธรรม ท่ีเต็มไปด�วยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ ด�านเทคโนโลยีท่ีใช�สําหรับการสร�างความได�เปรียบในการแข�งขัน ทําให�เกิด
กระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของผู�ประกอบการ ทําให�การทํางานและการส�งมอบบริการการ
ท�องเท่ียว ให�มีความทันสมัยและสร�างผลิตภัณฑ�ใหม� ๆ ท้ังวิธีการท่ีดีในการจัดการและการสื่อสารหรือ
จัดหาสินค�าและบริการท่ีมีราคาถูกกว�า ทําการตลาดท่ีดีกว�าเช�น การค�นหาข�อมูลในการซ้ือการบริการ 
ในด�านการเดินทางและระบบเครือข�าย เช�น บริการท�องเท่ียวแบบออนไลน� ระบบการจัดการต�าง ๆ 
และเว็บไซต�เปรียบเทียบราคา การจองสายการบิน โรงแรมและสถานที่ท�องเท่ียว ตารางเวลาของ
ระบบคมนาคมขนส�ง รวมถึงการสแกนรักษาความปลอดภัยซึ่งจะช�วยในการตรวจสอบผู�โดยสารท่ี
สนามบินได�รวดเร็วและมีความถูกต�องมากข้ึน  
 
4. แนวคิดการท%องเท่ียวเชิงสร�างสรรค" 
 การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เป-นการท�องเท่ียวแนวใหม�ท่ีมุ�งเน�นในเรื่องการเข�าถึง
วัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร�โดยการให�ผู�มาเยือนได�มีประสบการณ�ท่ีมีอัตลักษณ�พิเศษและมีส�วนร�วมกับ
วัฒนธรรมความเป-นอยู�ที่แท�จริงของสถานท่ีท�องเท่ียวนั้น มีการให�คําจํากัดความของการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�อย�างเป-นทางการในงานประชุมนานาชาติ เรื่องการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 2008 ซ่ึง
จัดโดย UNESCO ท่ีเมือง Santa Fe มลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกาว�า “การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�” คือ การท�องเท่ียวท่ีเน�นการเรียนรู�ในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมและอัตลักษณ�ของสถานท่ีผ�าน
ประสบการณ�ตรงและการมีส�วนร�วมกับผู�คนเจ�าของวัฒนธรรม (UNESCO Santa Fe International 
Conference on Creative Tourism, 2008) โดยการท�องเท่ียวในรูปแบบนี้ จะช�วยสร�างให�เกิด
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ความสัมพันธ�อันดีระหว�างนักท�องเท่ียวและเจ�าบ�าน จัดเป-นการท�องเท่ียวรูปแบบใหม� ท่ีพัฒนาต�อยอด 
จากการท�องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ (ภัทรพงศ� อินทรกําเนิดและคณะ, 2553: 27-30) 
 เหตุป=จจัยท่ีผลักดันให�เกิดแนวคิดการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�สืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�เดินทางซ่ึงพบว�า มักเลือกจุดหมายปลายทางในการท�องเท่ียวมากข้ึน 
จากรูปแบบของการท�องเที่ยวได�มีการเปลี่ยนแปลงไป จากยุคสมัยแรกที่มุ�งเน�น การท�องเที่ยว
ชายทะเล เพ่ือการพักผ�อนหย�อนใจและการแสวงหาความเพลิดเพลินเป-นหลัก ได�เปลี่ยนไปสู�ยุคของ
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีนักเดินทางให�ความสนใจด�านวัฒนธรรมและชื่นชมพิพิธภัณฑ�ของท�องถ่ิน
ท่ีได�ไปเยือน และมาสู�ยุคป=จจุบันที่เป-นการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� ที่นักเดินทางมักหาจุดหมาย
ปลายทางท่ีให�โอกาสในการพบปะพูดคุยกับคนในท�องถิ่น สามารถเรียนรู�ซึมซับความคิด อารมณ� 
ความรู�สึกและมีปฏิสัมพันธ�กับสถานที่ วัฒนธรรมความเป-นอยู�และผู�คนเจ�าของพื้นที่ ทําให�รู�สึก
เสมือนว�าเป-นส�วนหนึ่งของสถานท่ีนั้นๆได�  
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท�องเท่ียว ในเรื่องของ 1) การปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ 
2) นิยมเดินทางท�องเท่ียวระยะใกล� โดยอาจเลือกเดินทางท�องเที่ยวภายในประเทศหรือภายใน
ภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น 3) มีแนวโน�มสนใจการท�องเท่ียวในลักษณะพิเศษ เช�น การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท�องเท่ียวเชิงเกษตร 4) กระแสความรับผิดชอบต�อสังคมและ
สิ่งแวดล�อม การอนุรักษ�ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม กําลังได�รับความนิยมจากนักท�องเท่ียวและมี
แนวโน�มมากข้ึน แนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนได�ถูกเปลี่ยนถ�ายเข�าสู�อุตสาหกรรมท�องเท่ียวโดยรวม
อย�างเป-นลําดับ และกําลังปรับเปลี่ยนสภาพไปสู�การจัดการที่คํานึงถึงขีดความสามารถ การรองรับ
ของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป-นอยู�ของชุมชน และ
มุ�งเน�นสิ่งแวดล�อมและฐานทรัพยากรของพ้ืนท่ีท�องเท่ียวเป-นสําคัญ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักท�องเท่ียวนี้เอง ทําให�รูปแบบการท�องเที่ยวเปลี ่ยนไป และมีความจําเป-นในการเตรียม
ความพร�อมของสถานท่ีท�องเท่ียวให�มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงให�ตรงกับความต�องการของนักท�องเท่ียว
ในแนวนี้มากข้ึน ต�องมีการนําเสนอโอกาสสําหรับสร�างสรรค�ประสบการณ�ท่ีมีความเชื่อมโยงเข�ากับ 
อัตลักษณ�ของสถานท่ีนั้นๆ มากข้ึน มิใช�เป-นเพียงการนําเสนอสถานท่ีท�องเท่ียวให�ผู�มาเยือนเพียงแค�    
ชื่นชมแล�วจากไป การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ทําให�เจ�าของพื้นที่ท�องเที่ยวจําเป-นต�องมีความคิด
สร�างสรรค�ในการค�นหา และนําเสนอทรัพย�สินหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมให�มีความน�าสนใจต�อ
นักท�องเท่ียวผู�มาเยือน โดยการเชื่อมโยงสู�วัฒนธรรมหรืออัตลักษณ�ของชุมชนท�องถิ่นนั้นๆ และเป�ด
โอกาสให�ผู�มาเยือนเข�าไปมีส�วนร�วมและสัมผัสกับวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ�ของสถานท่ีหรือชุมชนท่ีไป
เยือนโดยตรง และแม�เม่ือเดินทางกลับไปแล�วยังนําประสบการณ�และความประทับใจติดตัวกลับไปด�วย 
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 ในแง�ของการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวจัดเป-นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีมี
ส�วนในการช�วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจสร�างสรรค� โดยแนวทางการ
ท�องเท่ียวแนวใหม�นี้ มีเปoาหมายเพ่ือสนับสนุนให�เกิดการพัฒนาท้ังในด�านวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของประเทศไปพร�อมๆ กัน และจะเป-นอุตสาหกรรมที่ช�วยส�งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีช�วย
ส�งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร�างสรรค�อ่ืนๆ ซ่ึงเป-นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร�างสรรค�ด�วยการทํา
หน�าท่ีเชื่อมโยงสินค�าและบริการ โดยผู�ประกอบการสร�างสรรค� (Creative Entrepreneur) และ
อุตสาหกรรมสร�างสรรค�อ่ืนๆให�สามารถเข�าถึงผู�บริโภคในวงกว�าง การท�องเท่ียวของทุกประเทศล�วนมี
รูปแบบและกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีแตกต�างกันไปตามบริบทของทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษย�สร�างข้ึน ดังนั้นแนวคิดใหม�ในอนาคตของการท�องเท่ียว คือ การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค� ซ่ึงสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได�มุ�งเน�น
เศรษฐกิจสร�างสรรค� โดยได�มีผู�ให�ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ไว�หลากหลายทรรศนะ 
ดังต�อไปนี้ 

4.1 ความหมายของการท%องเท่ียวเชิงสร�างสรรค"  
  การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� มีบทบาทในการสร�างรายได�ทางเศรษฐกิจให�กับประเทศ
ไทยเป-นจํานวนมากโดยสร�างมูลค�าจากสิ่งท่ีมีอยู�โดยมุ�งเน�นการสร�างคุณค�าทางมรดกวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตท่ีนักท�องเท่ียวสามารถมีส�วนร�วมและได�รับประสบการณ�ใหม�ในการเดินทางไปในสถานท่ีต�างๆ
โดยองค�การการศึกษาวิทยาศาสตร�และวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO, 
2560) มีข�อมูลแสดงว�าการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� เป-นแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เป-นแหล�ง
ท�องเท่ียวให�เกิดความยั่งยืนโดยจัดกิจกรรมให�กลมกลืนและสัมพันธ�กับประวัติศาสตร� ประเพณี และ
วัฒนธรรม เรียนรู�วิถีชีวิตต�างๆ ในชุมชนให�ได�ประสบการณ�จากสิ่งท่ีมีอยู�จริงและชุมชนต�องสามารถ
ใช�การจัดการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� เป-นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนและได�รับผลประโยชน�เป-นการตอบแทนและจะมีการจัดกิจกรรมท่ีเน�นการมีส�วนร�วมและ
ปฏิสัมพันธ�ระหว�างนักท�องเที่ยวกับชุมชน โดยมีเปoาหมายในลักษณะที่นักท�องเที่ยวท่ีไม�ใช�เป-น
เพียงนักท�องเท่ียว แต�จะเป-นสมาชิกของชุมชนท่ีได�มีโอกาสเข�าไปใช�ชีวิตร�วมกัน Raymond and 
Richards (2016) กล�าวว�าการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� หมายถึง การท�องเท่ียวซ่ึงมอบโอกาสให�กับ   
ผู�เดินทางในการพัฒนาศักยภาพ การสร�างสรรค�ของตน ผ�านการมีส�วนร�วมในกิจกรรมการเรียนรู� ด�วย
ประสบการณ�จริง ตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีเปoาหมาย Wurzburger, Aagesen, Pattakos 
and Pratt (2009: 147) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�  คือ การท�องเท่ียวท่ีมอบกิจกรรมในด�าน
การสร�างสรรค� ทางด�านศิลปะ หัตถกรรมและการทําอาหาร พร�อมด�วยท่ีพักคุณภาพดี การมีปฏิสัมพันธ�
กับท�องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะ Smith (2003) กล�าวว�า การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� คือ การ
ท�องเท่ียววิถีชีวิตท่ีทําให�ได�เรียนรู�เก่ียวกับการใช�ชีวิตของผู�คนในท�องถ่ิน ไม�ว�าจะเป-นเรื่องการอยู�อาศัย 
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การประกอบอาชีพ อาหารการกิน ศิลปหัตถกรรม ท่ีสะท�อนให�เห็นอัตลักษณ�ของชุมชนและผู�คน
เจ�าของพื้นที่ โดยมุ�งเน�นให�มีปฏิสัมพันธ�ท่ีผ�านการพูดคุยสนทนาและกิจกรรมทดลองปฏิบัติเช�น 
ทดลองทําอาหาร ทําศิลปหัตถกรรมหรือใช�ชีวิตตามอย�างผู�คนในชุมชน เช�นการท�องเท่ียวแบบโฮมสเตย�  
ซ่ึงจะทําให�เข�าใจวัฒนธรรมอันมีอัตลักษณ�ของผู�คนและสถานที่นั้น ผ�านประสบการณ�ตรง อันเป-น
เวทีการเรียนรู�แบบมีชีวิตนั่นเอง (องค�การบริหารพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียว (องค�การมหาชน), 
2558 : 73)  
  การท�องเท่ียวสร�างสรรค� หมายถึง การเดินทางท่ีนําไปสู�ประสบการณ�ท่ีแท�จริงและมี
การเชื่อมโยงด�วยการเรียนรู�แบบมีส�วนร�วมในงานศิลปะ มรดกหรือคุณลักษณะพิเศษของสถานท่ีและ
มีการเชื่อมสัมพันธ�กับผู�คนที่อาศัยอยู�ในพื้นที่ ซึ่งเป-นผู�สร�างสรรค�วัฒนธรรมท่ียังมีชีวิตนั้นข้ึนมา 
(การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2559) องค�การบริหารพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียว (องค�การ
มหาชน) (2559) มีข�อมูลแสดงว�า การท�องเท่ียวสร�างสรรค� หมายถึง การจัดให�เกิดกิจกรรมต�าง ๆ โดย
เน�นการเรียนรู� การศึกษาจากประสบการณ�ที่เกี่ยวข�องกับชุมชน ตลอดจนการมีส�วนร�วมและ
ปฏิสัมพันธ�ระหว�างนักท�องเท่ียวกับชุมชน UNESCO (2016) และ องค�การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการท�องเท่ียว (องค�การมหาชน) หรือ อพท. หรือ DASTA (2559) มีข�อมูลแสดงถึงการกําหนด
หลักเกณฑ�ท่ีเป-นกระบวนการของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ไว� ว�าเป-นความคิดสร�างสรรค�ท่ีไม�ได�
เลียนแบบใครและเป-นต�นแบบอย�างแท�จริงและมีความเป-นของแท�ด้ังเดิม มีการจินตนาการและมี
ความจรรโลงใจ ท่ีแสดงออกเป-นความคิดอย�างสร�างสรรค� มีองค�ความรู� แฝงไว�ด�วยศิลปะและกลิ่นอาย
ของวัฒนธรรมท�องถ่ิน และเกิดจากการฉลาดคิด กลายมาเป-นประดิษฐกรรม รวมท้ังเป-นทรัพย�สินทาง
ป=ญญา  
  สรุปได�ว�าการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� เป-นรูปแบบการท�องเที่ยวแนวใหม� ท่ีสร�าง 
อัตลักษณ�ของชุมชนในกิจกรรมต�างๆ เช�น วิถีการอยู�อาศัย การประกอบอาชีพ อาหารการกิน 
ศิลปหัตถกรรม และอ่ืนๆ การท�องเท่ียวท่ีสอดคล�องกับวิถีชุมชน ท่ีสอดประสานการเรียนรู� การศึกษา
จากประสบการณ�ที่เกี่ยวข�องกับชุมชนไว�อย�างลงตัว อีกท้ังยังเป�ดโอกาสให�นักท�องเท่ียวได�เข�าไปมี 
ส�วนร�วมกับคนในพื้นที่ ซึ่งเป-นสิ่งที่ทํากันอยู�แล�วในชีวิตประจําวันของคนในพื้นที่นั้นๆ นอกจาก
นักท�องเท่ียวยังได�รับประสบการณ�ใหม�แล�ว ยังเกิดความภาคภูมิใจ เพลิดเพลินและได�รับความรู�จาก
การท�องเท่ียวอีกด�วย 

4.2 ความสําคัญของการท%องเท่ียวเชิงสร�างสรรค" 
  Mc Intosh and Goeldner (1990: 173) กล�าวว�าการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�สามารถ
นํามาเป-นยุทธศาสตร�สําคัญในการแก�ป=ญหาและฟz{นฟูเศรษฐกิจได�เนื่องจาก  
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1. การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เป-นรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียว
เข�ามาได�มาก ทําให�มีรายได�หมุนเวียนในประเทศได�อย�างมากมาย ซ่ึงถือเป-นการแก�ป=ญหาดุลการค�า
ระหว�างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง 

2. การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ก�อให�เกิดการจ�างงานและก�อให�เกิดกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจข้ึนมากมาย เช�น การให�บริการในแหล�งท�องเท่ียว การบริการขนส�ง การประกันภัย บริษัทนําเท่ียว 
ร�านอาหาร ธุรกิจโรงแรมท่ีพัก งานดูแลบํารุงรักษา งานรักษาความปลอดภัย เป-นต�น 

3. การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ก�อให�เกิดการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวโดยแหล�งท�องเท่ียว
ต�าง ๆ จะได�รับการปรับปรุงดูแลให�สะอาดและสวยงามอยู�เสมอ เพ่ือดึงดูดให�นักท�องเท่ียวเข�ามาเท่ียว
กันมากข้ึน ซ่ึงจะเป-นผลดีต�อการสร�างรายได�ของคนในท�องถ่ิน 

4. การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ก�อให�เกิดอุตสาหกรรมต�อเนื่องแก�คนท�องถ่ิน เช�น 
การผลิตผลผลิตทางการเกษตร การขายอาหาร การขายของท่ีระลึก การบริการท่ีพัก การนําเท่ียว ซ่ึง
สิ่งเหล�านี้เป-นการสร�างรายได�ให�กับคนท�องถ่ิน 

5. การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ทําให�มนุษย�มีทรัพยากรการท�องเท่ียวเหลือเก็บไว�ใช�ได�
อย�างยาวนาน เนื่องจากนักท�องเท่ียวกลุ�มนี้จะมีสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล�อม จึงไม�ทําลายธรรมชาติ   
ทรัพยากรธรรมชาติจึงยังคงความเป-นธรรมชาติอย�างแท�จริง และชุมชนในท�องถิ่นก็ยังคงอนุรักษ�
วัฒนธรรมประเพณีของท�องถ่ินไว�ได� 
  หลักการของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ท่ีสอดคล�องกับการพัฒนาเป-นกระแส
ความคิดหลักของโลกในช�วง 2 ทศวรรษท่ีผ�านมา และมีการกระจายผลประโยชน�ให�แก�คนส�วนใหญ� 
รวมทั้งมีการร�วมมือกันอย�างใกล�ชิดระหว�างผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือมีส�วนได�ส�วนเสีย เม่ือนําหลักการนี้มา
ปรับใช�กับการท�องเที่ยว จึงมีจุดเน�นที่สําคัญในการดูแลทรัพยากรการท�องเท่ียว ให�ใช�ประโยชน�ได�
ต�อไป ลดปริมาณของเสียท่ีจะเป-นอันตรายต�อสิ่งแวดล�อม มีการกระจายรายได�และผลประโยชน�ให�กับ
ทุกฝxายท่ีเก่ียวข�องกับแหล�งท�องเท่ียวนั้น เช�น หน�วยงานและองค�การท่ีเก่ียวข�อง ผู�ประกอบธุรกิจการ
ท�องเท่ียวและชุมชนอย�างเป-นธรรมและโดยให�เข�าร�วมในการจัดการบริการแก�นักท�องเท่ียว อีกด�วย 
(McKercher, Cros and Du., 2002) 
  การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� มีหลักการสําคัญอยู� 4 ประการ ดังต�อไปนี้ (Yooshik 
Yoon, 2002: 22) 

1. การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ต�องสร�างผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจ  กล�าวคือ การท�องเท่ียว
ต�องทําให�เศรษฐกิจเติบโตอย�างเพียงพอท่ีจะตอบสนองความต�องการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนได� 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งจะต�องสามารถขจัดความยากจนและเน�นการกระจายโอกาสในการใช�ทรัพยากร 
เพ่ือลดความไม�เทียมกันในสังคม และผู�ประกอบการท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวสามารถ
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รวมเอาค�าใช�จ�ายด�านสิ่งแวดล�อมเข�าไว�ในต�นทุนการผลิตด�วย เช�น การจัดการด�านการโรงแรมจะต�อง
รวมค�าใช�จ�ายในการบําบัดน้ําเสีย และการลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล�อมในบริเวณข�างเคียงด�วย 

2. การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� ต�องสร�างความเจริญเติบโตให�กับสังคม กล�าวคือ 
การท�องเท่ียวต�องสนับสนุนค�านิยมให�ประชาชนมีมาตรฐานการบริโภคทรัพยากรท่ีไม�ฟุxมเฟzอยและอยู�
ในขีดความสามารถของระบบนิเวศนั้น ๆ ท่ีจะรองรับได� รวมท้ังมีการส�งเสริมและพัฒนารูปแบบใน
การท่ีจะนําของเสียกลับมาใช�ใหม�ให�เหมาะสมกับความต�องการทางสังคมและศักยภาพท่ีจะอํานวย
ประโยชน�ได� และต�องสร�างความสัมพันธ�อันดีในสังคม โดยความสัมพันธ�ดังกล�าวต�องม่ันคงยาวนาน 
และต�องนําไปสู�การกระจายผลประโยชน�ในสังคมอย�างเป-นธรรม 

3. การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ต�องการท�องเท่ียวต�องสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของชุมชนเพ่ือสร�างความภาคภูมิใจอย�างยาวนาน และไม�ก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต�อ
วัฒนธรรมอันดีของชุมชน  รวมท้ังเป-นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีกับคนรุ�นหลังต�อไป 

4. การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ต�องใช�ทรัพยากรการท�องเท่ียวอย�างชาญฉลาด มีการ
บํารุงรักษา และมีอัตราการใช�ทรัพยากรท่ีอยู�ในขอบเขตของการฟz{นฟูกลับมาใหม�ได� หากใช�ทรัพยากร
การท�องเท่ียวจนหมดสิ้นไป หรือใช�จนเสื่อมโทรมอาจทําให�คนรุ�นหลังขาดโอกาสในการใช�ประโยชน�
ต�อไป นอกจากนั้น การท�องเท่ียวยังต�องมีการพิทักษ�และสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพราะสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมท้ังมนุษย�มีวิวัฒนาการร�วมกันการสูญหายไปของสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ชนิดหนึ่งย�อมส�งผลกระทบต�อสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอด จนอาจเป-นเหตุให�มีการสูญหายของสิ่งมีชีวิต
หลายชนิดตามมา 
  หลักของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ดังกล�าวมุ�งเน�นให�อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมี
ขอบเขตของการพัฒนาในลักษณะ ต�อไปนี้ (Weaver, 2000: 182-184) 

1. การท�องเท่ียวจะต�องสามารถดํารงอยู�ได� 
2. มีนักท�องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนอย�างสมํ่าเสมอ 
3. ทรัพยากรการท�องเท่ียวยังคงรักษาความดึงดูดใจไว�ได�ไม�เสื่อมคลาย 
4. กิจกรรมการบริการมีกําไร แม�ต�องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให�บริการอยู�เสมอ                
5. ผลกระทบท่ีมีต�อสิ่งแวดล�อมท้ังทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม จะต�องไม�มี

หรือมีน�อยท่ีสุด 
  การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�มิได�มีเปoาหมายในการทดแทนการท�องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ 

หากแต�เป-นการท�องเที่ยวทางเลือกใหม� ที่สอดคล�องกับยุคสมัยที่ผู �คนมีพฤติกรรมในการค�นหา
ความหมายต�างๆ รอบตัวและสอดรับกับพฤติกรรมนักเดินทางท่ีเริ่มเปลี่ยนไป 
  Landry (2008) กล�าวว�า ความสําคัญของการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�คือการทําให�
นักท�องเท่ียวมีโอกาสทําความรู�จักกับตัวเองมากข้ึน จากการได�เห็นสิ่งแปลกใหม�รอบตัว แต�การท�องเท่ียว
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ในบางรูปแบบมิได�ช�วยให�นักท�องเที่ยวมีโอกาสดังกล�าวได�มากนัก โดยเฉพาะการท�องเที่ยวแบบ
เร�งรีบท่ีทําให�นักท�องเท่ียวไม�มีเวลามากพอในการซึมซับหรือเรียนรู�ประเพณี วัฒนธรรม ความเป-นอยู�
ของสถานท่ีท่ีได�ไปเยือน อย�างไรก็ดีการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�นั้นไม�จําเป-นต�องมีกิจกรรมท่ีหวือ
หวาในหลายๆ ครั้งพบว�ากิจกรรมธรรมดา เช�น การพินิจวิถีชีวิตประจําวันของชุมชนท่ีไปเยือน วิธีการ
เข�าคิวข้ึนรถ การซ้ืออาหาร การคุยกันของคนในท�องถ่ินนั้นๆ ก็ทําให�เกิดการเรียนรู�ได� และนักท�องเท่ียว
ในฐานะท่ีเป-นนักท�องเท่ียวแบบสร�างสรรค� ยังสามารถเข�าไปช�วยสร�างประสบการณ�ดีๆ กับผู�คนใน
ท�องถ่ินและมีโอกาสท่ีจะทดแทนสิ่งดีๆ ให�กับถิ่นที่ไปเยือนได� ซึ่งสิ่งท�าทายสําหรับผู�ดําเนินการ
เก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� คือ การสร�างมูลค�าและคุณค�าศิลปะ วัฒนธรรมและวัตถุดิบท่ีมี
ในท�องถ่ิน และสามารถทําให�ผู�มาเยือนตระหนักถึงมูลค�าและคุณค�านั้นๆ ว�ามีความแตกต�างจากสินค�า
และบริการท่ัวไปอย�างไร ท้ังนี้เนื่องจากนักท�องเท่ียวมักไม�ประสงค�ที่จะจ�ายค�าสินค�าและบริการท่ัวไป
อย�างไร ท้ังนี้เนื่องจากนักท�องเท่ียวมักไม�ประสงค�ที่จะจ�าย  ค�าสินค�าและบริการในราคาแพงข้ึน หาก 
ไม�ตระหนักถึงคุณค�าของสินค�าและบริการเชิงสร�างสรรค� ด�วยเหตุนี้การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�จึงมัก
ถูกโยงเข�ากับการเล�าเรื่องเก่ียวกับท�องถ่ินนั้นๆ เพ่ือให�ผู�มาเยือนมีความเข�าใจในอัตลักษณ�ของสถานท่ี
ท�องเท่ียวนั้นมากข้ึน  
  สรุปได�ว�าการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต�องการของ
นักท�องเท่ียวโดยผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวมักต�องพยายามเสาะหาสินค�าและบริการท่ีมีความ
แตกต�างเพ่ือนําเสนอและสร�างปฏิสัมพันธ�กับนักท�องเที่ยวและทําให�การท�องเที่ยวมีส�วนช�วยสนับสนุน 
อัตลักษณ�ของสถานท่ีท�องเท่ียวนั้นๆ ตลอดจนกระตุ�นการบริโภควัฒนธรรมและความสร�างสรรค�ของ
ผู�คนท�องถ่ินอีกด�วย ด�วยเหตุนี้การจัดหมวดหมู�การท�องเท่ียว จึงจําเป-นต�องมองท้ังในภาคผู�ผลิตและ
ผู�บริโภคไปพร�อมๆ กันซ่ึงลักษณะการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ได�เปลี่ยนรูปแบบและมีพัฒนาการท่ี
มีความหลากหลายในกิจกรรมต�างๆ มากมาย เช�น การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมุ�งเน�นในคุณค�าของ
ศิลปวัฒนธรรมมากยิ ่งขึ้น ซึ่งคุณสมบัติของการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� ในป=จจุบันจะทําให�
นักท�องเท่ียวและเจ�าของบ�านเกิดความผูกพันระหว�างกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ข�ามวัฒนธรรมมากข้ึน 
มีความเข�าใจอย�างลึกซ้ึงจากประสบการณ�จากการมีส�วนร�วม มีการแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างกัน
หรือส�งผ�านส�งต�อประสบการณ� เป-นผู�เข�าร�วมกิจกรรมมากกว�าเป-นผู�ชม นักท�องเท่ียวมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพในการสร�างสรรค�ของตนเองและมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ เป-นความจริงแท�ท้ังในกระบวนการ
การผลิตและผลิตภัณฑ� ประสบการณ�จริง ทําให�มีความจดจําประทับใจ เข�าใจและการท�องเท่ียวแบบ
จําเพาะเจาะจง  
  กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา (2559) ได�นําเสนอแนวคิดการจัดการท�องเท่ียว
สร�างสรรค�แก�ชุมชนเกิดเป-นต�นแบบของแนวทางการดําเนินงานด�านการพัฒนาท�องเท่ียวเพ่ือหา
รูปแบบของการจัดการและสร�างเครือข�ายการท�องเท่ียวสร�างสรรค� พร�อมกับประเมินผลลัพธ�หรือ
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ประโยชน�ท่ีผู�มีส�วนร�วมในทุกภาคส�วนจะได�รับ ท้ังท่ีสามารถจับต�องได� เช�น รายได�และไม�ได� ทําให�เกิด
ความสามัคคี ความหวงแหนในท�องถ่ิน โดยมุ�งเน�นในการสร�างคุณค�ามรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
ท่ีนักท�องเท่ียวสามารถมีส�วนร�วมและสร�างประสบการณ�ใหม�ท่ีได�รับจากการเดินทางท�องเท่ียว  
  สรุปได�ว�าการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เป-นแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวแนวใหม� 
ให�เกิดการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมคิด 
ร�วมทําและสร�างกระบวนการกลุ�มในการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชน รวมท้ังนักท�องเท่ียวก็เป-น
ส�วนหนึ่งในการให�ความสนใจในวัฒนธรรมความเป-นอยู�ของชุมชนในมิติท่ีมีความลึกมากข้ึน โดยจะ
สามารถเข�าใจในวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ�ของผู�คนและสถานท่ีนั้น ผ�านการสัมผัสด�วยประสบการณ�
ตรง จนเกิดเป-นการเรียนรู�ในการท�องเท่ียวแบบมีชีวิตและนําไปสู�ความหลากหลายในการท�องเท่ียวท่ี
น�าประทับใจอีกรูปแบบหนึ่ง เช�นเดียวกับการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี ก็สามารถนํามรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ�ในด�านคุณค�าเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวสร�างสรรค�ของชุมชนจังหวัด
สุพรรณบุรี อันจะนําไปสู�การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างสร�างสรรค� 

4.3 รูปแบบการท%องเท่ียวเชิงสร�างสรรค" 
  Richards and Palmer (2010) หนึ่งในผู�ก�อตั้งแนวความคิดเรื่องการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ได�ชี้ให�เห็นว�ารูปแบบของการท�องเท่ียวแบบใหม�นี้เป-นการปรับเปลี่ยนไปจากการ
ท�องเท่ียวแบบเดิมท่ีนานวันเข�ายิ่งเป-นการท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพตํ่าลง เนื่องจากกลายเป-นการท�องเท่ียว
มวลชนท่ีใช�เวลาเดินทางไปกับการเข�าชมและถ�ายภาพตามสถานท่ีน�าสนใจและมีความสําคัญในทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ไม�ว�าจะเป-นหาดทราย มรดกทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ� อนุสรณ�สถาน แต�
นักท�องเท่ียวรุ�นใหม�มีความปรารถนาท่ีจะเข�าไปมีส�วนร�วมในทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีท่ีตนเองไปเท่ียว 
หรือในอัตลักษณ�ของพ้ืนท่ีท�องเท่ียวนั้นๆ ในภาพรวมการท�องเท่ียวสร�างสรรค�จึงเป-นการท�องเท่ียวท่ีมี
ความสนใจต�างไปจากเดิมคือ จากวัฒนธรรมท่ีจับต�องได� ไปสู�ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีเป-นนามธรรม 
ดังแผนภาพท่ี 3 
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แผนภาพท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท�องเท่ียวจากแบบเดิมสู�แบบใหม� 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, “การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมการท�องเท่ียวจากแบบเดิมสู�
แบบใหม�” (ยุทธศาสตร�การวิจัยการท�องเท่ียวแห�งชาติ โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.), 
2555-2559). 
 

  องค�การการท�องเท่ียวโลกแห�งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism 
Organization: UNWTO) (2017)  ได�เสนอรูปแบบพ้ืนฐานของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ใน 2 ลักษณะ
ได�แก� 1) ใช�การสร�างสรรค�เป-นกิจกรรมของนักท�องเท่ียว 2) ใช�การสร�างสรรค�เป-นฉากหลังของการ
ท�องเท่ียว ซ่ึงในรูปแบบแรกจะเป-นสิ่งท่ีได�รับการปฏิบัติอยู�แล�วในกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ท่ีให�นักท�องเท่ียวเข�าไปมีส�วนร�วมในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวนั้นๆ และกําลังได�รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือทําให�
สถานท่ีท�องเท่ียวนั้นมีเสน�ห�เพ่ิมข้ึน ตัวอย�างเช�นการจัดกิจกรรมต�างๆของเมืองซานตาเฟ ซ่ึงเป-นเมืองท่ี
ได�รับการประกาศโดยยูเนสโกให�เป-นเมืองสร�างสรรค�ด�านศิลปะ หัตถกรรม โดยจัดให�มีกิจกรรม
เก่ียวกับการเรียนรู� การป={นหม�อดินเผา งานศิลปะของเผ�าพูเอโบล(Pueblo) ในเขตนี้ มีชื่อเสียงมา
แต�เดิมหลักสูตรการทําอาหารพ้ืนเมือง หรือการทําเครื่องรางพ้ืนเมือง ท่ีพิพิธภัณฑ�ศิลปะพ้ืนเมืองมี
ความหลากหลายของรูปแบบประสบการณ�ท่ีจะนําเสนอให�กับนักท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ท่ีจะเข�าร�วม
นับตั้งแต�การซื้อผลิตภัณฑ�สร�างสรรค�ในพื้นที่ไปจนถึงการเข�าชม-ชิม หรือเรียนรู�ทักษะบางด�านใน
พ้ืนท่ีท�องเท่ียว ดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 

จินตนาการ (Image) 

อัตลักษณ� (Identity) 

วิถีชีวิต (Lifestyles) 

บรรยากาศ 

(Atmosphere) 

การเล,าเรื่อง 

(Narrative) 

การสร3างสรรค� 

(Creativity) 

ประเพณีท่ีตกทอดมา (Built Heritage) 

พิพิธภัณฑ� (Museums) 

อนุสาวรีย� (Monuments) 

ชายหาด (Beaches) 

ภูเขา (Mountains) 
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ตารางท่ี 1 รูปแบบประสบการณ�ของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
 

กิจกรรมพ้ืนฐาน ชนิดของประสบการณ" 

การเรียนรู� การประชุมปฏิบัติการ 

การทดสอบ ประสบการณ�การกําหนดวาระ 

การมอง เส�นทางการเดินทาง 

การซ้ือ โรงละคร มหรสพ ของท่ีระลึก 

 
  นรินทร� สังข�รักษา (2555: 273 - 292) กล�าวว�า การท�องเที่ยวของประเทศไทย
และประเทศต�าง ๆ ล�วนมีรูปแบบและกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีแตกต�างกันไปตามบริบทของทรัพยากร
การท�องเท่ียวท่ีเกิดจากธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย�สร�างขึ้นการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� (Creative 
Tourism) สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ได�
มุ�งเน�นเศรษฐกิจสร�างสรรค� (Value Creation) เม่ือธุรกิจท�องเท่ียวท่ัวโลกเกิดการเติบโตอย�างต�อเนื่อง 
ในช�วงเวลาไม�ก่ีปtท่ีผ�านมานี้ อุตสาหกรรมสร�างสรรค�ที่เสนอขายสินค�าที่สร�างสรรค�และบริการเชิง
วัฒนธรรมก็ขยายตัวในตลาดการท�องเที่ยวด�วยเช�นกัน รายงานประจําปt 2004 ระบุว�ามีจํานวน
นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติเข�ามาในยุโรปถึง 416 ล�านคน ขณะท่ีภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ�กมีนักท�องเท่ียว
เดินทางประมาณ 153 ล�านคน ส�วนทวีปแอฟริกาท้ังหมดมีนักท�องเท่ียวเดินทางประมาณ 33 ล�านคน
ต�อปt ภาควัฒนธรรมโดยเฉพาะการท�องเท่ียวมีความต�องการของนักท�องเท่ียวท่ีจะได�สัมผัสมรดกทาง
วัฒนธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ�และห�องแสดงศิลปะงานเทศกาล งานอ่ืนๆ ท่ีนักท�องเท่ียวให�ความสนใจ
ในการเข�าชมเช�น ดนตรี การแสดงโอเปร�าในเมืองต�างๆ อัตลักษณ�ทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีแตกต�าง
ในแต�ละท�องถ่ินเป-นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียวได�เป-นอย�างดีโดยเฉพาะกลุ�มนักท�องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม (Cultural Tourists) ท่ีมองเห็นความแตกต�างและตระหนักถึงความเป-นวัฒนธรรม
มากกว�านักท�องเท่ียวท่ัวไป 
  สรุปได�ว�าการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เป-นแนวทางในการจัดกิจกรรมด�านบริการ
ท�องเท่ียวในรูปแบบใหม�ท่ีเป-นการปรับเปลี่ยนไปจากของเดิมการท�องเท่ียวแบบเดิมท่ี ทําให�มีคุณภาพ
ตํ่าลง เช�น การให�นักท�องเท่ียวมีส�วนเข�าไปมีส�วนร�วมในทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีท�องเท่ียวนั้นใช�การ
สร�างสรรค�เป-นกิจกรรมของนักท�องเท่ียว 

4.4 การจัดการท%องเท่ียวเชิงสร�างสรรค"โดยชุมชน 
  สมประสงค� น�วมบุญลือ (2550) กล�าวว�าการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� มาจากแนวทาง 
การพัฒนาแบบสร�างสรรค�ตามแผนแม�บทของโลกท่ีเรียกว�า Agenda 21 หรือแผนปฏิบัติการ 21 ซ่ึง
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เป-นพันธกรณีของ 179 ประเทศ ซ่ึงเป-นการดําเนินงานเพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย�างสร�างสรรค�ท้ังใน
ด�านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล�อม โดยคํานึงถึงความสมดุลระหว�างประชากร การบริโภค และ
ความสามารถในการคํ้าจุนสิ่งมีชีวิตของโลก รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะตอบสนองความต�องการ
ของมนุษย�และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการท�องเท่ียวอย�างเหมาะสม (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 
2548: 17-19) ป=จจุบันการส�งเสริมการท�องเท่ียวมีความสําคัญและสัมพันธ�กับการพัฒนาชุมชนท่ีต�อง
ดําเนินไปอย�างสอดคล�องและเชื่อมโยงกันและต�องคํานึงถึงศักยภาพของชุมชนท้ังทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล�งท�องเท่ียว แหล�งวัฒนธรรมท�องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีต�างๆ เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาชุมชน
และการท�องเท่ียวท่ีสร�างสรรค� เช�นในการจัดการท�องเท่ียวเพ่ือพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
จะเป-นการศึกษาศักยภาพในด�านต�าง ๆ ได�แก� ด�านทรัพยากรธรรมชาติ แหล�งท�องเท่ียวศิลปวัฒนธรรม
ท�องถ่ินและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท่ียึดถือปฏิบัติของชุมชนนั้น ความพร�อมในด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีประกอบด�วย ในด�านศักยภาพของชุมชนทางด�านเศรษฐกิจนั้นมีความเข�มแข็ง 
(Swarbrooke, 2005: 89-90) โดยประชาชนส�วนใหญ�มีความเป-นอยู�ท่ีดีสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจ 
แต�ก็จะมีป=ญหาในด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมตามมา  
  สรุปได�ว�าการจัดการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�โดยชุมชนเป-นเป-นกิจกรรมท่ีต�องอาศัย 
ทักษะ ความชัดเจน การจัดการให�เหมาะสม จึงเป-นเรื่องท่ีชุมชนเองยังมีคงวามกังวลอยู�พอสมควร 
แม�ว�าจะมีป=จจัยท่ีเอ้ือ และการสนับสนุนจากภายนอกพอสมควร แต�ชุมชนเองต�องสามารถคาดการณ� 
และประเมินว�า วิสัยทัศน� วัตถุประสงค� ของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น มีความเป-นไปได�มากน�อย
เพียงไร โดยการร�วมกันอภิปราย ระดมความคิดเห็น จากชุมชนให�กว�างขวางจนสามารถสรุปด�วยมติ
ของชุมชนเอง ซ่ึงมีองค�ประกอบการ ได�แก�ผู�นําชุมชนและแกนนําชุมชน สามารถวิเคราะห�สถานการณ�
ภายนอก และสภาพป=ญหาชุมชนตลอดจนมองแนวทางแก�ไขป=ญหาได�แบบชัดเจน และมองกิจกรรม
การท�องเท่ียวเป-นกิจกรรมหนึ่ง หรือกิจกรรมร�วมเชื่อมต�อทิศทางการแก�ไขป=ญหาโดยภาพรวมของ
ชุมชนได� แล�วจึงได�กําหนดเป-นวัตถุประสงค�เปoาหมายการทํากิจกรรมการท�องเท่ียว เป-นการมีส�วนร�วม
ของชุมชนท้ังหมด เนื่องจากเป-นเรื่องท่ีต�องเก่ียวข�องกับสิทธิของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล�อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนท่ีชุมชนต�องมีการคิดไตร�ตรองวินิจฉัย และร�วม
ตัดสินใจจะเป�ดหมู�บ�านรองรับอย�างไร ควรเป-นรูปแบบใด ใครบ�างท่ีเก่ียวข�อง ใครมีบทบาทจัดการ
อย�างไร และภายหลังนักท�องเที่ยวกลับแล�วมีการลดผลกระทบอย�างไร ด�วยวิธีการใด ตลอดจน
การแบ�งป=นผลประโยชน�ภายในชุมชน 
  การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เป-นเสมือนงานพัฒนาชุมชนอย�างหนึ่ง เป-นสิ่งท่ีดูเหมือน
ง�ายแต�ทํายาก ที่ว�ายากนั้นก็เพราะการท�องเที่ยวเป-นการพัฒนาที่ตอบสนองกระแสบริโภคนิยม 
การท�องเท่ียว เชิงสร�างสรรค� (Connell, Page and Bentley, 2009: 970) ทําให�ชุมชนหลุดออกจาก
ฐานการผลิตเดิมในภาคการเกษตร สู�ธุรกิจด�านบริการ กําลังซ้ือท่ีสูงกว�าของนักท�องเท่ียวจึงสามารถ
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กําหนด “สินค�า” และ “บริการ” ได�ตามความต�องการ ทําให�สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในแหล�ง
ท�องเท่ียวมักถูกครอบงําจากวัฒนธรรมภายนอกท่ีเข�ามาพร�อมกับนักท�องเท่ียว เป-นดาบสองคมและมี
ความเสี่ยงอย�างยิ่งในการนําไปใช�ในการพัฒนา (Kim and Kyungmi, 2002: 146) อย�างไรก็ตาม 
ก�อนท่ีจะเป�ดหมู�บ�านต�อนรับนักท�องเที่ยว ชุมชนควรจะต�อง “รู�ตัว” เข�าใจและตระหนักต�อการ
ท�องเท่ียวนี้ตลอดจนการสร�างภูมิคุ�มกัน โดยการเตรียมความพร�อมชุมชน ซ่ึงผู�ดําเนินการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนควรมีกระบวนการทํางานตามท่ี พจนา สวนศรี (2546: 189-190) ได�กล�าวไว�
ดังต�อไปนี้ 
  ข้ันท่ี 1 ให�ข�อมูลด�านการท�องเท่ียวให�ชุมชนในการพิจารณาท้ังด�านบวกและลบของ
การท�องเท่ียว ซ่ึงในข้ันตอนนี้อาจจะมีเฉพาะผู�นําหรือกลุ�มสนใจ 
  ข้ันท่ี 2 สร�างการมีส�วนร�วม เป-นการดึงเอากลุ�มท่ีสนใจการท�องเท่ียวโดยชุมชน และ
กลุ�มองค�การต�างๆ ในชุมชน เช�น กลุ�มเยาวชน กลุ�มสตรี กลุ�มออมทรัพย� และผู�นําท่ีเป-นทางการและ
ผู�นําทางธรรมชาติมาพูดคุยเรื่องผลดี-ผลเสีย อีกครั้ง เพ่ือให�เขาเหล�านั้นได�ร�วมกันตัดสินใจเรื่องนี้
ร�วมกัน ข้ันท่ี 3  ศึกษาชุมชนร�วมกับชาวบ�าน โดยการทํางานร�วมกับชาวบ�านเพ่ือศึกษาศักยภาพของ
ชุมชนและป=ญหาของชุมชนมีดังต�อไปนี้ 

1. การสํารวจทางกายภาพ โดยทําแผนที่รอบนอก แสดงแหล�งทรัพยากรธรรมชาติ
และที่ดินทํากินหรือแผนที่รอบในหมู�บ�าน แสดงที่ ตั้ งของบ�านเรือน ทรัพยากรคนสร�างและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ศึกษาประวัติศาสตร�ชุมชน ภูมิป=ญญา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน 
3. ศึกษาความสัมพันธ�ของชุมชนกับการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรเพ่ือการ

ท�องเท่ียว 
4. ศึกษากลุ�มต�างๆ ในชุมชน  

  ข้ันท่ี 4 วิเคราะห�ข�อมูลร�วมกัน ท้ังในด�านศักยภาพ-ข�อจํากัด โอกาสและความเสี่ยง 
ในข้ันตอนนี้จะทําให�ชุมชนได�มองเห็นได�ด�วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงเรื่องท�องเท่ียวกับการพัฒนา
ชุมชนได� การวิเคราะห�ข�อมูลในครั้งนี้จะทําให�เกิดการจัดลําดับความสําคัญของป=ญหา และอาจพบว�า
เพ่ือแก�ป=ญหาให�ตรงจุด อาจจะไม�จําเป-นต�องใช�เรื่องการท�องเท่ียวเลยก็เป-นได� (Justin Curto, 2006: 
49) 
  ข้ันท่ี 5 ร�วมกันพัฒนาศักยภาพและแก�ไขจุดอ�อน ประกอบด�วย 

1. รวบรวมองค�ความรู� ซ่ึงแต�ละชุมชนจะแตกต�างกันออกไปมีเอกลักษณ�เฉพาะชุมชน 
เช�น บางชุมชนเด�นด�านการพัฒนาชุมชน  บางชุมชนเด�นระบบการจัดการนิเวศท่ีใช�ภูมิป=ญญาท�องถ่ิน
ได�เหมาะสม เป-นต�น ซ่ึงชุมชนต�องร�วมกันดึงเอกลักษณ� ให�เห็นร�วมกันก�อนนําสู�การเผยแพร�ออกไป 
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2. ปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวให�เหมาะสม สอดคล�อง ปลอดภัย ไม�ทําลายระบบนิเวศ
เดิมมากนัก เช�น การปรับทางเดินในปxาเขา เป-นต�น 

3. ปรับปรุงบ�านพักและความสะอาดภายในชุมชนให�เป-นมาตรฐานของชุมชนแต�ละแห�ง 
ท่ีตกลงร�วมกัน โดยมีคณะกรรมการของชุมชน ตรวจสอบอย�างสมํ่าเสมอ  

4. ฝ}กอบรมบุคลากรด�านการท�องเท่ียวในชุมชน เช�น นักสื่อความหมาย การสร�างเวที
เรียนรู�กับนักท�องเท่ียว เป-นต�น ซ่ึงในข้ันตอนนี้จะเห็นความสามารถของชุมชน ในการรองรับการท�องเท่ียว
ท้ังความพร�อมจํานวนบุคลากร และขีดความสามารถในการรองรับท้ังพ้ืนท่ีทางธรรมชาติ และรูปแบบ
กิจกรรมท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิตของชุมชน  
  ข้ันท่ี 6 มีการจัดต้ังองค�การของชุมชนเข�ามามีบทบาทหน�าท่ี มีวัตถุประสงค�ชัดเจน 
เพ่ือกําหนดรูปแบบของการท�องเท่ียว การจัดสรรผลประโยชน� และมาตรการในการปoองกันผลกระทบ
กับแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือเป-นแนวทางในการปฏิบัติของทุกฝxาย (Kim and Pennington-Gary, 2003) 
  ข้ันท่ี 7 ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�รับรู�และช�วยให�ข�อมูลแก�ผู�ท่ีสนใจ 
  ข้ันท่ี 8 ทดลองดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียว ในข้ันตอนนี้อาจมีการจัดท�องเท่ียวนําร�อง 
เพ่ือทดสอบความพร�อมของชุมชน โดยการเชิญบุคคลหรือหน�วยงานภายนอกท่ีมีประสบการณ�หรือ
เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว โดยชุมชนเข�าร�วมกิจกรรม ให�แสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ และมี
การประเมินผล เป-นต�น 
  ในกระบวนการพัฒนา สิ่งท่ียากคือประชาชนในชุมชนท่ีเป-นชาวบ�านมักไม�มีความรู� 
ความเข�าใจในธุรกิจท�องเท่ียวมากนัก จึงต�องมีกระบวนการเตรียมความพร�อมของชุมชน ปลูกจิตสํานึก
ให�เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเพ่ือให�ชุมชนได�นําเสนอตัวต�อสาธารณะ ซ่ึงจะเป-นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�อันเป-นหัวใจสําคัญของการท�องเท่ียว รวมท้ังควรมีการสร�างจิตสํานึกของนักท�องเท่ียวต�อการ
อนุรักษ�สิ่งแวดล�อม และการเห็นคุณค�าทางวัฒนธรรมของแหล�งท�องเท่ียวท่ีได�เข�ามาเยี่ยมเยือน ดังนั้น
จึงเป-นการพัฒนาทั้งทางด�านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม ที่ถูกต�องตามหลักวิชาการ มีการ
บํารุงรักษาและใช�ในอัตราท่ีทดแทนกันได�ทันอย�างต�อเนื่องเพ่ือให�ใช�ต�อไปในอนาคต  รวมท้ังการเสริมสร�าง
คุณภาพสิ่งแวดล�อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร การพัฒนาต�องคํานึงถึงความเสียหายของ
สิ่งแวดล�อมและการปoองกันป=ญหาความเสื่อมโทรมท่ีจะเกิดกับสิ่งแวดล�อมด�วย (Endresen, 1999) 
โดยองค�การท�องเท่ียวโลก (UNWTO) (2016) ได�กําหนดหลักการของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ว�า
ลักษณะของการนําไปสู�การจัดการทรัพยากรท้ังมวล ด�วยวิถีทางท่ีตอบสนองต�อความต�องการทางด�าน
เศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะ ซึ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจําเป-น 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบต�าง ๆ ท่ีได�รับความนิยมและแพร�หลายค�อนข�างมาก และ
สามารถตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียว และผู�เป-นเจ�าของท�องถ่ินเพ่ือสนองต�อจําเป-นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพด�วย 
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  สําหรับการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ทั้งในป=จจุบันและอนาคต ประกอบด�วย (Mary-
Frances Lynch, Peter Duinker, Lorn Sheehan and Janet Chute, 2010: 542)  

1. ต�องดําเนินการภายใต�ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีมีต�อขบวนการท�องเท่ียว 

2. ต�องการมีส�วนร�วมของประชาชน และชุมชน คํานึงถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีมีต�อการท�องเท่ียว 

3. ต�องยอมรับให�ประชาชนทุกส�วนได�รับผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ
ท�องเท่ียวอย�างเสมอภาคเท�าเทียมกัน 

4. ต�องชี้นําภายใต�ความต�องการของประชาชนท�องถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ีท�องเท่ียวนั้นๆ 
   การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทยได�นําไปสร�างกรอบแนวปฏิบัติได� ได�แก� (Yim King 
Penny Wan , Xiangping Li, 2014) มุ�งพัฒนาการท�องเท่ียวภายในประเทศอย�างจริงจังก�อน แล�วจึง
พัฒนาการท�องเท่ียวระหว�างประเทศ เพ่ือให�เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับเป-นสําคัญ มุ�ง
ให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการตัดสินใจโครงการท�องเท่ียวต�าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต�อวิถีชีวิต
ของคนส�วนใหญ�ในพื้นที่ โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับทุกด�าน ให�มีการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเป-นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น ให�ข�อมูลการท�องเที่ยว เพื่อให�เข�าใจและห�วงใยใน
สิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังช�วยยกระดับความพึงพอใจของนักท�องเที่ยวด�วย มุ�งกระจายรายได�และนํา
รายได�เข�าสู�ท�องถ่ินให�มากท่ีสุด เพ่ือประโยชน�ในระยะยาวและจ�างงานในท�องถ่ินด�วยการส�งเสริมให�
ได�รับผลตอบแทนสูง พัฒนาบุคลากรในท�องถ่ินให�มีความรู� ความสามารถเพ่ิมข้ึน มุ�งรักษาคุณค�าของ
สิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรมเพ่ือเป-นแหล�งรองรับการท�องเท่ียวและใช�การทํางานร�วมกันระหว�างภาค
ธุรกิจท�องเท่ียว องค�การท�องถ่ินองค�การด�านสิ่งแวดล�อมและรัฐบาล 
  สรุปได�ว�าการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� จึงมุ�งเน�นให�อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวโดยรวม
ปรับสภาพการจัดการ เพ่ือเข�าสู�ยุคใหม�ของกระแสโลกท่ีเปลี่ยนไปจากสังคมบริโภคนิยมสู�ยุคสมัยการ
รับผิดชอบต�อสังคมเป-นใหญ�ขอบเขตของการพัฒนาจึงครอบคลุมทุกองค�ประกอบของการท�องเท่ียว 
หรือกล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาการท�องเท่ียวท้ังหมดต�องมุ�งสู�เชิงสร�างสรรค� ดังนั้น หลักการ
พ้ืนฐานของเชิงสร�างสรรค� จะต�องได�รับการปฏิบัติโดยอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท้ังหมด ไม�จําเพาะ
แต�การท�องเท่ียวเฉพาะอย�างการท�องเท่ียวขนาดเล็ก การท�องเท่ียวราคาแพง หรือการท�องเท่ียวของ
กลุ�มตลาดบน เท�านั้น หากยัง รวมถึงการท�องเท่ียวคณะใหญ� หรือการท�องเท่ียวแบบมวลชนด�วย
สําหรับแนวคิดนี้ผู�วิจัยใช�เป-นแนวคิดหลักในการวิจัยครั้งนี้ 
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5. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ SWOT Analysis, TOWS Martrix, PESTEL analysis และ 7’s 
Model (Pascale และ Athos 1981: 123-126) 

5.1 SWOT Analysis เป-นแนวคิดหนึ่งในกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานวิจัยนี้ซ่ึงเป-นท่ีรู�จักและใช�กันอย�างแพร�หลายเพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค�โดยย�อมาจาก  

1. Strength (จุดแข็ง) เป-นการวิเคราะห�ป=จจัยภายในว�ามีข�อได�เปรียบ มีจุดเด�นหรือมี
จุดแข็งอะไรบ�าง เพ่ือท่ีจะนํามาใช�ให�บรรลุวัตถุวัตถุประสงค�ขององค�การ เช�น การสร�างภาพลักษณ�
หรือชื่อเสียงให�โดดเด�น การสร�างความได�เปรียบด�านต�นทุนและราคาท่ีสามารถแข�งขันได�ดี การมี
นวัตกรรม มีคุณภาพสินค�าหรือบริการท่ีเหนือกว�า การมีพันธมิตรหรือผู�ร�วมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. Weakness (จุดอ�อน) เป-นการวิเคราะห�ถึงป=จจัยภายในว�ามีข�อเสียเปรียบ มีจุดด�อย
หรือจุดอ�อนอะไรบ�างท่ีควรจะต�องปรับปรุงหรือขจัดให�หมดไป เพ่ือเป-นประโยชน�ต�อองค�การในอนาคต 
เช�น การขาดความเชี่ยวชาญในด�านต�างๆ ท่ีจําเป-น ป=ญหาด�านการปฏิบัติการภายใน ขาดการวิจัยและ
พัฒนาอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3. Opportunity (โอกาส) เป-นการวิเคราะห�ป=จจัยภายนอก ท่ีเอ้ืออํานวยหรือส�งผลให�
บรรลุวัตถุประสงค�หลักท่ีนํามาใช�ประกอบการวิเคราะห�ประกอบด�วย สถานการณ�ทางการเมือง ระบบ
เศรษฐกิจ ป=จจัยทางสังคมและความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี 

4. Threat (อุปสรรค) เป-นการวิเคราะห�ป=จจัยภายนอกท่ีขัดขวางหรือก�อให�เกิดความ
เสียหายต�อการทําให�บรรลุวัตถุประสงค� ซ่ึงเป-นสิ่งท่ีควรต�องหลีกเลี่ยงหรือต�องปรับตัวตามสถานการณ�
เพ่ือให�อยู�รอดได� โดยหลักท่ีนํามาใช�ประกอบการวิเคราะห�จะเป-นหลักการเดียวกันกับท่ีใช�วิเคราะห�
โอกาส (Opportunity)  

5.2 TOWS Matrix  
  TOWS Matrix เป-นแนวคิดท่ีนํามาใช�ในการวิเคราะห�เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร�โดยเป-น
การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ�อนกับโอกาส และ
จุดอ�อนกับอุปสรรค ดังต�อไปนี้ (อารีย� แผ�วสกุลพันธ�, 2553) 

1. ยุทธศาสตร� SO – เป-นยุทธศาสตร�เชิงรุกซึ่งเกิดจากการนําจุดแข็งและโอกาสมา
พิจารณาร�วมกันเพ่ือใช�ประโยชน�จากโอกาสท่ีเกิดข้ึน 

2. ยุทธศาสตร� ST – เป-นยุทธศาสตร�เชิงปoองกันซ่ึงเกิดจากการนําจุดแข็งและอุปสรรค
มาพิจารณาร�วมกัน ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีมีจุดแข็งแต�ยังมีอุปสรรคซ่ึงเป-นป=จจัยภายนอกท่ีควบคุมไม�ได�
เป-นข�อจํากัด   

3. ยุทธศาสตร� WO – เป-นยุทธศาสตร�เชิงแก�ไขเกิดจากการนําจุดอ�อนและโอกาสมา
พิจารณาร�วมกัน เพ่ือนําประโยชน�จากโอกาสท่ีเกิดข้ึนมาใช�แก�ไขจุดอ�อนท่ีมีอยู� 
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4. ยุทธศาสตร� WT – เป-นยุทธศาสตร�เชิงรับเกิดจากการนําจุดอ�อนและอุปสรรคมา
พิจารณาร�วมกัน กรณีท่ีจะต�องประสบกับจุดอ�อนท่ีมีอยู�บวกกับอุปสรรคจากป=จจัยภายนอกซ่ึงไม�สามารถ
ควบคุมได� เป-นการพยายามลดจุดอ�อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

5.3 PESTEL Analysisการวิเคราะห�ภาพรวมของสภาพแวดล�อมพ้ืนท่ีท่ีประกอบไปด�วย 
            PESTEL Analysis คือ เครื่องมือท่ีเป-นประโยชน�ในการวิเคราะห�และทําความเข�าใจ
ภาพรวมของสภาพแวดล�อมพ้ืนท่ีท่ีกําลังจะเข�าไปดําเนินงาน เป-นการวิเคราะห�ถึงโอกาสและภัยคุกคาม
ท่ีอยู�ภายในพ้ืนท่ี จึงจําเป-นต�องค�นคว�าข�อมูลต�างๆ และทําความเข�าใจเก่ียวกับสภาพแวดล�อมของ
พ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือใช�วางแผนหาประโยชน�จากโอกาสและลดภาวะคุกคามในพ้ืนท่ีลง PESTEL Analysis 
จะช�วยในด�านการวิเคราะห�การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สภาวะแวดล�อม และกฎระเบียบ 
ซ่ึงใช�ในข้ันตอนแรกเพ่ือระดมความคิดในลักษณะระดับภูมิภาคและระดับประเทศ หลังจากนั้นจึงนํา
ข�อมูลท่ีผ�านการวิเคราะห�แล�วมาสรุปผลเพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจท่ีสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีนั้นๆ (เอกกมล เอ่ียมศรี, 2555) 
  1. การเมือง (Political) 
  2. เศรษฐกิจ (Economic) 
  3. สังคม/วัฒนธรรม (Social/Cultural) 
  4. เทคโนโลย ี(Technological) 
  5. กฎระเบียบ (Legal) 
  6. สภาวะแวดล�อม (Environmental) 

5.4 7’s Model ของ McKinsey (Pascale และ Athos 1981: 123-126) 
           ในช�วงทศวรรษท่ี 1980s Richard T. Pascale และ Antoty G. Athos ได�ร�วมกับ 
Thomas Peter และ Robert Waterman Jr. แห�งบริษัทท่ีปรึกษา McKinsey พัฒนากรอบความคิดหลัก
เพ่ือใช�ในการศึกษาป=จจัยหรือคุณลักษณะท่ีทําให�องค�การมีความเป-นเลิศ (Excellent Organization) 
โดยกรอบความคิดดังกล�าวมีชื่อเรียกว�า McKinsey’s 7-S framework หรือกรอบความคิด 7-S โดย
กรอบความคิดดังกล�าวได�ผสมผสานแนวทางการบริหารองค�การแบบตะวันตกซ่ึงให�ความสําคัญกับ 
“ด�านแข็ง” ขององค�การ อันประกอบไปด�วย ยุทธศาสตร� (Strategy) โครงสร�าง (Structure) และ
ระบบ (Systems) เข�ากับแนวทางการบริหารแบบตะวันออก ซ่ึงให�ความสําคัญกับ “ด�านอ�อน” ของ
องค�การ ซ่ึงประกอบด�วยทักษะ(Skills) ลักษณะการบริหาร (Style) บุคลากร(Staffs) และเปoาหมาย
สูงสุดขององค�การ (Superordinate Goal) โดยมีองค�ประกอบทั้ง 7 มีความสัมพันธ�ซ่ึงกันและกัน       
ดังในแผนภาพท่ี 4 
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           Pascale และ Athos (1981: 123-126) กล�าวถึงความหมายของแต�ละองค�ประกอบ
ของกรอบแนวคิด McKinsey’s 7-S ไว�ดังต�อไปนี้ 

1. Strategy หรือ ยุทธศาสตร� หมายถึงแผนงานหรือสิ่งท่ีองค�การต�องการจะทํา ซ่ึง
นําไปสู�การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดขององค�การ เพ่ือขับเคลื่อนองค�การให�บรรลุเปoาหมาย
ท่ีตั้งไว� 

2. (Structure) หรือโครงสร�างองค�การ หมายถึงลักษณะการจัดผังองค�การ การรวม
หรือกระจายอํานาจ การให�ความสําคัญกับสายงานหลักหรือสายงานสนับสนุนเป-นต�น 

3. (Systems) หรือระบบ หมายถึงลักษณะการไหลของข�อมูลภายในองค�การ เช�นใช�
การส�งรายงานเป-นทางการ หรือการรายงานด�วยวาจาในท่ีประชุม เป-นต�น 

4. (Staffs) หรือ บุคลากร หมายถึงลักษณะบุคลากรภายในองค�การ เช�น มีลักษณะ
ของวิศวกร พนักงานขาย นักบริหาร หรือนักคอมพิวเตอร�เป-นต�น 

5. Style หรือ รูปแบบการบริหาร หมายถึงลักษณะการบริหารงานโดยรวมขององค�การ
หรือรูปแบบของพฤติกรรมของผู�บริหารระดับสูงภายในองค�การ เช�น การมุ�งเน�นผลลัพธ� หรือการบริหาร
บนข�อเท็จจริง รวมถึงลักษณะของวัฒนธรรมภายในองค�การด�วย 

6. Skills หรือ ทักษะ หมายถึงสิ่งท่ีองค�การและกลุ�มบุคลากรหลักทําได�ดีเป-นพิเศษ
หรือความสามารถโดดเด�นท่ีทําให�องค�การแตกต�างจากคู�แข�ง 

7. Superordinate Goal หรือ เปoาหมายสูงสุดขององค�การ หมายถึงสิ่งท่ีมีความหมาย
หรือความสําคัญต�อองค�การเป-นอย�างยิ่ง ซ่ึงกระตุ�นและปลุกเร�าให�สมาชิกให�เกิดความรู�สึกซาบซ้ึงและ
เป-นสิ่งท่ีจะ“ผูกพัน” คนเข�ากับวัตถุประสงค�ขององค�การ 
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แผนภาพท่ี 4  McKinsey’s 7-S framework  
ท่ีมา: Pascale and A. G. Athos, The art of Japanese management (New York: R. T. 1981), 
326. 
 
           Pascale and Athos (1981: 120) กล�าวว�าเม่ือศึกษาองค�การท่ีประสบความสําเร็จ
อย�างยิ่ง ไม�ว�าจะเป-นบริษัทอเมริกันอย�าง TTI หรือบริษัทญี่ปุxนอย�าง Matsushita จะพบว�ามี
คุณลักษณะหนึ่งรวมกัน คือ องค�ประกอบท้ัง 7-S ของบริษัทเหล�านั้นมีความสอดคล�องกันอย�างลงตัว 
กล�าวคือลักษณะการบริหาร (Style) สอดคล�องกับบุคลิกของบุคลากร (Staffs) และทักษะของพวกเขา 
(Skills) ซ่ึงเข�ากันได�ดีกับระบบการทํางานร�วมกัน (Systems) โครงสร�างองค�การ (Structure) และ
ยุทธศาสตร� (Strategy) ท่ีบริษัทเลือกใช� โดยท้ังหมดจะต้ังอยู�บนค�านิยมร�วม (Shared Value) หรือ
เปoาหมาย (Superordinate Goal) ท่ีทุกคนยืดถือร�วมกัน ความสัมพันธ�ดังกล�าวแสดงได�ดังแผนภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 

Structure

โครงสร�าง 

Superordinet

e Goals 

เปoาหมายสูงสุด 

Staff 

บุคคลากร 

Systems 

ระบบ 

Strategy 

กลยุทธ� 

Skills 

ทักษะ 

Style 

สไตล� 



60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5 ความสัมพันธ�กันตัวแปรท้ัง 7 ในกรอบความคิด McKinsey’s 7-S Model 
ท่ีมา: Pascale and A. G. Athos, The art of Japanese management (New York: R. T. 1981), 
123. 
 
           7-S Model เป-นกรอบแนวคิดท่ีพิจารณาความสอดคล�องของแต�ละมิติครอบคลุมท้ัง
ด�านอ�อนและด�านแข็งขององค�การ แต�อย�างไรก็ตามหลังการวิจัยไม�นานกลับพบว�าองค�การท่ีมีความ
เป-นเลิศจํานวนท้ังหมด 24 องค�การจากการศึกษาในปt ค.ศ. 1982 นั้นเม่ือถึงปt ค.ศ. 1985 ประมาณ 
33% ของบริษัทเหล�านี้หรือ 8 องค�การไม�สามารถรักษาความเป-นเลิศไว�ได� กลับต�องประสบกับความ
ล�มเหลว (ติน ปรัชญพฤกษ�, 2549: 100) ซ่ึงในเรื่องนี้ Richard Pascale ผู�ร�วมพัฒนากรอบความคิด 
7-S ได�ตั้งข�อสังเกตไว�ในหนังสือ Managing on the Edge (1990: 34) ท่ีเขียนในเวลาต�อมาว�าสาเหตุ
ท่ีบริษัทท่ีเคยได�รับการชื่นชมว�ามีความเป-นเลิศใน In Search of Excellence นั้นกลับต�องประสบกับ
ความตกตํ่าภายในช�วงเวลาเพียงไม�ก่ีปt ก็เนื่องมาจากบริษัทเหล�านี้ยึดติดอยู�กับคุณสมบัติต�างๆ และ
วิธีการท่ีเคยทําให�ตนมีความเป-นเลิศนั่นเอง เม่ือบริษัทเหล�านี้ต�องประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย�าง
รุนแรงของสภาพแวดล�อม ความสัมพันธ�เชื่อมโยงของป=จจัยต�างๆภายในองค�การ ซ่ึงเคยเป-นคุณสมบัติ
เด�นในช�วงท่ีมีเสถียรภาพกลับมีความขัดแย�งกันเอง ทําให�บริษัทเหล�านี้อ�อนด�อยไม�สามารถปรับตัวเพ่ือ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงได� 
  สรุปได�ว�า 7-S Model เพ่ือมาปรับใช�กับยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้  

1. ยุทธศาสตร�  (Strategy) หมายถึง ยุทธศาสตร�ท่ีจะสะท�อนให�เห็นถึงความผสมผสาน
กลมกลืนกันระหว�างวัตถุประสงค� การจัดลําดับความสําคัญ การควบคุมและขอบเขตของกิจกรรมต�างๆ 
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ของการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�  โดยการเลือกยุทธศาสตร�ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะต�องประกอบไปด�วย
ยุทธศาสตร�ในการวางแผนการดําเนินงานท่ีสามารถปฏิบัติได�  และต�องเป-นไปตามนโยบายของการ
ท�องเท่ียวแห�งชาติด�วย บริษัทท่ีทําธุรกิจเกี่ยวกับการท�องเที่ยวจะต�องมีเปoาหมายีที่ชัดเจนเพื่อที่จะ
สามารถหายุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมท่ีนําไปสู�เปoาหมายนั้น 

2. โครงสร�าง  (Structure)  หมายถึง  โครงสร�างในองค�การซ่ึงควรจะเก่ียวข�องกับการ
จัดลําดับข้ันและการแบ�งหน�าท่ีให�เหมาะสมเพราะมีโครงสร�างท่ีดีจะเป-นกุญแจท่ีสําคัญท่ีนําไปสู�
ความสําเร็จในการจัดการการท�องเท่ียว ในบางประเทศกระทรวงการท�องเท่ียวจะเป-นผู�จัดการ และ
ดูแลทุกอย�างท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว  ท้ังองค�การการท�องเท่ียวระดับชาติ เจ�าของธุรกิจการนํา
เท่ียวตัวแทนการท�องเท่ียวของภาคเอกชนทีมีส�วนเก่ียวข�องรวมท้ังกลุ�มเจ�าของโรงแรม  ท่ีพัก  ยานพาหนะ  
มัคคุเทศก�  โดยแต�ละหน�วยจะทํางานในลักษณะเชื่อมโยงกัน  มีเครือข�ายจัดการท่ีเหมาะสม  เช�น  ถ�ามี
แนวคิดทางด�านระบบนิเวศ  แนวคิดนี้ก็จะสามารถเข�าไปในนโยบายของกระทรวงและสามารถดําเนินงาน
ได�อย�างต�อเนื่องในทุกระดับท้ังภาครัฐและเอกชน 

3. ระบบ  (System) หมายถึง การจัดการการท�องเท่ียวท่ีครอบคลุมไปถึงการจัดการข�อมูล 
การดําเนินงาน การปฏิบัติการ การเงินการตลาดโดยมีการประสานความร�วมมือและมีความสัมพันธ�
กันในทุกข้ันตอน 

4. บุคลากร  (Staff) หมายถึง บุคคลท่ีทําหน�าท่ีบริการนักท�องเท่ียวโดยมีการเลือกคัด
สรรบุคคลท่ีมีความละเอียดรอบคอบ มีความผูกพันกับงาน มีความรับผิดชอบ  ให�บริการนักท�องเท่ียว
ด�วยความเต็มใจ มีความจริงใจซ่ือสัตย� และสามารถทําให�นักท�องเท่ียวเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. ทักษะ (Skill) หมายถึง ทักษะในการทํางานทุกอย�างจะต�องอาศัยความชํานาญงาน
จึงจะดีและมีประสิทธิภาพโดยขึ้นอยู�กับป=จจัย 3 อย�าง ได�แก� ความรู� ทักษะ และทัศนคติต�องาน  
ความรู�ในงานเป-นสิ่งจําเป-นอันดับแรกในการท่ีจะทําให�การทํางานต�างๆ  มีประสิทธิภาพ ความรู�ไม�ได�
หมายถึงเพียงแต�รู�ว�าจะทําอะไร แต�ต�องรู�ทุกอย�างว�าคืออะไร ท่ีไหนอย�างไรและทําไม รวมท้ังเข�าใจ
และสามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�  ซึ่งความรู�นั้นอาจเป-นความรู� ที่ เป-นทางการและไม�เป-นทางการ  
ซ่ึงได�มาจากประสบการณ�ในการทํางานก็ได�  ดังนั้นผู�ท่ีทํางานด�านการท�องเที่ยวควรมีทั้งความรู�และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข�องเฉพาะสาขาด�วย เพราะธุรกิจด�านการท�องเที่ยวต�องการผู�ที่มีความรู�
และทักษะเฉพาะทางเป-นพิเศษ 

6. รูปแบบ (Style) หมายถึง รูปแบบในการดําเนินการซ่ึงแต�ละพ้ืนท่ีจะมีรูปแบบใน
การดําเนินงานท่ีแตกต�างกันในการจัดการ 

7. การแบ�งป=น  (Share)  หมายถึง การแบ�งป=นการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ความคิดเห็น 
ความรู�ซ่ึงนําไปสู�การจัดการการท�องเท่ียวได�ดีท่ีสุด นักท�องเท่ียวแต�ละประเทศจะมีความแตกต�างกัน
ในหลายๆ  ด�าน ด�านการแลกเปลี่ยนประสบการณ�จะทําให�ได�รับความรู�และประสบการณ�มากมาย
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ท่ีเป-นประโยชน�นับว�าเป-นสิ่งสําคัญและจําเป-นโดยเฉพาะผู�ท่ีเริ่มจะทําธุรกิจทางการท�องเท่ียวได�นํา
ข�อมูลต�างๆ  มาวางแผนเพ่ือนําไปสู�เปoาหมายท่ีได�กําหนดไว� 
  สรุปได�ว�ารูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวในลักษณะ  7’s  Model ท่ีนํามามาปรับใช�
กับการจัดการท�องเท่ียวได�แก� 1) ยุทธศาสตร� (Strategy) 2) โครงสร�าง (Structure) 3) ระบบ (System)  
4) บุคลากร (Staff) 5) ทักษะ (Skill) 6) รูปแบบ (Style) และ 7) การแบ�งป=น (Share) หลักการ
บริหารและจัดการท�องเที่ยวว�าประกอบด�วย 1) ชุมชนท�องถิ่นมีส�วนร�วมในการกําหนดศักยภาพ    
ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศของแหล�งท�องเท่ียว  ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข�องกับชุมชน  โดยพิจารณา
จากท่ีตั้งกิจกรรมความพร�อมและความต�องการของชุมชน  รวมท้ังมีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศในรูปของการเป-นคณะกรรมการ การรับผิดชอบดําเนินการ การสนับสนุนภาครัฐเป-นต�น    
2) องค�การต�างๆ ในพ้ืนท่ี เช�นสภาตําบล องค�ริหารส�วนตําบล กํานันผู�ใหญ�บ�านและผู�นําท�องถ่ินมีส�วนร�วม
ในการสนับสนุนแผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ  รวมท้ังการสนับสนุน
การดําเนินการองค�การประชาชนอื่นๆ 3) ภาคธุรกิจการท�องเที่ยวองค�การท�องถ่ิน องค�การด�าน
สิ่งแวดล�อม และรัฐมีหน�าท่ีจะต�องทํางานร�วมกันอย�างเสมอภาคกันสรุปได�ว�า  ระบบและรูปแบบการ
จัดการการท�องเท่ียวสามารถดําเนินการได�ท้ังในรูปแบบราชการและก่ึงเอกชน  แต�การกําหนดหน�วยงาน
รับผิดชอบท่ีชัดเจนและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะทําให�การดําเนินงานตามระบบประสบ
ผลสําเร็จ 
  ในการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี จะเริ่ม
จากแนวคิดของ Goetsch and Davis (1997: 97-119) และ ชนินทร� ชุณหพันธ� (2544: 15-17) ซ่ึง
เสนอกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร�ไว�ประกอบด�วย  1) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมโดยพิจารณา
และตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกเพ่ือหาจุดเด�น จุดด�อย โอกาสและอุปสรรค 2) การกําหนด
วิสัยทัศน�ท่ีเป-นเปoาหมายท่ีต�องการในอนาคต  3) กําหนดภารกิจการดําเนินงาน 4) กําหนดเปoาหมาย
ผลลัพธ�ที่คาดหวัง 5) กําหนดวัตถุประสงค� ที่ต�องการบรรลุ 6) กําหนดนโยบาย ที่เป-นแนวทาง
ในการดําเนินงานและ 7) กําหนดยุทธศาสตร� ท่ีเป-นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค�และ
จะมีใช�กระบวนการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกด�วยเทคนิค SWOT Analysis และ
แนวคิดของ McKinsey’s 7-S Model มาบูรณาการเข�ากับแนวทางของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีได�กําหนด
ยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญคือการมุ�งส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ท้ังด�านประวัติศาสตร� 
วัฒนธรรม ธรรมชาติและวิถีชีวิต เนื่องจากความได�เปรียบในด�านพ้ืนท่ี ประกอบกับการมีทรัพยากร
ทางการท�องเท่ียวท่ีความหลากหลายและมีศักยภาพเหมาะกับการเดินทางท�องเท่ียวมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอย�างเพียงพอ ทําให�ในแต�ละปtมีนักท�องเท่ียวจํานวนมากเดินทางมาท�องเท่ียวและพักผ�อน โดย
มากกว�า 80 เปอร�เซ็นต�เป-นนักท�องเที่ยวชาวไทย จากสถิติตัวเลขพบว�ามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปt 
รวมท้ังทางทางจังหวัดเองได�มีโครงการส�งเสริมศักยภาพแหล�งท�องเท่ียว เช�น โครงการหมู�บ�านสินค�า
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หัตถกรรมภูมิป=ญญาท�องถ่ิน ซ่ึงได�สร�างชื่อเสียงให�เป-นสินค�าทางการท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจในการจูงใจ
นักท�องเท่ียวให�เดินทางมามากยิ่งข้ึน ในการพัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรีให�มีศักยภาพ
มากข้ึนแต�เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในป=จจุบันท่ีส�งผลกระทบต�อประชาชนในพ้ืนท่ีจึงเป-นโอกาสท่ีดี
สําหรับผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวให�มีโอกาสในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม จากความโดดเด�น
และความสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความต�องการในการ
เดินทางของนักท�องเท่ียว ป=จจุบันทุกฝxายให�ความสนใจกับองค�ประกอบของการบริหารจัดการ
การท�องเท่ียว เช�นชุมชนในพ้ืนท่ี ความเป-นเอกลักษณ�ท่ีแตกต�างและการท่ีนักท�องเท่ียวต�องการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� มากกว�าการเดินทางท�องเท่ียวมาแบบฉาบฉวย จึงเป-นโอกาสท่ีดีเพ่ือให�การท�องเท่ียว
เป-นแหล�งท่ีจะสร�างรายได�ให�แก�ประชาชนในท�องถ่ินและเป-นการสร�างตลาดการท�องเท่ียวให�กับ
จังหวัดสุพรรณบุรีได�ดีมากข้ึน 
  นโยบายด�านการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรีได�มีการนํายุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับ
การท�องเท่ียวมาเป-นยุทธศาสตร�หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังการท�องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร� วัฒนธรรม ธรรมชาติและวิถีชีวิต (สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี, 
2559: 1) โดยนโยบายด�านการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีประเภทกิจกรรมการท�องเท่ียว
อย�างมากมาย เช�น แหล�งท�องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม แหล�งท�องเที่ยวทางประวัติศาสตร� แหล�ง
ท�องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล�งท�องเท่ียวทางวิถีชีวิตชุมชนและแหล�งท�องเท่ียวทางนันทนาการ เป-นต�น 
ดังนั้นจึงมีการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร�ในการพัฒนาศักยภาพด�านการท�องเท่ียวเพ่ือให�สอดคล�อง
กับนโยบายของรัฐบาลท่ีเป-นการเพ่ิมรายได�จากการท�องเท่ียว 
  นอกจากนี้ยังได�ทําการเชื่อมโยงเส�นทางคมนาคมตามแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของแต�
ละจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการดึงดูดนักท�องเท่ียวและสามารถทําให�แหล�งท�องเท่ียวใกล�เคียงเป-นท่ีรู�จัก
ของนักท�องเท่ียวมากข้ึน จึงทําให�สามารถเพ่ิมกิจกรรมด�านการท�องเท่ียวตามเส�นทางอารยธรรมของท่ี
กลุ�มจังหวัดได�ในการกําหนดเส�นทางจะเป-นการออกแบบท่ีนักท�องเท่ียวสามารถเลือกแหล�งท�องเท่ียว
และเชื่อมโยงได�ด�วยตนเอง ทําให�การกําหนดเปoาหมาย การท�องเที่ยวที่มีศักยภาพน�าสนใจท่ีอยู�
ระหว�างเส�นทางการท�องเท่ียวโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได�กําหนดไว� 4 เส�นทางโดยให�เส�นทางการท�องเท่ียว
สอดคล�องกับกลุ�มจังหวัด รวมท้ังให�ผู�ประกอบการธุรกิจด�านการท�องเท่ียวท้ังในจังหวัดและนอกจังหวัด
เข�ามาร�วมขบวนคาราวานสื่อตลอดจนมีการนําสถานท่ีท�องเท่ียวสําคัญของจังหวัดท่ีอยู�เส�นทาง
ท�องเท่ียวท่ีกําหนดไปประชาสัมพันธ�ต�อให�ด�วย จะเป-นการเพิ่มจํานวนนักท�องเที่ยวท่ีมาใช�เส�นทาง
ท�องเท่ียวเนื่องจากเส�นทางคมนาคมสะดวกต�อการเข�าไปสู�แหล�งท�องเท่ียวจากโครงการเก่ียวกับการพัฒนา
เส�นทางคมนาคม เชื่อมโยงเข�ามาเป-นตัวช�วยในการดึงดูดและอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให�กับนักท�องเท่ียวมากข้ึน ทําให�นักท�องเท่ียวเกิดความมั่นใจในการใช�เส�นทางคมนาคมเข�าสู�แหล�ง
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ท�องเท่ียวมากข้ึน อีกท้ังการมีเส�นทางคมนาคมท่ีดี จะช�วยลดเวลาการเดินทางไปยังแหล�งท�องเท่ียว 
แต�ละแห�งอีกด�วยทําให�รายได�จากการท�องเท่ียวก็เพ่ิมข้ึน  
  ในการจัดประชุมผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงประกอบด�วยนัก
ธุรกิจ ผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวและผู�ประกอบการสินค�า OTOP ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดและ
ส�วนราชการมาร�วมกิจกรรมส�งเสริมการขาย (Road Show) เพื่อการประชาสัมพันธ�ในเรื่องนี้ ท่ีจะ
เป-นการช�วยกระตุ�นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย คสช.ได�ร�วมกันแลกเปลี่ยนข�อมูลเพ่ือส�งเสริม
การท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรีพร�อมท้ังนําการแสดงด�านศิลปวัฒนธรรมท่ีสวยงามของแต�ละจังหวัด
และนําสินค�า OTOP ระดับ 5 ดาวจัดโชว� ผ�าไหม เครื่องเงิน อีกด�วย ซ่ึง การท�องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดสุรินทร� (2559) มีข�อมูลท่ีแสดงว�า การดําเนินโครงการส�งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ�
การท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรีจะกําหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี
เกี่ยวกับเรื่องการเป-นดินแดนที่มีความสําคัญทั้งด�านประวัติศาสตร� อารยธรรม แหล�งโบราณคดี 
แหล�งท�องเท่ียวสวยงาม แหล�งท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�และประเพณี วัฒนธรรมซ่ึงรัฐบาลได�มีนโยบาย
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เพ่ือส�งเสริมความเข็มแข็งของภูมิป=ญญาชาวบ�านท่ีถูกถ�ายทอด
กันมาเป-นการพัฒนาวิถีชีวิตในด�านเศรษฐกิจและสังคมให�ดีข้ึนและท่ีสําคัญท่ีสุดคือให�ตระหนักถึง
คุณค�าของสิ่งท่ีตนเองมีอยู�สืบไปจนถึงรุ�นลูกรุ�นหลานและคาดว�าในอนาคตจะมีนักท�องเท่ียวมา
ท�องเท่ียวมากยิ่งข้ึน ซ่ึงความต�องการของนักท�องเท่ียวในช�วงท่ีผ�านมามีผลต�อธุรกิจด�านการโรงแรม
และธุรกิจบริการด�านอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรีให�มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนทุกปt 
ทําให�มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของโรงแรมท่ีพักผันตามไปด�วย เนื่องจากการท่ีมีทรัพยากรทางการท�องเท่ียว
แห�งใหม�เกิดข้ึนมีชื่อเสียงจึงทําให�ได�นักท�องเท่ียวเดินทางเข�ามาในจังหวัดมากข้ึน 
  สําหรับนโยบายการจัดการท�องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข�งขันด�านการตลาด
เพ่ือให�เกิดความน�าสนใจประกอบด�วย 

1. กระแสความต�องการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติหรือการท�องเท่ียว
หัวใจ สีเขียว 

2. กระแสความต�องการของการตลาดการท�องเท่ียวในด�านการเรียนรู�หรือท�องเท่ียวให�
เกิดความรู� 

3. กระแสความต�องการพัฒนาคนหรือการท�องเท่ียวพัฒนาคน พัฒนาถ่ิน 
  สรุปได�ว�านโยบายการพัฒนามีผลต�อการปรับตัวของระบบการท�องเท่ียวอย�าง
สร�างสรรค�และการจัดการเพ่ือตอบสนองความต�องการและทดแทนการท�องเท่ียวตามประเพณีนิยม
แบบเดิมๆท่ีเคยปฏิบัติกันมาดังนั้น การเน�นการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากข้ึนและส�งเสริมให�ชุมชน
และประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมและค�นหาจุดเด�นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพโดยการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู�ใน
ท�องถ่ิน มานําเสนอในรูปแบบต�างๆ เช�น การต้ังกลุ�มโฮมสเตย� การต้ังหมู�บ�านท�องเท่ียวแบบครบวงจร       
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การจัดต้ังกลุ�มเกษตรอินทรีย� การจัดต้ังกลุ�มขับขานตํานานชุมชน หรือการจัดต้ังกลุ�มอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม 
เป-นต�น เพ่ือเชื่อมโยงไปสู�การท�องเท่ียวในรูปแบบวิถีชุมชนและการท�องเท่ียวเพ่ือแลกเปลี่ยนองค�ความรู�
อย�างเป-นระบบ ซ่ึงเป-นการเสริมสร�างศักยภาพด�านการท�องเท่ียวท่ีเน�นให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมใน
การรับผิดชอบบริหารจัดการท�องเท่ียวเพ่ือให�เกิดความดึงดูดใจนักท�องเท่ียว 
  การเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันด�านการตลาด ในการเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันด�วยการ
พัฒนาบุคลากรในท�องถ่ินและชุมชนให�เรียนรู�ด�านคอมพิวเตอร�และอินเตอร�เน็ทเพ่ือให�สามารถ
ประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวได�ด�วยตัวเองในทาง Social network สําหรับหน�วยงานภาครัฐ ควรมี
การจัดทําการตลาดโดยการส�งเสริมการขายในรูปแบบการนําผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวใน
จังหวัด ไปนําเสนอสินค�าและการบริการท�องเท่ียวในภาคต�างๆ ของประเทศ ตลอดจนมีการจัดทํา
เอกสารและสื่อในรูปแบบต�างๆเพ่ือช�วงชิงพ้ืนท่ีทางการตลาดด�านการท�องเท่ียวท่ีเรียกว�าการตลาดเชิง
รุกซ่ึงสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวให�เกิดการเดินทางมาท�องเท่ียวพักค�างเพ่ือสร�างรายได�ให�กับ
ประชาชนในกลุ�มจังหวัดได�เป-นอย�างดีและควรมีการพัฒนาคุณภาพระดับมาตรฐานในการบริการด�าน
การท�องเท่ียวเพ่ือสร�างความประทับใจให�กับนักท�องเท่ียวและกลับมาเท่ียวซํ้าอีกครั้งรวมถึงเกิดการ
บอกต�อซ่ึงเป-นช�องทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเรียนรู�หรือเทียบเคียงกับกลุ�มท�องเท่ียวอ่ืนๆ 
เพ่ือรับรู�ความเคลื่อนไหวในเชิงธุรกิจและนํามาปรับใช�ในพ้ืนท่ีและขยายฐานการประชาสัมพันธ�ให�
กว�างข้ึนหลากหลายช�องทางยิ่งข้ึน โดยการนําเสนอแหล�งท�องเท่ียว/กิจกรรมท่ีโดดเด�นและเพ่ิมเติม
บริการท่ีน�าสนใจเร�งทําการตลาดเชิงรุกอย�างต�อเนื่อง โดยวิธีการนําผู�ประกอบการไปนําเสนอ
การท�องเท่ียวอย�างตรงจุด ตรงประเด็นและนําเสนอความน�าสนใจ ความสะดวกสบาย ความคุ�มค�า       
มุ�งประชาสัมพันธ�เจาะกลุ�มนักท�องเที่ยวรุ�นใหม�ที่สนใจการท�องเที่ยวรูปแบบใหม�ๆ เช�น วิถีชีวิต 
การแพทย�แผนไทย เกษตรอินทรีย� เป-นต�น 
   จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานท่ีท�องเท่ียวหลากหลายแบบ ให�นักเดินทางได�สัมผัสและ
ค�นหา ภาพประวัติศาสตร�ท่ีเก�าแก� เรื่องราวของอดีตท่ีน�าสนใจ สิ่งก�อสร�างทางพุทธศาสนา ท่ีงดงาม
และทรงคุณค�าต�อการกราบไหว�บูชา หรือแม�แต�สถานท่ีท�องเท่ียวใหม�ๆ ท่ีสร�างข้ึนมาให�นักท�องเท่ียว
ได�ชม  ได�เพลิดเพลินกับความอลังการ ต่ืนตา ต่ืนใจ และเป-นแหล�งศึกษาหาความรู�ของเยาวชนคนรุ�นใหม� 
รวมท้ังยังเป-นดินแดนท่ีมีธรรมชาติ ทะเลสาบ น้ําตก ปxาเขา ทะเลหมอกท่ีงดงาม และวิถีชีวิตกว�า 10 
ชนเผ�า สําหรับแหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจ มีดังต�อไปนี้ 

1. บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป-นบึงน้ําธรรมชาติขนาดใหญ� มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 
2,700 ไร� อยู�ห�างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 64 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,700 ไร� ได�รับ
ประกาศให�เป-นเขตห�ามล�าสัตว�มาต้ังแต� ปt พ.ศ. 2526 และในปt พ.ศ. 2541 ได�รับการจัดให�เป-นพ้ืนท่ี
ชุ�มน้ําท่ีมีความสําคัญระดับชาติ ตามอนุสัญญาแรมซาร�ท่ีประเทศไทยเป-นภาคี เนื่องจากความหลากหลาย
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ของพันธุ�พืชและสัตว�ท่ีมีในบึง เป-นพ้ืนท่ีชุ�มน้ํา คือพ้ืนท่ีราบลุ�ม ชื้นแฉะ ฉํ่าน้ํา มีน้ําท�วมขัง เป-นพ้ืนท่ี
พรุท่ีเป-นแหล�งน้ําท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ 

2. อุทยานแห�งชาติพุเตย อําเภอด�านช�าง เป-นดินแดนแห�งขุนเขา มีพื้นที่ปxาไม�ท่ี
สมบูรณ�ท่ีสุดของจังหวัดสุพรรณบุรี เป-นชายปxาผืนสุดท�ายของปxาห�วยขาแข�ง สถานท่ีเหมาะกับนัก
เดินทางท่ีหลงใหลในธรรมชาติ ความสงบเงียบ ปxาเขา น้ําตก ความงดงามงามของดวงอาทิตย�ยามเช�า 
ไอหมอก ความหนาวเย็น และวิถีชีวิตของชนชาวกระเหรี่ยง 

3. วัดปxาเลไลยก�วรวิหาร อําเภอเมืองท่ีมีคํากล�าวท่ีว�า ถ�ามาจังหวัดสุพรรณบุรี แล�ว
ไม�ได�แวะมากราบไหว�หลวงพ�อโต วัดปxาเลไลยก� ก็เหมือนมาไม�ถึงด�วยเป-นวัดสําคัญ คู�บ�านคู�เมืองและ
มีประวัติศาสตร�ยาวนาน เป-นสถานท่ีในวรรณคดีเรื่องขุนช�าง-ขุนแผน ในช�วงวันหยุดจะมีผู�คนมากมาย
มากราบไหว�ขอพร ชมความงดงามขอหลวงพ�อโตและกราบไหว�เพ่ือเป-นศิริมงคลและยิ่งเป-นวันหยุดยาว 
จะมีนักท�องเท่ียวเป-นอันดับต�นๆของจังหวัดสุพรรณ 

4. สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหาร-แจ�มใสเป-นสวนแห�งความรักกลางใจ
จังหวัดสุพรรณบุรี มีหอคอยสีขาวสะอาดตา ท�ามกลางสวนงามและดอกไม�สีสันสดใส ขับกล�อมด�วย
เสียงเพลง และลีลาเริงระบําของน้ําพุแสนสวย ยิ่งในช�วงเวลาที่ดวงอาทิตย�จะลาลับขอบฟoา จะ
แปรเปลี่ยนให�สถานท่ีแห�งนี้เป-นดุจสวนสวรรค� และโดยปกติ โปรแกรมการเดินทางมาท�องเท่ียว มักมา
จบลงด�วยความประทับใจกับความงดงามยามคํ่าคืน ด�วยแสงไฟและเสียงเพลงของท่ีนี่ เพราะมีความ
สวยงาม เป-นท่ีประทับใจกับผู�มาเยือน 

5. พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ สุพรรณบุรี เป-นสถานท่ีรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร�
ต้ังแต�สมัยยุคหินมาจนถึงป=จจุบัน มีสื่อท่ีนํามาจัดแสดงหลายประเภท ได�แก� รูปป={น พระพุทธรูป หม�อ
แตกๆ รูปภาพ งานป={น ท่ีงดงามจนถึงการใช�เทคโนโลยีสมัยใหม� ท่ีต่ืนตาเร�าใจ ท่ีจะให�ท้ังความรู� และ
ความเพลิดเพลิน ป=จจุบัน ได�มีการพัฒนารูปแบบของพิพิธภัณฑ�หลายแห�งให�เป-นสิ่งใหม�ท่ีทําให�เกิด
ความน�าสนใจเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือส�งเสริมการศึกษาความรู�เรื่องราวของประวัติศาสตร� ต�างๆ ท่ีน�าสนใจ 
  สรุปได�ว�าจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีทรัพยากรท่ีมีความพร�อมท้ังศิลปวัฒนธรรม สถานท่ี
ท�องเท่ียว การคมนาคมท่ีสะดวก สบาย สมารถท่ีจะพัฒนาให�เป-นการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ได�อย�างดี 
ถ�ามีการกําหนดยุทธศาสตร� ท่ีชัดเจน บูรณาการจากทุกภาคส�วน 
 
6. การวิจัยโดยใช�เทคนิคเดลฟาย (DelphiTechnique) และ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) 
 เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) คือ กระบวนการรวบรวมความคิดเห็นหรือการ
ตัดสินใจในเรื่องหนึ่งๆ เกี่ยวกับอนาคตจากกลุ�มผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญ เพื่อให�ได�ข�อมูลท่ี
สอดคล�องและมีความถูกต�องมากท่ีสุด โดยขอให�ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญแต�ละคนแสดงความคิดเห็น
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ด�วยการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเทคนิคนี้จะทําให�สามารถระดมความคิดเห็นจากผู�เชี่ยวชาญในท่ีต�าง ๆ 
ได�โดยไม�มีข�อจํากัด ประหยัดเวลาและค�าใช�จ�ายนอกจากนี้ ผู�เชี่ยวชาญแต�ละคนจะแสดงความคิดเห็น
ได�อย�างอิสระและไม�ตกอยู�ใต�อิทธิพลทางความคิดเห็นของผู�อ่ืนหรือเสียงส�วนใหญ�  

6.1 ความหมายของเทคนิคเดลฟาย 
  Jensen (1996: 857) กล�าวว�าเทคนิคเดลฟายเป-นโครงการจัดทํารายละเอียดในการ
สอบถามบุคคลด�วยแบบสอบถามในเรื่องต�าง ๆ เพ่ือได�ข�อมูลและความคิดเห็นกลับมา โดยมุ�งท่ีจะ
รวบรวมการตัดสินใจและสร�างความสอดคล�องในเรื่องท่ีเก่ียวกับความเป-นไปได�ในอนาคต Linstone 
and Turoff (1975: 982) กล�าวว�าเทคนิคเดลฟายเป-นการรวบรวมการตัดสินใจหรือความคิดเห็นจาก
กลุ�มผู�เชี่ยวชาญจํานวนมากได�อย�างกว�างขวางโดยไม�ต�องจัดการประชุม ลดข�อจํากัดด�านการเดินทาง 
ทําให�ประหยัดเวลาและไม�เป�ดเผยข�อมูลของผู�ให�ข�อมูล ซึ่งสามารถเก็บเป-นความลับได� ใจทิพย� 
เชื้อรัตน�พงษ� (2554: 41) กล�าวถึง เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายว�า เป-นเทคนิคท่ีได�รับการยอมรับใน
หมู�นักวิจัยทางการศึกษาอย�างมากในป=จจุบัน ซึ่งถูกค�นพบและพัฒนาโดยนักวิจัยของ The Rand 
Corporatioon ชื่อ Olaf Helmer and Norman Dalkey เม่ือต�นปt ค.ศ.1950 เพ่ือใช�ในการถาม
และเก็บความคิดเห็นของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับการพยากรณ�ทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
  สรุปได�ว�า เทคนิคเดลฟายจะเป-นโครงการจัดทํารายละเอียดรอบคอบในการสอบถาม
บุคคลด�วยแบบสอบถามในเรื่องต�าง ๆ เพ่ือได�ข�อมูลและความคิดเห็นกลับมา โดยมุ�งท่ีจะรวบรวมการ
พิจารณาการตัดสินใจและสร�างความเป-นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องท่ีเก่ียวกับความเป-นไปได�ใน
อนาคต โดยเป-นเทคนิคของการรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจท่ีมุ�งเพ่ือเอาชนะจุดอ�อนของการ
ตัดสินใจแต�เดิมท่ีจําเป-นต�องข้ึนอยู�กับความเห็นของผู�เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความ
คิดเห็นของกลุ�มหรือมติของท่ีประชุมซ่ึงถูกค�นพบและพัฒนาโดยการถามและเก็บความคิดเห็นของ
กลุ�มผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับการพยากรณ�ทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ซ่ึงสามารถนํามาใช�ในการ
วิจัยประเภทต�างๆ ได�อย�างกว�างขวางและมีประสิทธิภาพ 

6.2 คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย มีดังต�อไปนี้ (จุมพล ภัทรชีวิน, 2548) 
  เทคนิคเดลฟาย เป-นเทคนิคท่ีมุ�งแสวงหาข�อมูลจากความคิดเห็นของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด�วยการตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ผู�เชี่ยวชาญจึงจําเป-นต�องตอบแบบสอบถามท่ี
ผู�วิจัยได�กําหนดข้ึนในแต�ละข้ันตอน การตอบหรือการตัดสินใจของผู�เชี่ยวชาญจะมีความถูกต�องและ
ความตรงสูง เม่ือผู�เชี่ยวชาญนั้นเป-นผู�ท่ีมีความรู�และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีศึกษา 

1. เป-นเทคนิคท่ีผู�เชี่ยวชาญแต�ละคนที่ร�วมในการวิจัย จะไม�ทราบว�าใครเป-นผู�ออก
ความเห็นและไม�ทราบว�าแต�ละคนมีความคิดเห็นในแต�ละข�ออย�างไร ซ่ึงนับว�าเป-นการขจัดอิทธิพลของ
กลุ�มท่ีส�งผลต�อความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญแต�ละคน 
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2. เทคนิคเดลฟายนี้ได�ข�อมูลมาจากแบบสอบถาม หรือแนวทางอย�างอ่ืนท่ีไม�ต�องให�
ผู�เชี่ยวชาญมาพบกัน โดยผู�เชี่ยวชาญจะต�องตอบแบบสอบถามให�ครบทุกข้ันตอน ท้ังนี้ เพ่ือให�ได�
ความเห็นท่ีถูกต�องและเชื่อถือได� จึงต�องมีการใช�แบบสอบถามหลาย ๆ รอบ ซ่ึงโดยท่ัวไปแบบสอบถาม
ในรอบท่ี 1 มักเป-นแบบสอบถามแบบปลายป�ด และในรอบต�อ ๆ ไป จะเป-นแบบสอบถามปลายป�ด
แบบมาตราส�วนประมาณค�า  

3. เพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญแต�ละคนได�ตอบแบบสอบถามโดยกลั่นกรองอย�างละเอียด
รอบคอบและให�คําตอบท่ีมีความเป-นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งข้ึน ผู�วิจัยจะแสดงความคิดเห็นท่ีผู�เชี่ยวชาญ
สอดคล�องกันในคําตอบแต�ละข�อของแบบสอบถามท่ีตอบลงไปในครั้งก�อนในรูปสถิติคือค�ามัธยฐาน 
และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� แล�วส�งกลับให�ผู�เชี่ยวชาญแต�ละคนพิจารณาว�า จะยังคงคําตอบเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงใหม� 

4. สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�จะเป-นสถิติเบื้องต�น คือการวัดแนวโน�มเข�าสู�ส�วนกลาง
ได�แก� ฐานนิยม มัธยฐาน ค�าเฉลี่ย และการวัดการกระจายของข�อมูลคือ ค�าพิสัยระหว�างควอไทล� 
  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟายข้ันตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิค      
เดลฟายประกอบไปด�วย (Johnson, 1993: 982-984) 

1. กําหนดป=ญหาท่ีจะศึกษา ป=ญหาท่ีจะวิจัยด�วยเทคนิคเดลฟายควรเป-นป=ญหาท่ียัง 
ไม�มีคําตอบท่ีถูกต�องแม�นยํา และสามารถวิจัยป=ญหาได�จากการให�ผู�เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เป-นผู�ตัดสิน 
ประเด็นป=ญหาควรจะนําไปสู�การวางแผนนโยบายหรือการคาดการณ�ในอนาคต 

2. การเลือกกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะ
ของการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย คือการอาศัยข�อคิดเห็นจากการตอบของผู�เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยจะ
น�าเชื่อถือหรือไม�ข้ึนอยู�กับว�ากลุ�มผู�เชี่ยวชาญท่ีเลือกสรรมานั้น สามารถให�ข�อมูลท่ีน�าเชื่อถือได�เพียงใด 
ดังนั้น  สิ่งท่ีผู�วิจัยจะต�องคํานึงถึงในการเลือกกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ ได�แก� ความสามารถของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ   
ความร�วมมือของผู�เชี่ยวชาญ จํานวนผู�เชี่ยวชาญและวิธีการเลือกสรรผู�เชี่ยวชาญ เป-นต�น 

3. การทําแบบสอบถาม ในกระบวนการวิจัยโดยใช�เทคนิคเดลฟายนี้ จะให�ผู�เชี่ยวชาญ    
ตอบแบบสอบถามจํานวน 4 รอบ ดังต�อไปนี้ 

3.1 การสร�างแบบสอบถามรอบที่ 1 โดยทั่วไป แบบสอบถามฉบับแรกมักเป-น
แบบสอบถามปลายเป�ดและเป-นการถามแบบกว�าง ๆ ให�ครอบคลุมประเด็นป=ญหาท่ีจะวิจัย เพ่ือระดม
ความคิดเห็นของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ โดยผู�วิจัยจะส�งแบบสอบถามให�กลุ�มผู�เชี่ยวชาญทางไปรษณีย�ท่ีสอดซอง 
ซ่ึงจ�าหน�าและป�ดดวงตราไปรษณีย� เพื่ออํานวยความสะดวกแก�ผู�เชี่ยวชาญ และกําหนดเวลา
ส�งคําตอบคืนภายใน 2 สัปดาห� โดยจะทวงถามหากผู�เชี่ยวชาญคนใดไม�ส�งคําตอบคืน สําหรับการวิเคราะห�
คําตอบแบบสอบถามรอบแรก ผู�วิจัยจะต�องรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห�โดยละเอียดแล�วนํามา
สังเคราะห�เป-นประเด็น โดยตัดข�อมูลท่ีซ้ําซ�อนออกเพ่ือนําไปสร�างแบบสอบถามในรอบต�อไป 
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3.2 การสร�างแบบสอบถามรอบท่ี 2 ผู�วิจัยนําคําตอบท่ีวิเคราะห�ได�จากรอบแรกมา
สร�างเป-นแบบสอบถามชนิดมาตราส�วนประมาณค�า โดยอาจใช� 5 ระดับ เพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญแต�ละคน
ให�น้ําหนักความสําคัญของแต�ละข�อ รวมท้ังอาจเสนอเหตุผลท่ีเห็นด�วยหรือไม�เห็นด�วยของแต�ละข�อลง
ในช�องว�างท่ีเว�นไว�ตอนท�ายประโยค หรืออาจเสนอแนะการแก�ไขสํานวนเพ่ิมเติมได� จากนั้น นักวิจัยส�ง
แบบสอบถามในรอบนี้ให�ผู�เชี่ยวชาญกลุ�มเดิม และอํานวยความสะดวกในการส�งคืนทางไปรษณีย�
เช�นเดียวกับรอบแรก สําหรับการวิเคราะห�คําตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี 2 นั้น ผู�วิจัยจะนําคําตอบ
แต�ละข�อมาหาค�ามัธยฐาน และค�าพิสัยระหว�างควอไทล�  

3.3 การวิเคราะห�แบบสอบถามรอบท่ี 3 ผู�วิจัยจะพิจารณาค�าพิสัยระหว�างควอไทล�
ของคําตอบแต�ละข�อจากการวิเคราะห�รอบที่ 2 กล�าวคือ ถ�าค�าพิสัยระหว�างควอไทล�แคบ แสดงว�า
ผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันในคําตอบนั้น ๆ ซ่ึงหากผู�วิจัยได�ข�อมูลเพียงพอก็อาจสรุป
ผลการวิจัยได�ในรอบนี้เลย แต�หากค�าพิสัยระหว�างควอไทล�กว�าง แสดงว�า ผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ไม�สอดคล�องกันในคําตอบท่ีวิเคราะห�ได�นั้น ในการนี้ผู�วิจัยอาจสร�างแบบสอบถามอีกครั้งเป-นรอบท่ี 3 
โดยมีข�อความเดียวกับแบบสอบถามรอบท่ี 2 แต�เพ่ิมตําแหน�งของค�ามัธยฐาน ค�าพิสัยระหว�างควอไทล� 
และเครื่องหมายแสดงตําแหน�งท่ีผู�เชี่ยวชาญท�านนั้น ๆ ได�ตอบในแบบสอบถามรอบท่ี 2 ลงไป แล�ว
ส�งกลับไปให�ผู�เชี่ยวชาญท�านนั้นเพ่ือให�ยืนยันคําตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม� 

3.4 การสร�างแบบสอบถามรอบท่ี 4 ผู�วิจัยทําตามขั้นตอนหรือวิธีการเดียวกันกับ
รอบที่ 3 ถ�าผลการวิเคราะห�รอบนี้ปรากฏคําตอบที่ได�มีความสอดคล�องกัน นั่นคือค�าพิสัยระหว�าง 
ควอไทล�แคบ ก็ยุติกระบวนการวิจัยได� แต�ถ�าคําตอบท้ังหมดยังมีความต�างกัน ก็สร�างแบบสอบถามใหม�
รอบท่ี 4 โดยมีข�อความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบท่ี 3 ด�วยวิธีการเดิมอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงโดยท่ัวไปแล�ว
การวิจัยเดลฟายส�วนใหญ�สามารถได�ข�อสรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถามรอบท่ี 3   และหากดําเนินการ
วิจัยรอบท่ี 4 จะได�ข�อสรุปใกล�เคียงกับรอบท่ี 3 
  ข�อดีและข�อจํากัดของเทคนิคเดลฟาย ข�อดีและข�อจํากัดของเทคนิคเดลฟาย ซ่ึงใจทิพย�    
เชื้อรัตน�พงษ� (2554: 50-52) สรุปไว�ดังต�อไปนี้ 
  ข�อดีของเทคนิคเดลฟาย  

1. เป-นเทคนิคท่ีสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ�มผู�เชี่ยวชาญจํานวนมาก โดยไม�ต�อง 
มีการพบปะหรือประชุมกัน ซ่ึงเป-นการทุ�นเวลาและค�าใช�จ�าย 

2. ข�อมูลท่ีได�จะเป-นคําตอบที่น�าเชื่อถือ เพราะเป-นความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นๆ อย�างแท�จริง และคําตอบได�มาจากการย้ําถามหลายรอบ 

3. เป-นเทคนิคท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงานไม�ยากนัก ได�ผลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4. ผู�เชี่ยวชาญท่ีเข�าร�วมวิจัย มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได�อย�างอิสระ โดยไม�ได�ตกอยู�

ภายใต�อิทธิพลทางความคิดหรืออํานาจเสียงส�วนใหญ� เพราะผู�เชี่ยวชาญไม�ทราบว�ามีใครอยู�ในกลุ�มบ�าง 
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และไม�ทราบว�าแต�ละคนมีความคิดเห็นอย�างไร นอกจากนั้น ยังมีโอกาสได�รับทราบผลการวิเคราะห�
ข�อมูลในแต�ละรอบ และสามารถปรับเปลี่ยนหรือยืนยันความคิดเห็นของตนเองอีกด�วย 
  ผู�วิจัยสามารถทราบลําดับความสําคัญและเหตุผลในการตอบ รวมท้ังความสอดคล�อง
ในเรื่องความคิดเห็นได�เป-นอย�างดี 
  ข�อจํากัดของเทคนิคเดลฟาย 

1. ผู�เชี่ยวชาญท่ีได�รับการคัดเลือก มิใช�เป-นผู�มีความรู�ความสามารถในสาขานั้น
อย�างแท�จริง อาจทําให�ข�อมูลท่ีได�ขาดความเชื่อม่ัน 

2. ผู�เชี่ยวชาญไม�เต็มใจให�ความร�วมมือในการวิจัยอย�างแท�จริงโดยตลอดกระบวนการ 
3. นักวิจัยขาดความรอบคอบหรือมีความลําเอียงในการพิจารณาคําตอบท่ีได�ในแต�ละรอบ 
4. แบบสอบถามท่ีส�งไปสูญหายระหว�างทางหรือไม�ได�รับคําตอบกลับคืนมาในแต�ละรอบ 

  สรุปได�ว�า เทคนิคเดลฟายเป-นเทคนิคการวิจัยท่ีใช�กระบวนการกลุ�มในการหาคําตอบ
หรือการตัดสินใจลงข�อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย�างเป-นระบบท่ีปราศจากการเผชิญหน�าโดยตรงของ
กลุ�มผู�เชี่ยวชาญ หัวใจสําคัญของเทคนิคเดลฟายคือ แบบสอบถามท่ีใช�ในการวิจัย ซ่ึงจะต�องมีความ
ชัดเจน ง�ายแก�การอ�านและผู�ตอบเข�าใจตรงกันในคําถาม นอกจากนั้น ผู�วิจัยต�องวางแผนอย�างรอบคอบ
ในการวิจัยโดยใช�เทคนิคเดลฟาย เพราะเทคนิคเดลฟายมีทั้งข�อดีและข�อจํากัด ตลอดจนตัวแปร
สอดแทรก  ท่ีอาจทําให�การวิจัยไม�สําเร็จได� 
  การเลือกใช�เทคนิคเดลฟาย ซ่ึงใจทิพย� เชื้อรัตน�พงษ� (2549: 37) สรุปไว�ว�า ผู�วิจัยจะ
ตัดสินใจใช�เทคนิคเดลฟายเม่ือมีเหตุการณ�อย�างใดอย�างหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

1. มีป=ญหาท่ีจะทําวิจัยแล�วไม�มีคําตอบท่ีถูกต�องแน�นอน แต�สามารถวิจัยป=ญหาได�จาก    
การรวบรวมการตัดสินแบบอัตวิสัยจากผู�เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  

2. มีป=ญหาการวิจัยท่ีต�องการความคิดเห็นหลาย ๆ ด�าน จากประสบการณ�หรือความรู�
ความสามารถของผู�เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  

3. ผู�วิจัยไม�ต�องการให�ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญแต�ละคน มีผลกระทบหรือมีอิทธิพล
ต�อผู�เชี่ยวชาญท�านอ่ืนในการพิจารณาตัดสินป=ญหานั้น ๆ 

4. การพบปะเพ่ือนัดประชุมของกลุ�มไม�สะดวก เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร� หรือมีเวลา
ไม�พอและมีค�าใช�จ�ายสูงมากเกินไป 

5. เม่ือผู�วิจัยไม�ต�องการเป�ดเผยรายชื่อของบุคคลในกลุ�ม เพราะความคิดเห็นของ
ผู�เชี่ยวชาญในกลุ�มเก่ียวกับป=ญหาวิจัย อาจมีความขัดแย�งกันอย�างมาก 
  ป=จจัยท่ีทําให�เทคนิคเดลฟายใช�ได�ผลสมบูรณ� ซ่ึงใจทิพย� เชื้อรัตน�พงษ� (2549: 64) 
สรุปได�ดังต�อไปนี้ 
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1. เวลา ผู�วิจัยควรมีเวลามากเพียงพอ กระบวนการโดยท่ัวไปใช�เวลาประมาณ 2 เดือน 
จึงจะเสร็จสิ้น หรืออาจใช�เวลาช�าหรือเร็วกว�านั้น ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับว�ากลุ�มผู�เชี่ยวชาญจะส�งแบบสอบถาม
แต�ละรอบคืนมาช�าหรือเร็วเพียงใด 

2. ผู�เชี่ยวชาญในการเลือกสรรผู�เชี่ยวชาญนั้น ผู�วิจัยควรคํานึงถึงความรู�และประสบการณ� 
3. ความสามารถของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ โดยผู�วิจัยควรเลือกผู�มีความรู�ความสามารถเป-นเลิศ   

ในสาขานั้น ๆ อย�างแท�จริง ไม�ควรเลือกโดยอาศัยความคุ�นเคยหรือการติดต�อได�ง�าย 
4. ความร�วมมือของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ ผู�วิจัยควรเลือกผู�ท่ีมีความเต็มใจ ต้ังใจและม่ันใจ     

และยินยอมสละเวลาให�ความร�วมมือกับการวิจัยโดยตลอดกระบวนการ 
5. จํานวนผู�เชี่ยวชาญ ผู�วิจัยควรเลือกผู�เชี่ยวชาญให�มีจํานวนมากพอท่ีจะได�ความคิด

เห็นใหม� และได�คําตอบท่ีมีน้ําหนักความน�าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน โดยท่ัวไปแล�วไม�มีข�อกําหนดตายตัวว�า
ควรมีผู�เชี่ยวชาญจํานวนก่ีคน ในการนี้นักวิจัยบางคนให�ความเห็นว�า ควรมีผู�เชี่ยวชาญจํานวน 5-10 คน 
แต�บางคนให�ความคิดเห็นว�า ควรมีจํานวน 10-15 คน ท้ังนี้หากมีผู�เชี่ยวชาญจํานวนมากกว�า 17 คนข้ึนไป 
อัตราความคลาดเคลื่อนจะยิ่งลดน�อยลงมาก ดังนั้น จํานวนผู�เชี่ยวชาญจึงไม�ควรน�อยกว�า 17 คน 
  5.1 แบบสอบถาม ควรเขียนให�ชัดเจน สละสลวย ง�ายแก�การอ�านและเข�าใจ นอกจากนี้ 
ไม�ควรเว�นระยะนานเกินไปในการส�งแบบสอบถามไปยังกลุ�มผู�เชี่ยวชาญแต�ละรอบ เพราะอาจทําให�
ผู�เชี่ยวชาญลืมคําตอบหรือเหตุผลท่ีเลือกคําตอบนั้น ๆ ในรอบท่ีผ�านมาได� 
  5.2 ผู�วิจัยต�องมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาคําตอบและให�ความสําคัญกับ
คําตอบท่ีได�รับอย�างเสมอกันทุกข�อ โดยไม�มีความลําเอียง แม�ว�าจะมีผู�เชี่ยวชาญบางคนไม�ตอบข�อนั้น ๆ 
ก็ตาม ในการนี้ ผู�วิจัยควรมีการวางแผนล�วงหน�าอย�างดีในการดําเนินงานตามข้ันตอนของกระบวนการ 
วิจัยแบบเดลฟายด�วย 
  การวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป-นการประยุกต�
ต�อยอดจากเทคนิคเดลฟายปกติ โดยใช�การสัมภาษณ�รอบแรกแล�วตามด�วยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 2 
และรอบท่ี 3 เป-นเทคนิคการวิจัยอนาคตชนิดหนึ่งท่ีได�รับความนิยมในป=จจุบัน เนื่องจากเทคนิคนี้เป-น
การผสมผสานจุดดี และลบจุดด�อยของเทคนิค เดลฟาย ซึ่งเทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) สําหรับผู�สนใจการวิจัยอนาคตและอนาคตนิยม
โดยท่ัวไปเรียก การวิจัยอนาคต แบบ อี ดี เอฟ อาร�  (EDFR) ซ่ึงเป-นคําย�อมาจากภาษาอังกฤษว�า 
Ethnographic Delphi Futures Research ว�าเป-นเทคนิคการวิจัย อนาคตท่ีพัฒนารูปแบบการวิจัย
มาจากเทคนิคการวิจัยอนาคตสองเทคนิค คือ เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR (Ethnographic 
Futures Research) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi) โดยการผสมผสานท้ังสองเทคนิคและปรับให�มี
ความยืดหยุ�นเพ่ือให�สามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�ตามป=ญหาและวัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ี
หลากหลายรูปแบบ 
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  สําหรับ ข้ันตอนการทําวิจัยแบบ EDFR  โดยสรุป ข้ันตอนสําคัญได� 6 ข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
1. การกําหนดและเตรียมตัวกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงเป-นส�วนสําคัญมาก เพราะผู�เชี่ยวชาญ

เป-นผู�ให�ข�อมูลท่ีน�าเชื่อถือ ผู�วิจัยต�องติดตามกลุ�มผู�เชี่ยวชาญเป-นการส�วนตัว อธิบายจุดมุ�งหมาย
ข้ันตอนต�าง ๆ ของการวิจัย เวลาท่ีใช�โดยประมาณ และประโยชน�ของการวิจัย ย้ําถึงความจําเป-นและ
ความสําคัญของผู�เชี่ยวชาญ 

2. สัมภาษณ� (EDFR รอบท่ี 1) ลักษณะการสัมภาษณ�และข้ันตอนคล�ายกับ EFR แต� 
EDFR มีความยืดหยุ�นมากกว�า ผู�วิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ�รอบท่ี 1 อาจยึดรูปแบบ 
EFR กล�าวคือ เริ่มสัมภาษณ�จาก ภาพอนาคตทางท่ีดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคต
ทางท่ีไม�ดี (Pessimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตท่ีมีความเป-นไปได�มากท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือให�
ผู�เชี่ยวชาญคิดในหลายแง�มุม ซ่ึงเป-นการมองในแง�บวกก�อน แล�วจึงพิจารณาในแง�ลบ และความเป-นไป
ได�มากที่สุด นอกจากนั้นการสัมภาษณ�แบบ EDFR มีความยืดหยุ�นมาก หากผู�วิจัยต�องการข�อมูล
เพ่ิมเติมก็สามารถสัมภาษณ�ในประเด็นต�าง ๆ ท่ีต�องการได� โดยการผนวกเข�ากับการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ
ลําดับต�อไป หรืออาจแบ�งการสัมภาษณ�เป-นช�วง ๆ ก็สามารถทําได� 

3. วิเคราะห�/ สังเคราะห�ข�อมูล ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญมาวิเคราะห�
และสังเคราะห�เพ่ือเขียนแนวโน�มในแบบสอบถาม 

4. สร�างเครื่องมือ การสร�างเครื่องมือถือว�าเป-นข้ันตอนท่ีสําคัญและยากท่ีสุดของการ
วิจัยด�วย เทคนิคนี้ คือ นําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข�อความท่ี
ซํ้ากันหรือตัดส�วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจัยท่ีกําหนดไว� ออกไป โดยการหาถ�อยคําท่ีครอบคลุม
ข�อความท้ังหมด ท้ังนี้ผู�วิจัยได�พยายามรักษาถ�อยคําของผู�ให�สัมภาษณ�ไว�ให�มากท่ีสุด การเขียนควร
เป-นภาษาท่ีสั้น กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู�เชี่ยวชาญให�มากท่ีสุด เขียนแนวโน�ม
เพียงประเด็นเดียวใน 1 ข�อ ท้ังนี้เพ่ือปoองกันมิให�ผู�เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้น ๆ 

5. ทํา EDFR รอบที่ 2, 3 การนําแบบสอบถามไปสอบถามผู�เชี่ยวชาญ และนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห�ด�วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือทําการจําแนกข�อมูล หาฉันทามติ ในการทํา EDFR 
รอบท่ี 2 และ 3 ในรอบนี้ผู�เชี่ยวชาญแต�ละท�านจะได�รับรู�ข�อมูลปoอนกลับเชิงสถิติ (Statistical 
Feedbacks) เป-นของกลุ�มโดยส�วนรวมโดยหาค�าร�อยละ ค�ามัธยฐาน และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� 
ของกลุ�ม ผนวกด�วยคําตอบเดิมของตนเอง แล�วขอให�ผู�เชี่ยวชาญแต�ละคนพิจารณาตอบใหม� จํานวน 
รอบของการทําวิจัย EDFR ข้ึนอยู�กับจุดมุ�งหมาย งบประมาณ เวลา และกําลังคนของการวิจัย ท้ังนี้
พิจารณาจากคําตอบท่ีได�ว�ามีความเป-นเอกพันธ�แล�วหรือยัง มี Homogeneity ของคําตอบหรือมี
ฉันทามติของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญท่ีครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล�วหรือยัง 
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6. เขียนภาพอนาคต การนําผลการตอบแบบสอบถามของผู�เชี่ยวชาญมาวิเคราะห�ผล     
ตามเกณฑ�ที่กําหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑ�ที่มีแนวโน�มความเป-นไปได�ค�อนข�างสูง กล�าวคือ 
ค�ามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล�องของคําตอบ โดยพิจารณาจาก 
Interquartile Range (Q3-Q1) ไม�เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม�เขียนเป-นวิชาการมากไป คือ  
คนท่ัวไปอ�านแล�วเข�าใจได�ง�าย  
              สรุปได�ว�างานวิจัยอนาคต EDFR เป-นเทคนิคการวิจัยท่ีมุ�งตอบสนองจุดมุ�งหมายและ    
ความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งในป=จจุบัน เป-นการวิจัยท่ีรวมเอาเทคนิค EFR 
และ Delphi เข�าด�วยกัน ข้ันตอนต�าง ๆ ของ EDFR คล�ายกับ Delphi โดยข้ันตอนแรกเป-นการ
สัมภาษณ�แบบ EFR และนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห� สังเคราะห� แล�วสร�างเป-นเครื่องมือ ซ่ึงส�วนใหญ�
มักจะเป-นแบบสอบถามแล�วส�งไปให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติ ซ่ึงมักจะทํา 2-3 รอบ หลังจากนั้นนํา
คําตอบท่ีได�มาวิเคราะห� เพ่ือหาแนวโน�มท่ีมีความเป-นไปได�มากและมีความสอดคล�องทางความคิด
ระหว�าง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญเพื่อสรุปและเขียนเป-นภาพอนาคต สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�ใช�
แนวคิดของ EDFR เพ่ือให�มีความสมบูรณ�ครบถ�วนในการสอบถามผู�ทรงคุณวุฒิ 
 
ตารางท่ี 2 สังเคราะห�แนวคิดและทฤษฎี 
 

ลําดับท่ี แนวคิดและทฤษฎี กรอบความหมาย ประเด็น 
1 แนวทางดําเนินงานด�านการ

ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
แนวทางการดําเนินการด�านการท�องเท่ียว 
เชิงสร�างสรรค� ควรพิจารณาเรื่องของทรัพยากร
ทางการท�องเท่ียวเป-นหลัก เพราะเป-นสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ี
สามารถก�อให�เกิดผลกระทบด�านอ่ืนตามมา 
การศึกษาและเรียนรู�วัฒนธรรมแต�ละท�องถ่ิน 
เป-นอีกป=จจัยท่ีจะทําให�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ดําเนินไปด�วยความยั่งยืน 

2 ป=จจัยท่ีก�อให�เกิดการท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวและการเดินทาง เป-นป=จจัยหลักท่ีทําให�
เกิดการท�องเท่ียวท้ังระดับประเทศและระดับโลก 
หากแต�แรงจูงใจในการท�องเท่ียวและทรัพยากรทางการ
ท�องเท่ียว ก็เป-นอีกป=จจัยสําคัญท่ีก�อให�เกิดการ
ท�องเท่ียวข้ึน 
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ตารางท่ี 2 สังเคราะห�แนวคิดและทฤษฎี (ต�อ) 
 

ลําดับท่ี แนวคิดและทฤษฎี กรอบความหมาย ประเด็น 
3 องค�ประกอบการท�องเท่ียว 

เชิงสร�างสรรค� 
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� มีองค�ประกอบ 
ดังต�อไปนี้  
1) การเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียว 2) การพักค�างแรม  
3) แหล�งท�องเท่ียว 4) กิจกรรมระหว�างการท�องเท่ียว  
5)การบริการตามแหล�งท�องเท่ียว 

4 การพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป-นรูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวท่ีพัฒนาต�อยอด 
จากการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมุ�งเน�นการอนุรักษ�
ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น เป�ดโอกาสให�นักท�องเที่ยวมี
ส�วนร�วมกับกิจกรรมการ และส�งเสริมการผลิตสินค�า
ท�องถ่ินสู�ตลาดเพ่ือตอบสนองความต�องการของ
นักท�องเท่ียวซ่ึงเป-นการสร�างมูลค�าให�กับท�องถ่ินและ
เพ่ิมประสบการณ�ให�กับนักท�องเท่ียวตลอดจนเกิดการ
ผลิตสินค�าท�องถ่ินซ่ึงเป-นการกระจายรายได�ให�กับ
ชุมชน 

 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

7.1 งานวิจัยในประเทศ 
  หรรษา  มีมงคลกุลดิลก (2551) ศึกษาเรื่องการมีส�วนร�วมของภาครัฐ และชุมชนใน        
การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนแขวงสมเด็จเจ�าพระยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 
สรุปว�า 1) ชุมชนแขวงสมเด็จเจ�าพระยามีป=จจัยที่เอื้ออํานวยต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมหลายประการ แต�ยังพบป=ญหาที่รอการแก�ไขจากหน�วยงานภาครัฐ และชุมชนอยู�หลาย
ประการด�วยเช�นกัน 2) การมีส�วนร�วมของภาครัฐและชุมชนในการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมในชุมชนแขวงสมเด็จเจ�าพระยา แบ�งเป-น 4 รูปแบบ ได�แก� การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
วางแผน การมีสวนร�วมในการปฏิบัติการ ดําเนินกิจกรรม การมีส�วนร�วมในผลประโยชน�จากการท�องเท่ียว 
และการมีส�วนร�วมในการประเมินผล 3) แนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในชุมชน
แขวงสมเด็จเจ�าพระยา ได�แก� ควรส�งเสริมการสร�างจิตสํานึกรักท�องถิ่นให�กับคนในชุมชนมากข้ึน 
หน�วยงานของภาครัฐควรส�งเสริมให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนของการพัฒนาการท�องเท่ียว 
พัฒนาแหล�งท�องเที่ยว และพื้นที่โดยรอบชุมชนให�มีคุณค�าเหมาะสมต�อการเรียนรู� ส�งเสริมเส�นทาง
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ท�องเท่ียวในชุมชนให�ชัดเจน ส�งเสริมเส�นทางพ้ืนท่ีใกล�เคียง ประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีอย�าง
ต�อเนื่อง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก และเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ส�งเสริมตลาด
นักท�องเท่ียวให�กว�างข้ึน พัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวรูปแบบอ่ืนและกําหนดความสามารถในการ
รองรับนักท�องเท่ียวในชุมชน เพ่ือการให�บริการอย�างมีคุณภาพ 

  ปริวรรต สมนึก (2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนาธุรกิจการท�องเท่ียวท่ีมีชุมชนเป-นฐานเกาะ     
ภูกระแต ตําบลโนกลาง อําเภอพิบูลย�มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว�า 1) แหล�ง
ท�องเที่ยวของชุมชนผ�านเกณฑ�มาตรฐานศักยภาพของพื้นที่โดยใช�เกณฑ�ของสํานักงานพัฒนา 
การท�องเท่ียว 2) ชมรมการท�องเท่ียวของชุมชน มีรายการนําเท่ียวท่ีแตกต�างกัน 3 รูปแบบ ได�แก� รายการ
นําเท่ียวครึ่งวัน เต็มวัน และพักค�างคืน โดยได�แบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการชมรมออกเป-น
สัดส�วนชัดเจน มีกระบวนการบริหารการนําเท่ียวเริ่มต้ังแต�การรับรู�ข�อมูลการเข�ามาของผู�ใช�บริการ 
การเตรียมการนําเท่ียว การบริหารการนําเท่ียว จนกระท่ังการประเมินผลความพึงพอใจในการให�บริการ 
3) ระยะแรกของการประเมินผล นักท�องเท่ียวมีความพึงพอใจระดับน�อยในภาพรวม ในด�านมัคคุเทศก� 
ค�าบริการและความเป-นระเบียบเรียบร�อยของชุมชน และคนในชุมชนเห็นว�ากิจกรรมการท�องเท่ียว
ส�งผลดีขึ้นต�อสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล�อม ทําให�มีรายได�มากขึ้น 
ความสัมพันธ�ชุมชนดีขึ้นจากการรวมกลุ�มร�วมมือขึ้น มีความภูมิใจ ในเอกลักษณ�และประเพณี
วัฒนธรรมมากข้ึน และยังผลักดันให�ชาวบ�านใกล�ชิดธรรมชาติมีความร�วมมือในการอนุรักษ�และปกปoอง 
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

  วารัชต� มัธยมบุรุษ (2552) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการท�องเท่ียวสําหรับ
นักท�องเท่ียวชาวท่ีพํานักระยะยาวในจังหวัดสุพรรณบุรี” โดยผลการวิจัยพบว�า 1) ป=จจัยเก่ียวกับอายุ 
สถานภาพ การรับรู�ข�อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ� ผู�อํานวยความสะดวก ค�าใช�จ�ายและการเปรียบเทียบราคา
สินค�าและบริการ มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการจ�ายเงิน 2) ป=จจัยเก่ียวกับอาชีพ การรับรู�ข�อมูล
ข�าวสารจากสื่อกิจกรรม ผู�อํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียว และค�าครองชีพระหว�างการท�องเท่ียว 
มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 3) ป=จจัยเก่ียวกับระดับ
การศึกษา สถานภาพ การรับรู�ข�อมูลข�าวสารจากหน�วยงาน สื่อกิจกรรม การรับรู� ความปลอดภัยใน
การท�องเท่ียว และการเปรียบเทียบราคาสินค�าและบริการ มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรม การท�องเท่ียว
ในแหล�งท�องเที่ยวทางธรรมชาติ 4) ป=จจัยเกี่ยวกับอายุ สถานภาพ ความรู�เกี่ยวกับการท�องเท่ียว 
การรับรู�ข�อมูลจากสื่อหน�วยงาน สื่อกิจกรรม และการเปรียบเทียบราคาสินค�าและบริการ  มีความสัมพันธ�
กับพฤติกรรมการท�องเที่ยวในแหล�งท�องเที่ยวทางประวัติศาสตร�และวัฒนธรรม 5) ป=จจัยเก่ียวกับ
ระดับการศึกษา สถานภาพ การรับรู�ข�อมูลข�าวสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส� สื่อกิจกรรม และการคล�อย
ตามกลุ�มเพื่อน มีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมการเลือกกิจกรรมการท�องเที่ยว รูปแบบการบริหาร
จัดการท�องเท่ียวสําหรับนักท�องเท่ียวชาวญี่ปุxนที่พํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม� มี 3 ส�วนได�แก� 
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การบริหารจัดการท�องเท่ียวประกอบด�วย ความต�องการของนักท�องเที่ยวชาวญ่ีปุxน การบริการของ
ผู�ประกอบการ และกระบวนการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม โดยใช�หลักบริหารจัดการและส�วนประสม
ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต�องการ  

  วรวิทย� เกิดสวัสด์ิ (2552) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
แบบมีส�วนร�วม พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสุพรรณบุรี โดยพบว�า
พันธกิจและยุทธศาสตร� ได�แก� 1) พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและส�งเสริมกิจกรรมทางการท�องเท่ียว 
2) ส�งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป=ญญาท�องถ่ิน 3) ชุมชนเข�มแข็งมีรายได�จากการจําหน�าย
ผลิตภัณฑ�ชุมชน 4) ส�งเสริมการให�บริการและประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียว 5) การบริหารจัดการ
ท�องเท่ียว โดยผลการทดลองในยุทธศาสตร�ท่ี 3 และ 4 ภายใต�โครงการอบรมและส�งเสริมการปลูก
ดอกเข�าพรรษา และโครงการส�งเสริมอาชีพระยะสั้นสําหรับประชาชน หลักสูตรการนวดแผนไทย จาก
กลุ�มผู�เ ก่ียวข�องกับการพัฒนาการท�องเท่ียวและผู� มีส�วนได�ส�วนเสียในการท�องเท่ียวยอมรับว�า
ยุทธศาสตร�ดังกล�าวมีความเหมาะสมและนําไปใช�ได�จริง  
  เทพพิทักษ�  เครือชัย (2553) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ภูหินด�าง
องค�การบริหารส�วนตําบลห�วยข�า อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัยพบว�า ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง
ในทุกภาคส�วนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีควรมีส�วนร�วมในการพัฒนาในทุกข้ันตอน มีการร�วมคิด 
ร�วมทํา ร�วมวางแผน ร�วมพัฒนา และติดตามประเมินผลอย�างต�อเนื่องและควรให�นําแผนแม�บทการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�เข�าบรรจุในแผนพัฒนาตําบลขององค�การบริหารส�วนตําบลห�วยข�า 
รวมท้ังการปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวให�มีมาตรฐาน 
  ประพัทธ�ชัย  ไชยนอก  (2553) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาบ�านด�านซ�าย อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย โดยผลจากการศึกษาสภาพการท�องเท่ียว 
ชิงวัฒนธรรมในบ�านด�านซ�าย อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย ทั้ง 3 ด�าน พบว�า 1) ด�านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท�องเท่ียว ได�แก� (1) เจ�าหน�าท่ีท่ีเกี่ยวข�องจัดทําหนังสือขอความร�วมมือจากหน�วยงานใน
ท�องถ่ินเพ่ือให�จัดหาอาสาสมัครหมู�บ�านด�านการท�องเท่ียว  เพ่ือช�วยเหลือ  ให�คําแนะนํา และให�ความ
แก�นักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาท�องเท่ียว  (2)  หน�วยงานของภาครัฐท่ีมีส�วนเก่ียวข�องร�วมกันสนับสนุนวัฒนธรรม
ที่เป-นเอกลักษณ�เฉพาะของชุมชน  พร�อมทั้งปรับปรุงให�ดีขึ้นกว�าที่เป-นอยู�เพื่อเป-นการดึงดูดใจ
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ  2)  ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ได�แก�  (1)  จัดต้ังศูนย�บริการ
คอยให�คําแนะนําช�วยเหลือนักท�องเท่ียวในเบื้องตนเพ่ือให�คําแนะนําในด�านต�าง ๆ  แก�นักท�องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวต�างชาติ  (2)  จัดสถานท่ีไว�คอยบริการต�อนรับนักท�องเท่ียวให�เพียงพอ  เช�น  ศาลา
พักผ�อน ท่ีจอดรถ ห�องน้ํา ห�องสุขาที่เพียงพอเพื่อเป-นจุดพักผ�อนและอํานวยความสะดวกสําหรับ
นักท�องเท่ียวในระหว�างการท�องเท่ียวชมกิจกรรมงานประเพณี 3) ด�านการเข�าถึงแหล�งท�องเที่ยว  
ได�แก�  (1) ปรับปรุงเส�นทางการเดินทางให�มีสะดวกและความปลอดภัยมากข้ึน อีกท้ังมีการจัดทํา
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ปoายบอกระยะทางท่ีมองเห็นได�ชัดเจนและเข�าใจง�าย  (2)  ให�องค�การบริหารส�วนตําบลในท�องถ่ินและ
ประชาชนในชุมชนเป-นแกนนําสําคัญในการจัดอํานวยความสะดวกต�อการเดินทางเข�าถึงยัง 
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให�แก�นักท�องเท่ียว 

  ห�าวหาญ ทวี เส�ง (2555) ได� ศึกษาการพัฒนาการท�องเ ท่ียวเชิงสร�างสรรค�  : 
กรณีศึกษา ศูนย�กลางเศรษฐกิจนก เทศบาลนครยะลา พบว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
ศูนย�กลางเศรษฐกิจนก เทศบาลนครยะลา มีศักยภาพและพัฒนาให�เป-นแหล�งท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
โดยผู�นําองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินและผู�นําภาคสนามนกเขาชวาเสียงภาคใต�ให�ความสําคัญกับ
ศักยภาพการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ด�านสังคมและผู�ประกอบการเพาะเลี้ยงนกเขาชวาเสียงให�
ความสําคัญกับศักยภาพการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ด�านเศรษฐกิจ ส�วนของความคิดเห็นเก่ียวกับการ
มีส�วนร�วมของผู�นําองค�การปกครองส�วนท�องถ่ินและผู�นําสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต� ให�ความสําคัญ
กับการมีส�วนร�วมในการวางแผนมากท่ีสุด รองลงมาคือ การร�วมดําเนินการ การร�วมรับผลประโยชน�
และการติดตามและประเมินผล ส�วนผู�ประกอบการเพาะเลี้ยงนกเขาชวาเสียง ให�ความสําคัญกับการมี
ส�วนร�วมในการวางแผนมาที่สุด รองลงมาคือการร�วมรับผลประโยชน� การร�วมดําเนินการและ     
การติดตามและประเมินผล ภาพรวมของสิ่งกระตุ�นทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต�อนักท�องเท่ียวชาวไทย 
ท้ัง 7 ด�าน มีผลอยู�ในระดับมาก สามารถเรียงตามลําดับ ดังต�อไปนี้ ด�านบุคลากร ราคา กระบวนการ
ให�บริการ ผลิตภัณฑ� ช�องทางการจัดจําหน�าย ลักษณะทางกายภาพและการส�งเสริมการตลาด และใน
ส�วนของการกําหนดแนวทางการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� ควรสร�างบุคลากรอย�างมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ิมมูลค�าการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�อย�างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ให�บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ�อย�างสร�างสรรค� บูรณาการเทคโนโลยี ช�องทางการจัดจําหน�ายให�เข�าถึง
กลุ�มเปoาหมาย พัฒนาลักษณะทางกายภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพัฒนากระบวนการส�งเสริม
การตลาดอย�างสร�างสรรค� 
  วรินทร�ธร  ธรสารสมบัติ (2556) ศึกษาเรื่อง ความร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชนในการพัฒนาการท�องเที่ยว ผลการวิจัย พบว�า มีรูปแบบการประสานงานโดยจังหวัดได�
กําหนดยุทธศาสตร� ให�สอดคล�องกับแผนแม�บท มีการจัดแบ�งบทบาทหลักท่ีชัดเจนของภาคีพัฒนา 
โดยมีท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเป-นตัวกลางประสานงานระหว�างภาครัฐภาคเอกชน และชุมชน ทําให�
เกิดความร�วมมือการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอย�างเหมาะสมเพ่ือให�เกิดความคล�องตัวและส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวให�มีการบริหารเป-นรูปธรรมโดย ชุมชนควรมีส�วนร�วมในการจัดตั้งองค�การภายในชุมชน   
เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการท�องเท่ียว การพัฒนาสินค�า บริการ และป=จจัยสนับสนุนการท�องเท่ียวใน     
ทุกกิจกรรม 
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  วันทนา เนาว�วัน และคณะ (2558) ได�ศึกษาเพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
สัมผัสภูมิป=ญญาท�องถ่ิน กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ�อาหาร วัฒนธรรมมุสลิม ชุมชนเมือง เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว�า ชุมชนบ�านประตูชัย เป-นชุมชนชาวพุทธ มุสลิม 
และชาวคริสต� อาศัยอยู�ร�วมกันด�วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ีแตกต�างโดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา แต�มี
ความราบรื่นสงบสุขมาต้ังแต�สมัยรัตนโกสินทร�ตอนต�น มีอาหารท่ีเป-นวัฒนธรรมเชิงวัตถุท่ีพัฒนาใช�ใน
ประเพณีต�างๆ ร�วมกันอย�างหลากหลาย ในงานวิจัยนี้เน�นท่ีวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอาหารชุมชนมุสลิม 
ได�แก� ประเพณีการเกิด การฝากครรภ� การตัดผมไฟ การขึ้นเปล การเรียนภาษาอาหรับ พิธีสุนัต
พิธีตัมมัสกุรอ�าน พิธีนิกะห�พิธีละหมาด กิจกรรมวันตรุษสําคัญ และงานศพ ส�วนอาหารได�แก� ข�าวหมก 
มัสม่ัน มะตะบะซุป แกงกะหรี่ ข�าวเหนียวเหลือง สลัดแขก ก�วยเต๋ียวแขก ปะป�า กะดูรีย� และโรตีสายไหม 
แนวทางในการพัฒนาและจัดการการท�องเท่ียว กลุ�มชุมชนมีความเห็นร�วมกันว�า ควรจัดการท�องเท่ียว
ให�สอดคล�องกับหลักการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ใน 3 ด�าน คือ 1) ด�านแลกเปลี่ยนเรียนรู� โดยกลุ�ม
ควรจัดให�นักท�องเท่ียวได�รับประสบการณ�เชิงสร�างสรรค�เก่ียวกับอาหารท่ีชุมชนเลือกและมีความพร�อม
คือกิจกรรมทาโรตีสายไหม ประกอบการบรรยายให�ความรู�แลกเปลี่ยนกับนักท�องเที่ยวอย�างชัดเจน  
2) ด�านคุณค�าทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อม ควรจัดกิจกรรมท่ีเป-นวิถีชีวิตของชุมชน เป-นกิจกรรม
ท่ีสามารถเผยแพร�ได�ตามแนวทางของชุมชนเอง และควรเป-นกิจกรรมท่ีนักท�องเท่ียวสนใจจริง 3) ด�าน
ประสบการณ�ตรงกับเจ�าของวัฒนธรรม ควรจัดต้ังกลุ�มรับผิดชอบโดยตรงจากการมีส�วนร�วมของชุมชน
เพ่ือดําเนินการภายใต�แผนงานท่ีชัดเจนท่ีมีกรอบของระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการให�บริการ 
รวมท้ังแสดงศักยภาพเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในระยะเริ่มต�น เช�น การจัด
บ�านพักเป-นโฮมสเตย� การจัดทําของที่ระลึก ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได�วางแนวทางไว�แล�ว รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ�ผ�านเว็บไซต�ด�วย 
  ทินกฤต รุ�งเมือง (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เพ่ือ
ส�งเสริมเครือข�ายกิจกรรมการท�องเ ท่ียว ของกลุ�มทวารวดี  4 จังหวัด พบว�า สภาพของการ
ดําเนินการการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของกลุ�มทวารวดี 4 จังหวัด นักท�องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต�างชาติเห็นว�าการมีส�วนร�วมของชุมชน ศักยภาพของแหล�งท�องเท่ียว การเรียนรู�และกิจกรรม  
อยู�ในระดับมาก นักท�องเท่ียวชาวไทยและชาวต�างชาติต�องการท�องเท่ียวทางธรรมชาติมากท่ีสุด  คิดเป-น
ร�อยละ 57.59 แหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ประเพณี คิดเป-นร�อยละ 18.85 และแหล�งท�องเท่ียว
ด�านวิถีชีวิตท�องถ่ินคิดเป-นร�อยละ 13.09 ตามลําดับ ผลการทดลองรูปแบบการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค� ด�านการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ตามโครงสร�างเพ่ือความสมดุลตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทําให�สมาชิกทราบถึงแนวทางการกระจายรายได� การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�อย�างต�อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมท่ีสะท�อนถึงประวัติศาสตร� วัฒนธรรม ประเพณี ความพึงพอใจ
ของนักท�องเท่ียว อยู�ในระดับมาก การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�และมี
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ความคิดเห็นของผู�ที่เกี่ยวข�องอยู�ในระดับมาก และพบว�า ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม  
มีการดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียวและพัฒนาอย�างต�อเนื่อง นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เพ่ือ
การประชาสัมพันธ�ชุมชน ผู�บริหารในชุมชน และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�การสนับสนุนเชื่อมโยง
เครือข�ายการท�องเท่ียวภายใน และภายนอกชุมชน เน�นกระบวนการมี ส�วนร�วมระดับชุมชนและ
หน�วยงานภาครัฐ 

  นรินทร� สังข�รักษา และคณะ (2558) ได�วิจัยและพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
โดยใช�วัดเป-นฐานการเรียนรู�และการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค�
การวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการณ�ในการจัดการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดนครปฐม 2) ศึกษา
รูปแบบการจัดการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�โดยใช�วัดเป-นฐานการเรียนรู�และท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
3) ศึกษาการปฏิบัติท่ีเป-นเลิศในการจัดการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�โดยใช�วัดเป-นฐานการเรียนรู�และ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน  และ 4) ศึกษาแนวทางการจัดการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�โดยใช�วัดเป-นฐานการ
เรียนรู�และท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน 
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใช� และข้ันตอนท่ี 4 การประเมิน
และปรับปรุง เครื่องมือท่ีใช�เป-นแบบสอบถาม  แนวทางการสัมภาษณ�ระดับลึก แนวทางการสนทนากลุ�ม 
และการสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม รวบรวมข�อมูลและวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�
สําเร็จรูป สถิติท่ีใช� ความถ่ี ร�อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
ด�วยการวิเคราะห�เนื้อหา  ผลการวิจัย พบว�า 1)การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมของแหล�งท�องเที่ยว
ท่ีศึกษามีความพร�อมในการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�  แนวโน�มมีนักท�องเท่ียวมาท�องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
ระดับแรงจูงใจของนักท�องเท่ียวในการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ภาพรวมอยู�ในระดับมาก 2) การพัฒนา
รูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� โดยใช�วัดเป-นฐานการเรียนรู�และท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
ได�รูปแบบมีชื่อเรียกว�า “MEDITATE Model” ได�แก� (1) การจัดการทรัพยากรการท�องเที่ยว 
(M=Managing to Tourism Resource) (2) สิ่งท่ีดึงดูดใจในการท�องเท่ียว (E=Eye-catching in 
Tourism) (3) ความแตกต�างของการท�องเท่ียว (D=Difference of Tourism) (4) อัตลักษณ�ทางการ
ท�องเท่ียว  (I=Identity on Tourism) (5) การเรียนรู�สู�การเปลี่ยนแปลง  (T=Transformative Learning) 
(6) กิจกรรมทางการตลาด(A=Activity Marketing) (7) เทคโนโลยีเพ่ือการท�องเท่ียว (T=Technology 
for Tourism) และ (8) การประเมินผลการท�องเท่ียว (E=Evaluation about Tourism) 3) การปฏิบัติ  
ท่ีเป-นเลิศในด�านผู�นํามีความมุ�งม่ัน กําหนดเปoาหมาย การจัดองค�กร และโครงสร�าง ทุนชุมชน การมี
วัฒนธรรมองค�กร การใช�เทคโนโลยี การมีส�วนร�วมแบบ “จตุรภาคี” ศักยภาพในการรองรับการท�องเท่ียว  
ความเป-นประชาธิปไตย ความมีจิตสํานึกสาธารณะ และการประเมินผล  และ 4) แนวทางการจัดการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ได�แก�  การจัดทําแผนกลยุทธ�การท�องเที่ยว การสร�างความเข�าใจร�วมกัน  
การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวและเรียนรู�ท่ีวัดอย�างหลากหลาย การพัฒนาบุคลากรด�านการท�องเท่ียว 
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การประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง การจัดทําปoายแหล�งท�องเที่ยว และการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ  

7.2 งานวิจัยในต%างประเทศ 
  Claudia Jurowski and Desmond Omotayo Brown (2001) ศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบทัศนคติเรื่องคุณภาพชีวิตกับการพัฒนาการท�องเท่ียวของคนในชุมชนท่ีเป-นสมาชิก
องค�การและไม�เป-นสมาชิกองค�การโดยพบว�าชุมชนส�วนใหญ�มักใช�การท�องเท่ียวเป-นทางหนึ่งใน     
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แผนการพัฒนาท่ีข้ึนอยู�กับการมีส�วนร�วมใน
องค�การในชุมชนของตน ซ่ึงองค�การเหล�านี้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของตนได�    
ผลการศึกษาพบว�า คนท้ังสองกลุ�มมีความเห็นด�านผลกระทบจากการท�องเท่ียวไม�แตกต�างกันอย�างมี
นัยสําคัญ ด�านคุณภาพชีวิตพบว�าอยู�ในระดับดี ด�านคุณภาพการศึกษาอยู�ในระดับค�อนข�างสูง       
ส�วนด�านความคล�องตัวของการจราจร คุณภาพการเดินทางโดยรถสาธารณะ ราคาท่ีดิน และบ�านอยู�
ในระดับปานกลาง มีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญด�านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล�อม โอกาสในการ
สันทนาการและวัฒนธรรม ส�วนด�านผลกระทบจากการท�องเที่ยวพบว�าไม�มีความแตกต�างอย�างมี
นัยสําคัญ การพัฒนาด�านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือการท�องเท่ียวพบว�าได�รับการสนับสนุนระดับมาก
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอนุรักษ� และฟาร�มม�า ผลการศึกษานี้ยืนยันแนวคิดที่ว�า มีความสัมพันธ�เชิงบวก
ระหว�างคนในชุมชนท่ีเป-นสมาชิกองค�การในชุมชนกับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตน และมี
ความสัมพันธ�เชิงบวกระหว�างคนในชุมชนท่ีเป-นสมาชิกองค�การในชุมชนกับความวิตกกังวลเรื่อง      
สิ่งปลูกสร�างในชุมชน 
  HwanSuk Chris Chol and Ercan Sirakaya (2006) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัด
ด�านการท�องเท่ียวของชุมชนโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับการพัฒนาการท�องเท่ียวในชุมชน โดยใช�
วิธี Modified Delphi Technique พัฒนาตัวชี้วัดให�เป-นรูปธรรม จัดให�มีการอภิปรายกลุ�มนักวิจัย 
จํานวน 38 คนจํานวน 3 รอบ ผลลัพธ�ท่ีได� 125 ตัวชี้วัด ด�านการเมือง 32 ตัวชี้วัด ด�านสังคม 28 
ตัวชี้วัด ด�านระบบนิเวศ 25 ตัวชี้วัด ด�านเศรษฐกิจ 24 ตัวชี้วัด ด�านเทคโนโลยี 3 ตัวชี้วัด และด�าน
วัฒนธรรม 13 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท้ังหมดนี้สามารถใช�กําหนดการชี้วัดข้ันต�น ในระดับชุมชนและระดับ
ภูมิภาค ผลการศึกษาพบว�า ดัชนีชี้วัดการพัฒนาการท�องเท่ียวของชุมชนจากมากท่ีสุดคือ  ด�านการเมือง 
ด�านสังคม ด�านระบบนิเวศ ด�านเศรษฐกิจและด�านวัฒนธรรม ตามลาดับ  
  Byrd and Cardenas (2006) ศึกษาเรื่อง Elements of Stakeholder Supportfor 
Tourism in Rural Communities The Case of Eastern North Carolina พบว�าในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวให�ประสบความสําเร็จ ต�องมีการวางแผนและการจัดการที่ดี มีการสนับสนุน
เพ่ือให�เกิดความร�วมมือประสานงานระหว�างภาคเอกชน ประชาชนและผู�นําท�องถิ่นเจ�าของธุรกิจ 
เจ�าหน�าท่ีของรัฐบาล และนักท�องเท่ียว เป-นป=จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว  
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  Byrd (2007) ศึกษาเรื่องบทบาทของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับการพัฒนาการท�องเท่ียว
การศึกษานี้พบว�าสิ่งสําคัญของความสําเร็จในการพัฒนาการท�องเท่ียว คือ การสนับสนุนจากผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียรวมท้ังเรื่องของการสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียวก็เป-นตัวแปรท่ีสําคัญ ผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียในการพัฒนาการท�องเท่ียวได�แก�คนสี่กลุ�มคือ นักท�องเท่ียวป=จจุบัน นักท�องเท่ียวใน
อนาคต ชุมชนท�องเท่ียวในป=จจุบัน และชุมชนท�องเท่ียวในอนาคต ผลการวิจัยพบว�า นักท�องเท่ียว
ป=จจุบันทําให�มีอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเช�นโรงแรม ร�านค�าและการบริโภคภายในแหล�งท�องเท่ียว 
การบริการต�างๆ ท่ีเกิดจากความต�อเนื่องของการท�องเท่ียว เช�น  การซักผ�า ร�านขายของชา ดังนั้น 
คนกลุ�มให�บริการการท�องเท่ียวเหล�านี้ต�องมีความรู�เรื่อง การพัฒนาสาธารณูปโภค คุณภาพท่ีสูงข้ึน
การให�บริการ เป-นต�น และต�องระมัดระวังเรื่องการสูญเสียสิ่งปลูกสร�างท่ีเก่ียวข�องกับประวัติศาสตร� 
ความหนาแน�นของพลเมือง ความไม�พอใจของชุมชน เป-นต�น นักท�องเที่ยวในอนาคตก็เป-นกลุ�มท่ี
เรียนรู�แหล�งท�องเที่ยวจากนักท�องเที่ยวกลุ�มป=จจุบันในเรื่องต�าง ๆ ที่กล�าวข�างต�น จากกระบวนการ
ด�านการตลาด และสื่อต�าง ๆ นักวางแผนต�องมีความตระหนักรู�การบริโภคต�างๆของนักท�องเท่ียวใน
อนาคต รู�เรื่องระยะเวลาท่ีนักท�องเท่ียวในอนาคตจะใช�เวลาในแหล�งท�องเท่ียว กิจกรรมท่ีต�องการกลุ�ม
ชุมชนเจ�าของแหล�งท�องเท่ียวในป=จจุบัน เช�น เจ�าของโรงแรม นักธุรกิจ เจ�าหน�าท่ีรัฐ ต�องรู�วิธีการใช�
แหล�งท�องเท่ียว และสิ่งเก่ียวข�องให�เต็มประโยชน� และกลุ�มนี้ก็เป-นกลุ�มท่ีสร�างผลกระทบต�อ กลุ�มอ่ืนๆ 
เป-นอย�างมาก กลุ�มชุมชนเจ�าของแหล�งท�องเที่ยวในอนาคต คนกลุ�มนี้เจ�าของโรงแรม นักธุรกิจ 
เจ�าหน�าท่ีรัฐ อาจเป-นคนพ้ืนท่ีหรือคนท่ีมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  
  Ana Luisa delclaux Bravo (2008) ศึกษาเรื่อง การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของ
พิพิธภัณฑ�เป-นแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ เม่ือพิพิธภัณฑ� เป-นหนึ่ง ในแหล�งท�องเท่ียวท่ี
สําคัญ พิพิธภัณฑ�จึงจําเป-นต�องปลูกจิตสํานึกเรื่องการรักษาแหล�งท�องเที่ยวโดยการให�การศึกษาท่ีมี
เนื้อหาด�านประวัติศาสตร� วัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อม โดยมีพ้ืนฐานท่ีเชื่อว�านักท�องเท่ียวท่ีมีความรู� 
ความสามารถในการรักษาธรรมชาติ และวัฒนธรรมจะช�วยให�เกิดการพัฒนาการท�องเท่ียวลดผลกระทบ
ท้ังหลายท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวได� และทําให�เกิดการรักษาทัศนียภาพท่ีสวยงามเก็บสภาพเดิมให�คงไว� 
อีกประการหนึ่งคือ นักท�องเท่ียวควรเป-นส�วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการท�องเท่ียว  
  Connell, Page and Bentley (2009) ศึกษาเรื่อง Towards Sustainable Tourism 
Planning in New Zealand: Monitoring Local Government Planning under the Resource 
Management Act งานวิจัยนี้มีจุดประสงค�เพ่ือวางแผนการพัฒนาการท�องเท่ียวในระดับท�องถ่ิน โดย
เน�นท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐบาลท�องถ่ินในเรื่องการจัดการการท�องเท่ียวโดยยึดการทํางานต�อยอดจาก
รัฐบาลโดยจัดทําแผนท่ีมุ�งเน�นในการปoองกันดูแลสิ่งแวดล�อม การสร�างความรับผิดชอบระหว�างรัฐบาล
ท�องถ่ิน การท�องเท่ียว และชุมชน ในการทํางานร�วมมือกัน ท้ังด�านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล�อม นอกจากนี้ยังปลุกจิตสํานึกของเจ�าหน�าท่ีและสมาชิกท�องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังให�ทํางาน
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ด�านการท�องเท่ียว โดยคํานึงถึงการเติบโต และผลกระทบจากการท�องเท่ียวเป-นสําคัญ ผลการวิจัย
แสดงให�เห็นถึงประเด็นต�าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดการการท�องเท่ียว เช�น การจัดการกับผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล�อมท่ีไม�พึงประสงค� การจัดการขยะ ค�าใช�จ�ายในการท�องเท่ียวแบบประหยัด ข�อขัดแย�ง
ระหว�างนักท�องเที่ยว นักพัฒนา และประชาชน การพัฒนาผลิตภัณฑ� การให�ความสําคัญกับฤดู
การท�องเท่ียว ผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงของอากาศ เศรษฐกิจ การเมือง ต�อแผนการท�องเท่ียว 
โอกาสในการสร�างเครือข�ายเพื่อนและวัฒนธรรม ปริมาณร�านค�าที่มากเกินไป การเพิ่มกิจกรรม
นอกสถานท่ี ป=ญหาเรื่องสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานในช�วงฤดูการท�องเท่ียว เป-นต�น   
  Ivana Logar (2010) ศึกษาเรื่อง การจัดการการท�องเท่ียว ในประเทศโครเอเชีย ซ่ึง
ส�งผลกระทบทางลบต�อสิ่งแวดล�อม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และคุณภาพของการบริการ
ท�องเท่ียวตํ่า เจ�าหน�าท่ีท่ีบริการทางการท�องเท่ียวมีน�อยและไม�เพียงพอ มีภาวะสิ่งแวดล�อมเป-นพิษ 
นักท�องเท่ียวมีจํานวนมากในช�วงเทศกาล นโยบายทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต�อการท�องเท่ียว การเรียกเก็บภาษี 
การแบ�งโซน การข้ึนปoายลิขสิทธิ์ของเจ�าของบ�าน เป-นอุปสรรคต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว จึงส�งผล
ในทางลบต�อการท�องเท่ียวและเศรษฐกิจในภาพรวม 
  Yim King Penny Wan and Xiangping Li (2011) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา 
การท�องเท่ียวในมาเก�า ประเทศจีน เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต�อผู�ประกอบการ ในการพัฒนา 
การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมซึ่งส�งผลกระทบกับเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อมและชุมชน 
ขาดการมีส�วนร�วมของชุมชนต�อการพัฒนาการท�องเที่ยวดังนั้นจึงจําเป-นต�องเร�งสร�างต�องระบบ
ขนส�งมวลชนสาธารณะและรักษาสภาพแวดล�อม ลดอัตราการเกิดอาชญากรรม โดยการร�วมมือกับ
ผู�ประกอบการหลักท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันอย�างเร�งด�วน 
  WooMi Jo Phillips et al  (2011) ศึกษาเรื่อง ประสบการณ�การท�องเท่ียวแบบเล�า
ปากต�อปาก และความตั้งใจกลับมาเยือนซํ้าในจุดหมายปลายทางท�องเท่ียวในชนบท: กรณีศึกษา
นอร�ทดาโกต�า สหรัฐอเมริกา พบว�าต�องให�ทุกฝxายเข�าใจถึงผลประโยชน�ต�าง ๆ อันเกิดจากการท�องเท่ียว
อย�างเป-นธรรม เสมอภาค ถือเป-นเรื่องสําคัญตามความคิดเห็นของนักท�องเท่ียวต�อมโนภาพ คุณค�า 
และความพึงพอใจท่ีมีความสัมพันธ�กับพฤติกรรมในอนาคต เก่ียวกับความต้ังใจในการกลับมาเยือน
และความต้ังใจในการแนะนําบอกต�อ ซ่ึงผู�เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวสามารถปรับประยุกต�รูปแบบต�าง ๆ 
ในให�มีส�วนสนับสนุนในการสร�างภาพพจน�ท่ีมีความสําคัญต�อการดึงดูดการเดินทางกลับมาเยือนซํ้า
ของนักท�องเท่ียว 
  Luis César Herrero et al (2012) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบบทบาทสําคัญใน
เทศกาลทางวัฒนธรรมระหว�างนักท�องเท่ียวหรือคนในท�องถ่ินซ่ึงถือได�ว�าเป-นยุทธศาสตร�ในการดึงดูด
นักท�องเที่ยวของเมืองต�าง ๆ โดยการนําเสนอถึงมรดกทางประวัติศาสตร� เพื่อสร�างความคุ�มค�า       
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เชิงเศรษฐกิจระหว�างนักท�องเท่ียวและท�องถ่ินซ่ึงจะส�งผลต�อการจัดการนโยบายการกําหนดราคา
ค�าบริการท่ีมุกฝxายพอใจมากท่ีสุด 

  Booyens and Rogerson (2015) การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ถือเป-นการเจริญเติบโต
ทางการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมเชิงสร�างสรรค� การวิจัยนี้กล�าวถึงการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ซ่ึง
อาศัยประสบการณ�ของนักท�องเท่ียวเป-นสําคัญ โดยศึกษาตัวอย�างของผลิตภัณฑ�ทางการท�องเท่ียวท่ีมี
นวัตกรรมในเมืองเคปทาวน� มีข�อค�นพบท่ีสําคัญคือ การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ในเคปทาวน�นั้นมี
ตลาดท่ีค�อนข�างเล็ก เป-นตลาดกลุ�มเฉพาะ แต�มีศักยภาพและอัตราการเติบโตสูง มีการจัดกิจกรรม  
เชิงสร�างสรรค�เป-นจํานวนมาก แต�ยังขาดกับบูรณาการที่ดีกับการท�องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิง
สร�างสรรค� ในขณะท่ีมีกลุ�มสร�างสรรค�ใหม�ๆ ในเคปทาวน� การพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงสร�างสรรค�สําหรับการ
ท�องเท่ียวก็เริ่มเห็นได�ชัดมากขึ้น ประเด็นนโยบายที่สําคัญ คือ การส�งเสริมเครือข�ายความคิด
สร�างสรรค�ท่ีกระตุ�นความต�องการสําหรับการท�องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ�การท�องเที่ยวพร�อม
ผสมผสานความคิดสร�างสรรค� การวางแผนการพัฒนาเชิงสร�างสรรค�และการบูรณาการการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ในจุดหมายปลายทางเมืองเคปทาวน� ป=จจุบันแหล�งท�องเท่ียวต�างมีการแข�งขันกันมากขึ้น 
การเลียนแบบแนวทางจากธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จหรือจากแบรนด�ดังท่ัวโลก นําไปสู�การต้ังมาตรฐาน
ให�กับสินค�าท่ีเก่ียวกับการท�องเที่ยว รวมถึงการลดเกรดให�กับสินค�าบางประเภท ดังนั้น การหา
จุดขายที่แตกต�างจึงกลายเป-นสิ่งสําคัญสโลแกนอย�างเมืองแห�งความคิดสร�างสรรค�หรือเมืองแห�ง
วัฒนธรรมจึงกลายเป-นคําที่ดึงดูดความสนใจได�เป-นอย�างดี จากทฤษฎีของ Landry (2008) และ 
Florida (2002) ให�ความสําคัญกับความคิดสร�างสรรค�ในเมืองใหญ�ๆ ว�าเป-นตัวเร�งความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของชาติ  

  Florida (2002) เสนอว�าชนชั้นสร�างสรรค� ที่ เป-นกําลังสําคัญในการเพิ่มความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมักถูกดึงดูดด�วยพื้นที่ที ่มีล ักษณะของความแตกต�างและขัดแย�ง      
ในการวิจัยนี้ เมืองสร�างสรรค�ของกรุงโคโลญจน�ถูกเลือกมาเป-นท่ีสําหรับการวิเคราะห�เก่ียวกับโอกาส
ทางการท�องเท่ียวของย�านแห�งความสร�างสรรค�อย�าง Cologne-Ehrenfeld การวิจัยด�านการท�องเท่ียว
เก่ียวกับการดึงดูดของแหล�งความคิดสร�างสรรค�ได�ถูกพูดถึงเฉพาะในมุมของย�านท่ีไกลเมืองของ
ลอนดอนซ่ึงช�วยส�งเสริมความเป-นไปได�ของตลาดสําหรับ Ehrenfeld แต�ข�อมูลเกี่ยวกับจุดหมาย
ปลายทางของ Ehrenfeld ยังไม�ถูกพูดถึง ดังนั้น การวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการค�นพบจึงได�ถูกเลือกมา
เป-นกรณีตัวอย�าง การสัมภาษณ�อย�างไม�เป-นทางการกับผู�ถือหุ�น 11 คนท้ังจากสถาบันการสร�างสรรค�
และองค�การไม�แสวงผลกําไร รวมถึงการสังเกตการณ�และการต้ังคําถามกับผู�ท่ีมากับคนถูกสัมภาษณ�
ได�ถูกดัดแปลงเพ่ือนํามาวิเคราะห�เก่ียวกับโอกาสทางการท�องเท่ียวและเพ่ือให�เข�าถึงคําถามในมุมมอง
อ่ืนๆ ได� การวิจัยได�ค�นพบว�า Ehrenfeld ไม�ใช�สถานท่ีท่ีดึงดูดนักท�องเท่ียวมากนัก ถ�าไม�นับสุเหร�า 
การเดินทางท่ีใกล�เมืองและ สิ่งอํานวยความสะดวกนับเป-นข�อดีของการเป-นแหล�งท�องเท่ียว พ้ืนท่ีแห�ง
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นี้ควรจัดอยู�ในประเภทของเฟสแรกในการพัฒนาเป-นแหล�งท�องเท่ียวเนื่องจากลักษณะของ
นักท�องเท่ียวยังเป-นในแง�ของผู�บุกเบิกศิลปะ การสังสรรค� วัฒนธรรมและวิถีคนเมืองน�าจะเป-นแรง
ขับเคลื่อนสําคัญในการดึงดูดนักท�องเท่ียว การปกป�ดเก่ียวกับรายละเอียดของนักท�องเท่ียวค�อนข�าง
กระทบกับผลลัพธ�ท่ีได�จากการต้ังคําถามและสัมภาษณ� ผู�ท่ีทํางานเก่ียวกับความคิดสร�างสรรค�ได�ไป
เยือนสถานท่ีแห�งนี้มากข้ึน เนื่องจากความสนใจในบรรยากาศของความสร�างสรรค� ข�อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด�านการท�องเท่ียวอาจจะดูชัดเจน แต�ยังคงต�องมีการพิจารณาว�าจุดแข็งของ 
Ehrenfeld ก็คือความแตกต�างและความหลากหลาย ยิ่งไปกว�านั้น สถานท่ีแห�งนี้ไม�ได�ถูกสร�างไว�
สําหรับท�องเท่ียว ดังนั้น แผนการพัฒนาด�านการท�องเท่ียวจึงจําเป-นต�องพัฒนาและปฏิบัติด�วยความ
ระมัดระวังไม�ให�กระทบหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะเดิมของสถานที่ที่มีอยู� ถ�ามีการประชาสัมพันธ�   
มากเกินไปจะมีความเป-นไปได�ท่ี Ehrenfeld จะสูญเสียลักษณะเดิมท่ีเคยมีไว� 
  Simon Chen (2015) งานวิจัยนี้มีเปoาหมายในการนําเสนอเก่ียวกับประสบการณ�ของ
นักท�องเท่ียวในมุมศิลปะเชิงสร�างสรรค� โดยเน�นศึกษาตลาดการท�องเที่ยวในจีน โซนศิลปะของ 
Beijing 198 ได�ถูกนํามาใช�เป-นกรณีศึกษาว�าจะสามารถตอบโจทย�มาตรฐานของการเป-นจุดหมายของ
ศิลปะเชิงสร�างสรรค�ได�อย�างแท�จริงหรือไม� ในช�วงของวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร� พ้ืนท่ีสําหรับงาน
ศิลปะ อย�างโซนศิลปะของ Beijing 798 โซน Sofo ในกรุงสต็อกโฮล�ม และโซน Fitzrovia ใน      
กรุงลอนดอน ได�ดึงดูดนักท�องเท่ียวเข�าไปเป-นจํานวนมาก ณ ป=จจุบัน การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เป-น
แนวคิดใหม�ท่ีถูกนํามาใช�เม่ือไม�ก่ีทศวรรษท่ีผ�านมา แต�ได�รับความสนใจเป-นอย�างดี นักวิชาการบาง
ท�านได�เคยศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ แต�มีการวิจัยเพียงน�อยนิดสําหรับเรื่องการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
ดังนั้น จึงน�าสนใจว�าการท่ีนักท�องเที่ยวสนใจพื้นที่เกี่ยวกับศิลปะเชิงสร�างสรรค�เป-นสิ่งท่ีไม�ควรถูก
มองข�าม และผลลัพธ�ท่ีได�น�าจะเป-นประโยชน�ต�อการนําไปพัฒนาในอนาคต การวิจัยควรเริ่มท่ีการศึกษา
ความหมายของคําว�าการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ในระดับโลก และจึงพิจารณาว�าศิลปะเชิงสร�างสรรค�
มีวิวัฒนาการอย�างไรในประเทศจีน ประวัติศาสตร�และลักษณะของโซนศิลปะท่ี Beijing 798 น�าจะ
เป-นตัวอธิบายความเป-นไปได�เป-นอย�างดี การวิจัยเชิงคุณภาพอย�างลึกซึ้งจึงถูกกําหนดขึ้นด�วยการ
สนับสนุนจากการวิจัยด�วยคําถามเชิงปริมาณ เพ่ือนํามาใช�ประเมินประวัติการท�องเท่ียวของโซนศิลปะ
ท่ี Beijing 798 ข�อมูลท่ีได�จากการทําวิจัยจะถูกนํามาเสนอและถกเถียงอย�างเหมาะสม การค�นพบได�
แสดงว�าพ้ืนท่ีทางศิลปะเชิงสร�างสรรค�ไม�จําเป-นต�องหมายถึงประสบการณ�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
และการจัดงานอีเวนท�เชิงสร�างสรรค�และกิจกรรมต�างๆล�วนจําเป-นต�อการช�วยให�ผู�มาเยือนได�รับ
ประสบการณ�ท่ีสร�างสรรค� การโต�แย�งเก่ียวกับสถานการณ�ป=จจุบันจะถูกนํามาแบ�งป=นในการศึกษาครั้งนี้ 
รวมถึงข�อเสนอแนะต�อการพัฒนาในอนาคตเก่ียวกับจุดหมายสําหรับแหล�งศิลปะเชิงสร�างสรรค�      
ในประเทศจีน 
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8. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ผู�วิจัยได�กําหนดกรอบ
แนวคิดท่ีประกอบด�วยแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย1. แนวคิดเก่ียวกับป=จจัยท่ีก�อให�เกิดการท�องเท่ียว  
- ป=จจัยสําคัญของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� (Zhang, Zhang and Kuwano, 2008; 
Mclntosh, Goeldner and Ritchi, 1995; Bick, Jacobson and Abratt, 2003; Steinhouer, 
2009) ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 เป-นการวิเคราะห�สภาพการณ�และความต�องการด�านการยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช�วิธีสัมภาษณ�เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส�วนร�วม 

  ข้ันตอนท่ี 2 เป-นการร�างข�อเสนอเชิงพัฒนาของยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ผู �วิจัยได�กําหนดวิธีการศึกษาไว�คือ จะใช�เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต    
EDFR ผู�ทรงคุณวุฒิ 18 ท�าน   
  ข้ันตอนท่ี 3 การประชุมเสวนาสร�างสรรค�ทางป=ญญา (Seminar Forum) เพ่ือประชุม
นําเสนอนโยบาย (Policy Meeting) ในการจัดทําข�อเสนอเชิงพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว      
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเป-นการรับรองข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร� ตามแผนภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดท่ีเกี่ยวข�องกับการวิจัย 
1. แนวคิดเกี่ยวกับป,จจัยท่ีก%อให�เกิดการ 
ท%องเท่ียว 
 - ป=จจัยสาํคัญของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค� (Zhang, Zhang and 
Kuwano, 2008; Mclntosh, Goeldner and 
Ritchi, 1995; Bick, Jacobson and Abratt, 
2003; Steinhouer, 2009) 
 
2. การวิจัยเชิงอนาคต  
- อนาคตศาสตร� (นาตยา ป�ลันธนานนท�, 2526) 
- เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (จุมพล     
พูลภัทรชีวิน, 2548) 
-การวิจัยอนาคต (กฤษดา กรุดทอง, 2530) 
 
3. การท%องเท่ียวเชิงสร�างสรรค" 
- ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
(UNESCO) 
- รูปแบบการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
(Richards and  Palmer, 2010) 
- ลักษณะของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
(Charles Landry, 2008) 
- คุณสมบัติของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�  
 
4. การพัฒนายุทธศาสตร"การท%องเท่ียว 
เชิงสร�างสรรค"ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 - การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว 
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
(Goetsch and Davis, 1997 ; ชนินทร�  
ชุณหพันธ�, 2544); Wheelen and Hungor, 
2002; Pearce, and Robinson, 2003) 
 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห�ข�อมูลพื้นฐาน
สภาพการณ� 

และความต�องการ 
ในการพัฒนา 

การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�  

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

วิเคราะห�
เอกสาร 

สัมภาษณ� 
เชิงลึก 

ขั้นท่ี 3

ข�อเสนอการพัฒนา

ยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิง

สร�างสรรค� 

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ขั้นท่ี 2 
IOC 

EDFR 

การร�างและรับรอง 
ข�อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร� 
ในการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิง

สร�างสรรค�  
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

การพัฒนา
ยุทธศาสตร�และ

ข�อเสนอเชิง
นโยบายในการ
ท�องเที่ยวเชิง

สร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุร ี

การจัดประชุม 
เชิงนโยบาย  

(Policy Meeting) 

ยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� 
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี” ซ่ึงเป(น
การวิจัยเชิงนโยบาย (Pol icy Research) ร�วมกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research)  โดยการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยมี
ข้ันตอนการวิจัยดังต�อไปนี้ 
 
รูปแบบการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดําเนินการศึกษาโดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบายเก็บข�อมูล        
เชิงคุณภาพโดยใช�การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) การวิเคราะห�เอกสาร 
การสัมภาษณ�เชิงลึก การสังเกต การสอบถามจากผู�เชี่ยวชาญ และการประชุมรับรองนโยบาย หรือ
เสวนาสร�างสรรค�ทางปSญญา (Seminar Forum) จากการศึกษาข�อมูลจากเอกสาร วารสาร ตํารา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข�องและการเก็บข�อมูลภาคสนาม สัมภาษณ�กลุ�มผู�ให�ข�อมูลหลักหลังจากเก็บ
รวบรวมข�อมูลได�แล�ว จึงนํามาวิเคราะห� สรุปและนําเสนอผลการศึกษา 
 
ข้ันตอนในการวิจัย  
 เพ่ือให�การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบและสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ีกําหนด
ไว�ผู�วิจัยได�กําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเป(น 3 ข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 เป(นการวิเคราะห�สภาพการณ�และความต�องการด�านการยุทธศาสตร�
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช�วิธีสัมภาษณ�เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส�วนร�วม 
 ข้ันตอนท่ี 2 เป(นการร�างข�อเสนอเชิงพัฒนาของยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี  ผู� วิจัยได� กําหนดวิธีการศึกษาไว�คือ จะใช�เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต    
EDFR ผู�ทรงคุณวุฒิ 18 ท�าน   
 ข้ันตอนท่ี 3 การประชุมเสวนาสร�างสรรค�ทางปSญญา (Seminar Forum) เพ่ือประชุม
นําเสนอนโยบาย (Policy Meeting) ในการจัดทําข�อเสนอเชิงพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว      
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึงเป(นการรับรองข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�  
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แผนภาพท่ี 7 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 ข้ันตอนท่ี 1 เป!นการวิเคราะห%สภาพการณ%และความต,องการด,านการพัฒนายุทธศาสตร%
การท0องเท่ียวเชิงสร,างสรรค%ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานและความต�องการด�านการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. วิธีการดําเนินการวิจัย 
1.1 การวิเคราะห�เอกสาร (Documentary Analysis) ท้ังนโยบายแผนงานยุทธศาสตร�

และโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ท้ังเอกสารหนังสือ ตําราแผ�นพับ สื่อชนิดต�างๆ 

กระบวนการ ผลที่ได,รับ ป5จจัยนําเข,า 

ข�อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต�องการ
ด�านยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

การวิเคราะห�เอกสาร                     
การสัมภาษณ�เชิงลึกร�วมกับการ
วิเคราะห� SWOT Analysis, 7’S 

Model, PESTEL Analysis, 
TOWS Matrix 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาสภาพการณ�และความ

ต�องการด�านการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

วิธีการศึกษาโดยใช�เทคนิคการ
วิจัยแบบอนาคต  EDFR  
(Ethnographic Delphi 

Futures Research) 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 18 คน 

ร�างข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร� 
ในการยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว  

เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ล�านนา 

ขั้นตอนที่ 2 
ร�างข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร� 
การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

ผ�านการรับรองข�อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร�ในการพัฒนายุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

การจัดประชุมเสวนา             
สร�างสรรค�ทางปSญญา                          
(Seminar Forum) 

ขั้นตอนที่ 3 
การนําเสนอข�อเสนอเชิง

ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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และ Website ต�างๆ ประกอบด�วยเอกสารท้ังนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร�และโครงการท่ีเก่ียวข�องกับ
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1.2 ศึกษาสภาพปSจจุบันและความต�องการทางด�านการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค� ของจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ�มผู�ให�ข�อมูลหลักเป(นกลุ�มที่ปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวข�อง
กับการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช�การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
จํานวน 14 คน เพ่ือให�ได�ข�อมูลครบถ�วนและรอบด�าน ประกอบด�วย กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา  
การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยสํานักงานสุพรรณบุรี และองค�การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (อพท.) 

1.3 ศึกษาสภาพแวดล�อมเพ่ือหา จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรคท่ีส�งผลต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีด�วยเทคนิค SWOT Analysis และวิเคราะห�
เพ่ือหาความสัมพันธ�ระหว�างปSจจัยโดยเทคนิค TOWS Matrix, PESTEL Analysis, 7’s Model 
  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�สร�างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
และพัฒนาให�สอดคล�องเหมาะสมกับการศึกษาซึ่งในแต�ละขั้นตอน ประกอบด�วยแบบวิเคราะห�
เอกสารท่ีใช�การศึกษาวิจัยยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 ฉบับ 
ใช�วิเคราะห�เอกสารท่ีเก่ียวข�องศึกษาเอกสารการสร�างแบบวิเคราะห�เอกสารท่ีใช�ในการวิจัยสร�างแบบ
วิเคราะห�และสังเคราะห�เนื้อหา เอกสารโดยให�ครอบคลุมเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียว เชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
  ผู�วิจัยได�นําแนวทางการสัมภาษณ�เชิงลึกให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุมและ
ความตรงของเนื้อหาให�ถูกต�องตามหลักวิชาการ แล�วนําแนวทางการสัมภาษณ�เชิงลึกมาปรับปรุงแก�ไข
ตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยและนําเสนอคณะกรรมการ      
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ�ของคําถาม จากนั้นนําไปทดลองใช�กับเจ�าหน�าท่ีใน
หน�วยงานของรัฐ นํากลับมาปรับปรุงก�อนนําไปใช�จริงในภาคสนาม ใช�การตรวจสอบแบบสามเส�า 
(Triangulation) เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมีความถูกต�องและเชื่อถือได� (Valid and Reliable) เพ่ือพิสูจน�ว�า
ข�อมูลท่ีได�มานั้นถูกต�องหรือไม�  โดยการหาข�อมูลจากหลายฝoายหรือใช�วิธีการหลายวิธีในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลในประเด็นเดียวกัน จนกระท่ังได�ความคิดหรือข�อมูลเก่ียวกับประเด็นหรือเรื่องนั้นๆ ออกมา 
ตามท่ีคนส�วนใหญ�เข�าใจหรือรู�สึก  กล�าวโดยสรุปคือวิธีการตรวจสอบแบบสามเส�า (Triangulation) ท่ี
ผู�วิจัยนํามาใช�ในการตรวจสอบข�อมูล ได�แก� 1) การตรวจสอบสามเส�าด�านข�อมูล (Data Triangulation) 
2) การตรวจสอบสามเส�าด�านทฤษฎี (Theory Triangulation) และ 3) การตรวจสอบสามเส�าด�าน
วิธีการรวบรวมข�อมูล(Methodological Triangulation)  (Denzin, 1978: 294-304) และนําแบบ
วิเคราะห�เอกสารท่ีใช�ศึกษาความต�องการท่ีแก�ไขตามคําแนะนําของผู�เชี่ยวชาญแล�ววิเคราะห�เอกสาร 
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2.1 การรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยเก็บรวมรวมข�อมูล เอกสารนโยบาย แผนงานยุทธศาสตร�
และโครงการท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ท้ังเอกสาร หนังสือ ตําราแผ�นพับสื่อชนิดต�างๆ  
และ Website ต�างๆ ด�วยตนเอง 

2.2 การวิเคราะห�ข�อมูล ผู�วิจัยวิเคราะห�ข�อมูลจากแบบวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการ
วิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis)  

3. การสัมภาษณ%เชิงลึก 
  เพ่ือสอบถามข�อมูลพื้นฐานด�านการท�องเที่ยวและความต�องการ โดยศึกษาข�อมูล
พ้ืนฐานด�านการท�องเท่ียวจากหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
  3.1 กลุ0มผู,ให,ข,อมูลหลัก 

   กลุ�มผู�ให�ข�อมูลหลักเป(นกลุ�มท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช�การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) หรือจนข�อมูล
อิ่มตัว (Saturated Data) ประกอบด�วย 1) นักท�องเที่ยวชาวไทย 2) ผู�ประกอบการในธุรกิจ
อุตสาหกรรมท�องเที่ยว 3) นายกสมาคม หรือสถาบันที่เกี่ยวกับการท�องเที่ยวโดยตรง และ              
4) เจ�าหน�าท่ีภาครัฐที่เกี่ยวข�องโดยตรง เช�น กระทรวงท�องเที่ยวและกีฬา ผู�ว�าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี ตํารวจท�องเที่ยว เป(นต�น นักวิชาการ และหน�วยงานท่ีไม�แสวงหากําไร มูลนิธิ สมาคม 
องค�กรต�าง ๆ ท่ีเข�ามามีส�วนเก่ียวข�อง สําหรับจํานวนท่ีผู�วิจัยจะทําการสัมภาษณ�เชิงลึก ท้ังสิ้น 14 คน
โดยใช�การเลือกจากการกําหนดคุณสมบัติ โดยมีหลักเกณฑ�ในทางเทคนิคท่ีใช�การขอความคิดเห็นจาก
ผู�มีประสบการณ�ตรงเป(นวิธีการข้ันตอนการรวบรวม และวิเคราะห�ข�อมูลจากผู�ท่ีมีประสบการณ�เฉพาะ
ด�านหรือข�อสังเกตจากผู�มีประสบการณ�ช�วยในการวิเคราะห�รายละเอียด นอกจากนั้นผู�วิจัยได�กําหนด
คุณสมบัติตามคําแนะนําของผู�เชี่ยวชาญในเบื้องต�น แต�หลังจากที่ทําการสัมภาษณ�เชิงลึก และเก็บ
ข�อมูลจริง จึงเกิดองค�ความรู�ท่ีเพ่ิมข้ึน รู�ได�ว�าใครจะเป(นผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีนํามาสรุปในงานวิจัยในครั้งนี้ 
รวมท้ังการแนะนําของผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีให�ไปทําการติดต�อขอสัมภาษณ�กับผู�ทรงคุณวุฒิท�านอ่ืนท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค�ของงานวิจัยในเวลาต�อมา โดยทุกครั้งท่ีมีการเก็บรวบรวมข�อมูลแล�ว 
ผู�วิจัยจะทําการวิเคราะห�ข�อมูลไปพร�อม ๆ กัน เพ่ือให�เกิดความมีประสิทธิผลให�มากท่ีสุด ในการวิจัย
ครั้งนี้ได�จํานวนกลุ�มผู�เชี่ยวชาญท่ีมีคุณลักษณะแตกต�างกันมาก ดังตารางท่ี 3 โดยมีเกณฑ�ในการ
คัดเลือกกลุ�มผู�ให�ข�อมูลหลักเพ่ือผู�วิจัยสามารถดําเนินการ และควบคุมให�เป(นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น ในการประสานงานกับผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีเป(นผู�มีชื่อเสียง และภารกิจมากจึงต�องทําด�วยตนเอง
ในทุกข้ันตอนของการติดต�อประสานงานกับผู�เชี่ยวชาญและผู�ทรงคุณวุฒิทุกคนท่ีเก่ียวข�องโดยมี
หลักเกณฑ�ว�าผู�ให�ข�อมูลสําคัญต�องมีความรู� ประสบการณ� ตรงจุดประสงค�ของการศึกษา ตามกรอบ
แนวความคิด ทฤษฎี ข้ึนอยู�กับดุลพินิจของผู�วิจัยเมื่อได�ทําการวิจัยมาระดับหนึ่ง ทราบว�าบุคคล
ประเภทไหนท่ีเหมาะสมจะถูกคัดเลือก เนื่องจากสามารถพัฒนาหรือทําให�บรรลุไปสู�ทฤษฎีหรือ    
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องค�ความรู�ที่แสวงหา ที่เป(นเช�นนี้เพราะผู�วิจัยเข�าไปเกี่ยวข�องคลุกคลี และสร�างความสนิทสนม
จากการสัมภาษณ�เชิงลึก จนทราบว�าใครที่เหมาะสมเป(นผู�ให�ข�อมูลสําคัญของงานวิจัยท่ีในงานนี้    
ซ่ึงการสัมภาษณ�เชิงลึกประกอบด�วยบุคคลดังมีรายนาม ดังต�อไปนี้  

3.2 ข้ันตอนการสร,างเครื่องมือในการวิจัย 
    การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ใช�การศึกษาค�นคว�าข�อมูลจากเอกสาร และสัมภาษณ�เชิงลึก 
เป(นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล การกําหนดกรอบคําถามสําหรับการสัมภาษณ� (main 
questions) มาจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง นํามาสร�างเป(นนิยามปฏิบัติการ
ท่ีกําหนดตามกรอบแนวคิด รวมทั้งปSญหาของคําถามในการศึกษา ในการสัมภาษณ�ให�ครอบคลุม
เนื้อหาตามท่ีต�องการ เพ่ือนํามาพัฒนาสร�างแบบสัมภาษณ�เชิงลึกท่ีเป(นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล และ
จะบันทึกในรูปแบบต�าง ๆ เช�น สมุดบันทึกงาน ภาพถ�าย เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพเพ่ือให�
สะดวกในการนําไปวิเคราะห� และเขียนรายงาน ข�อมูลดังกล�าวต�องนํามาจัดระเบียบ และเก็บไว�เป(น
ฐานข�อมูล เพ่ือนําไปวิเคราะห� ทําให�สามารถสืบค�นเรื่องราวให�ได�คําตอบจากผู�ให�ข�อมูล สิ้นสุดลงเม่ือ
ได�ข�อมูลท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงได�ออกแบบแนวคําถามไว�ล�วงหน�าบางส�วน เป(น
คําถามท่ีเก่ียวข�องกับตัวแปร รวมท้ังข�อคําถามเฉพาะ ข้ึนอยู�กับความรู� ประสบการณ�ของผู�ให�ข�อมูล
สําคัญนั้นการสร�างเครื่องมือ ได�แก� แนวทางการสัมภาษณ�ระดับลึกสําหรับผู�เก่ียวข�องกับการจัดทํา
ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประเด็น
การสัมภาษณ�ระดับลึก ได�แก� 1) ภาพรวมการท�องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี 2) สภาพการณ�การ
ท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี 3) การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ของจังหวัดสุพรรณบุรี     
4) ความต�องการและความคาดหวังในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ของจังหวัดสุพรรณบุรี
และ 5) ปSญหาและอุปสรรคของการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3.3 การเก็บรวบรวมข,อมูลและการตรวจสอบ  
   ผู�วิจัยได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูล จากแหล�งต�างๆ เพื่อนํามาทําการวิเคราะห� 
ประกอบด�วยการสัมภาษณ�และการเก็บข�อมูลทุติยภูมิมาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัย ท้ังในและต�างประเทศบทความทางวิชาการ การสัมมนา ตํารา เอกสาร วารสาร รวมท้ัง
เว็บไซต�ที่เกี่ยวข�องเป(นข�อมูลเสริม เพื่อให�เกิดความสมบูรณ�เชิงเนื้อหาให�ครอบคลุมทุกมิติและ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค�การวิจัยอย�างเป(นรูปธรรม สําหรับการสัมภาษณ�เชิงลึกจากกลุ�มผู�ให�ข�อมูล
สําคัญ จํานวน 10 คน โดยใช�วิธีการสัมภาษณ�แบบรายบุคคลแบบ Face to Face โดยผู�วิจัยจะทํา
การนัดกับผู�ให�ข�อมูลสําคัญ เพ่ือทําการเข�าไปสัมภาษณ�เชิงลึกโดยมีการขออนุญาตอย�างเป(นทางการ 
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยใช�เครื่องบันทึกเสียงร�วมกับการจดบันทึกท่ีผู�วิจัยจัดเตรียมข้ึน 
เพ่ือให�ได�ข�อมูลรายละเอียดข�อเท็จจริงของความคิดเห็น และข�อเสนอแนะของผู�ให�ข�อมูลสําคัญ  
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   ผู�วิจัยจะดําเนินการตรวจสอบข�อมูลแบบสามเส�า ได�แก� บุคคล เวลา และสถานท่ี
ดังต�อไปนี้ 

1. ข�อมูลประเภทเอกสาร ผู�วิจัยใช�วิธีการตรวจสอบข�อมูลประเภทเดียวกันจาก
แหล�งข�อมูลหลายแหล�ง เพ่ือทําการตรวจสอบว�าตรงกันหรือไม� รวมถึงความสอดคล�องกันของข�อมูล 
การวิเคราะห�เอกสาร ถือว�ามีความสําคัญอย�างยิ่งสําหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยการวิจัยเอกสารเป(นการ
รวบรวมข�อมูลจากเอกสาร สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ใช�วิธีการวิเคราะห�เอกสารประเภทปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
ในส�วนของการเก็บรวมรวมข�อมูล มีการใช�ข�อมูลภาคสนามของแต�ละกรณีด�วย  

2. ข�อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกผู�วิจัยดําเนินการตรวจสอบข�อมูลด�วยการใช�
คําถามเดียวกันหลาย ๆ คน ทําการเปรียบเทียบคําตอบกับข�อมูลท่ีได�จากเอกสาร บทความวิชาการ 
รายงานการสัมมนาและงานวิจัยต�าง ๆ นอกจากนี้ยังได�ข�อมูลจากการสังเกตสภาพความเป(นจริง 
พร�อมทั้งการตรวจสอบความน�าเชื่อถือของข�อมูลด�วยเทคนิคสามเส�า (สุภางค� จันทวานิช, 2546: 
128-130) ในการตรวจสอบข�อมูลเพ่ือความถูกต�อง 
   การจัดระเบียบข�อมูล ผู�วิจัยจะนําข�อมูลท่ีได�มาทําการแยกแยะตามเนื้อหา รวมท้ัง           
จัดหมวดหมู�ตามวัตถุประสงค� ตามกระบวนการรวบรวมข�อมูลจากการศึกษาค�นคว�าข�อมูลจากเอกสาร 
(Documentary research) ตามประเด็นท่ีทําการสัมภาษณ�เชิงลึกเพ่ือตรวจสอบความถูกต�องโดย
เทียบเคียงตามแนวคิด และทฤษฎีเพื่อให�การนําเสนอเนื้อหาเกิดความสมบูรณ� และชัดเจนเป(น
รูปธรรม เก่ียวกับการวิเคราะห� เก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรีสําหรับการวิเคราะห�ข�อมูลในสนามต�องทําไปพร�อมกับการเก็บข�อมูล โดยการท่ีผู�วิจัยต�อง
ศึกษา และทําความเข�าใจอย�างถ�องแท�กับกรอบความคิด ตัวแปร และทฤษฎีต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือท่ีจะได�เข�าใจความหมายของข�อมูล รวมถึงสามารถแยกแยะข�อมูลที่เก็บจากผู�ให�ข�อมูลสําคัญ    
ในการวิเคราะห�ข�อมูลในระดับนี้ต�องการผลการวิเคราะห� 2 ประการได�แก� 1) วิเคราะห�ว�าข�อมูลท่ี
ได�รับมีความหมายอยู�ในกรอบท่ีสร�างไว�หรือนอกกรอบ และอยู�ในกลุ�มของตัวแปรใด 2) ข�อมูลมีการ
อ่ิมตัวแล�วหรือยัง การตรวจสอบข�อมูลที่ได�รับต�องมีการตรวจสอบโดยมีจุดมุ�งหมายเพื่อหาความ
เชื่อถือได� ความครบถ�วน และทําการกําจัดข�อมูลหรือการลดทอนข�อมูล คือ การตัดข�อมูลท่ีไม�เก่ียวข�อง
กับการวิจัยออกไปเพ่ือให�สามารถทําการวิเคราะห�ได�อย�างถูกต�อง และง�าย แต�ต�องพิจารณาให�ดี ๆ ว�า
ข�อมูลท่ีตัดออกไปไม�เก่ียวข�องจริง ๆ การทํารหัสข�อมูล (coding) วัตถุประสงค�ในการทํารหัสข�อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้เพ่ือใช�สําหรับนับ แสดงถึงความสําคัญของตัวแปรในการวิเคราะห�สาระ การทํารหัส
ข�อมูลเริ่มจาก การนําข�อมูลจากข�อสรุปชั่วคราวท่ีแบ�งไว�เป(นหมวดหมู�ตามตัวแปรท่ีได�กําหนดไว�แล�ว
นํามาแยกย�อยเป(นประโยค ๆ ท่ีทําให�เข�าใจได�เลือกคําหรือข�อความท่ีเป(นแก�นของประโยคนั้น ๆ ออกมา
พร�อมให�ความหมาย เพ่ือท่ีจะได�รู�ความหมายในภายหลัง จัดกลุ�มของคําหรือประโยคตามความหมาย
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ทางรูปธรรมไว�เป(นกลุ�ม ๆ โดยแต�ละกลุ�มอาจจะมีจํานวนไม�เท�ากัน ซ่ึงจํานวนท่ีนับได�จะแปรรูปไปเป(น
น้ําหนักของความสําคัญเม่ือรวมท้ังกลุ�มตามท่ีแยกไว�ก็จะเป(นน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรนั้น ๆ  

3.4 การวิเคราะห%ข,อมูล 
   การศึกษาวิจัยข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช�เทคนิคการวิเคราะห�ทางสถิติ ดังต�อไปนี้ 

1. วิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�เชี่ยวชาญ 
2. วิเคราะห�ประเด็นเชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการวิเคราะห�เอกสารและเนื้อหา 
3. วิเคราะห�ทิศทางของเชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

ของจังหวัดสุพรรณบุรีในอนาคต โดยการหาค�ามัธยฐาน (Median) ใช�การวิเคราะห�ข�อมูลจากการ
สัมภาษณ�เชิงลึกในการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) และหลังจากที่ผู�วิจัยได�เก็บ
รวบรวมข�อมูลเสร็จเรียบร�อยแล�ว นําข�อมูลมาแยกประเภท จัดหมวดหมู� เพ่ือง�ายต�อการวิเคราะห� 
โดยใช�วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลไปพร�อมกัน ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัยในแต�ละวัน
หลังจากเก็บข�อมูลเสร็จ ผู�วิจัยกลับมาบันทึกข�อมูลอย�างละเอียด พร�อมจัดหมวดหมู� วิเคราะห�ข�อมูล 
เสนอผลการวิจัยในลักษณะของการบรรยายข�อมูลและสรุปเชิงวิเคราะห�ท่ีเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี 
   จากการสร�างแนวทางการสัมภาษณ�ระดับลึกเก่ียวกับข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ของจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถสรุปได�ดังแผนภาพท่ี 8 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี  8  ข้ันตอนการสร�างแนวทางการสัมภาษณ�ระดับลึกเก่ียวกับข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ใน

การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

นําแนวทางการสัมภาษณ�ระดับลึกไปปรึกษา
ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบประเด็นเนื้อหา 

สัมภาษณ�ระดับลึกเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียว 
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

สร�างแนวทางการสัมภาษณ�ระดับลึก 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวทางการสัมภาษณ� 
ระดับลึกกับผู�เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว 
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3.5 การวิเคราะห% SWOT Analysis, 7’S Model, PESTEL Analysis และ TOWS 
Matrix 

3.5.1 วิเคราะห�สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม 
(SWOT Analysis) ที่นํามาใช�ในการวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อใช�ศึกษาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) โดยการใช�ตารางประเมินของ 
Wheelen and Hunger และการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมโดยใช�ตารางวิเคราะห�ปSจจัยภายนอก
และปSจจัยภายใน ประกอบด�วย 1) การวิเคราะห�ปSจจัยภายนอก (External Factors Analysis 
Summary: EFAS)  2) การวิเคราะห�ปSจจัยภายใน (Internal Factors Analysis Summary: IFAS) โดย
ใช�การวิเคราะห� 7’S Model และ PESTEL Analysis ร�วมด�วย (Wheelen and Hunger, 2006) 

3.5.2 การจับคู�หาความสัมพันธ�ปSจจัยสภาพแวดล�อมด�วยเทคนิคการวิเคราะห� 
TOWS Matrix เพ่ือนํามาวิเคราะห�หาความสัมพันธ�ของปSจจัยที่เกิดจากการประเมินสภาพแวดล�อม
ภายใน จุดแข็ง (S) จุดอ�อน (W) และการประเมินจากสภาพแวดล�อมภายนอก โอกาส (O) อุปสรรค 
(T) เพ่ือนําข�อมูลมาวิเคราะห�พิจารณาร�วมกันเพ่ือกําหนดทางเลือกของข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช�รูปแบบของ Abraham (2006) 
 
ตารางท่ี  3 สรุปข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห�สภาพการณ�และความต�องการด�านการพัฒนาการท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรค� ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วัตถุประสงค% วิธีการ กลุ0มเปSาหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/สถิติ
และการวิเคราะห%

ข,อมูล 

1. การศึกษาข�อมลูพ้ืนฐานและ
ความต�องการแนวทางการ
พัฒนาความคาดหวัง แนวทาง 

การนําข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�
ไปสู�การปฏิบตัิท่ียั่งยืนของการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ

จังหวัดสุพรรณบุร ี
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ตารางท่ี  3 สรุปข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห�สภาพการณ�และความต�องการด�านการพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค� ของจังหวัดสุพรรณบุรี (ต�อ) 

 

วัตถุประสงค% วิธีการ กลุ0มเปSาหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/สถิติ
และการวิเคราะห%

ข,อมูล 

1.1 วิเคราะห�เอกสาร การวิเคราะห�เอกสาร 
(Documentary 
Analysis) 

นโยบายแผนงานยุทธศาสตร�
และโครงการท่ีเก่ียวข�อง
กับการท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุร ี

แบบวิเคราะห�เอกสาร
ท่ีสร�างข้ึน ใช�การ
วิเคราะห�เอกสาร 

(Documentary 
Analysis) 

1.2 การสัมภาษณ�เชิงลึก สัมภาษณ�เชิงลึก 
(In-depth Interview) 

จํานวน 10 คน 
 

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

ของจังหวัดสพุรรณบุร ี

แนวทางการ
สัมภาษณ�เชิงลึกใช�

การวิเคราะห�เน้ือหา
(Content Analysis) 

1.3 การวิเคราะห� ปSจจัย
ภายในและปSจจัยภายนอก 

วิเคราะห� SWOT 
Analysis, 7’S Model, 

PESTEL Analysis, 
TOWS Matrix 

เอกสารนโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร�และโครงการท่ี

เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค� ของจังหวัด
สุพรรณบุร ี

แบบวิเคราะห� 
SWOT Analysis, 

7’S Model, 
PESTEL Analysis, 
TOWS Matrix ใช�

การวิเคราะห�เน้ือหา 

 
 ข้ันตอนท่ี  2 การร0างข,อเสนอเชิงยุทธศาสตร%ในการพัฒนาการท0องเท่ียวเชิงสร,างสรรค%  
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 วัตถุประสงค% เพื่อวิเคราะห�ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. วิธีดําเนินการในการวิจัย ในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 1 นํามาร�างเป(น
ยุทธศาสตร�ในการพัฒนา การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบไปด�วย 
วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� เป}าประสงค� กลยุทธ�และแนวทางในการดําเนินการ หลังจากนั้นจึงนํา
ร�างยุทธศาสตร�ไปขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาและให�ผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา 
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2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนําแบบวิเคราะห�เอกสารไปปรึกษาผู�เชีย่วชาญ
จํานวน 5 ท�านท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหาภาษาและการวัดประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนื้อหา ภาษาที่ใช�และนํามาหาค�า IOC ของแบบสอบถาม (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยกําหนดเกณฑ�พิจารณา ดังต�อไปนี้ 

 เห็นว�าสอดคล�อง  ให�คะแนน +1 
 ไม�แน�ใจ   ให�คะแนน   0 
 เห็นว�าไม�สอดคล�อง  ให�คะแนน  -1 
 การวิเคราะห�ข�อมูลความเหมาะสมสอดคล�องของแบบวิเคราะห�เอกสารท่ีใช�ใน

การศึกษาความต�องการโดยใช�ดัชนีความสอดคล�อง (IOC) คํานวณตามสูตร (Hemphill and 
Website, 1950: 325 – 342) 

 

 IOC  = ∑R 
     N 
 ∑R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ 
 N  = จํานวนผู�เชี่ยวชาญ  
 นําข�อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค�า IOC โดยใช�ดัชนี

ความสอดคล�อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู�เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค�าIOC  
ได�ค�าระหว�าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก�ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของคําถามให�มีความชัดเจน
สามารถสื่อความหมายได�ง�าย 

3. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต 
แบบ EDFR (Ethnographic Futures Delphi Research) ท่ี เป(นการเก็บข�อมูลภาคสนามแบบมีส�วน
ร�วมและการสังเกต โดยมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ 
  การเก็บข�อมูลผู�เชี่ยวชาญ จาก 4 กลุ�ม ที่ประกอบด�วย 1) เจ�าหน�าที่ระดับสูงของ
หน�วยงานภาครัฐ การท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เจ�าหน�าที่ด�าน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม เจ�าหน�าท่ีด�านวัฒนธรรม ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตร� การท�องเท่ียว 
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 2)  นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการท�องเที่ยวที่เป(นอาจารย�ที่สอนและ
ทําการศึกษาวิจัยด�านการท�องเท่ียว นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านครูจอมบึง ราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและ
มหาวิทยาราชภัฎสวนดุสิตและ 3) ภาคเอกชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเป(นผู�ประกอบการหรือท่ี
ทํางานด�านการท�องเที่ยว การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม วัฒนธรรม  ประเพณี ศิลปะท�องถ่ินของจังหวัด
สุพรรณบุรี ได�แก�ประธานหอการค�าจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร� องค�การบริหารการพัฒนาเพ่ือการท�องเท่ียว จํานวน 18 
คน โดยใช�เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต แบบ  EDFR (Ethnographic Futures Delphi Research) ซ่ึง
เป(นการผสมผสานระหว�างเทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) 
เข�าด�วยกัน ปรับปรุงวิธีให�มีความยึดหยุ�นและมีความเหมาะสมโดยข้ันตอนแรกเป(นการสัมภาษณ�ด�วย
คําถามปลายเป�ดและนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห� สังเคราะห� แล�วสร�างเป(นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส�วนประมาณค�า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ�งเป(น 5, 4, 3, 2 และ 1 แล�วจึงนําส�งไปให�ผู�เชี่ยวชาญ
เพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) เพื่อหาแนวโน�มที่มีความเป(นไปได�มากและมีความสอดคล�อง
ทางความคิดระหว�างกลุ�มผู�เชี่ยวชาญเพ่ือมุ�งตอบสนองจุดมุ�งหมายภาพอนาคตของยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้จํานวนรอบขึ้นอยู�กับเกณฑ� โดยพิจารณาจาก
ค�ามัธยฐาน ต้ังแต� 3.50 – 5.00 และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� ตํ่ากว�า 1.5 และหลักเกณฑ�การเลือก
ผู�เชี่ยวชาญใช�เทคนิคขอความคิดเห็นจากผู�มีประสบการณ�ตรง (Critical Incident Technique) เป(น
เทคนิควิธีการข้ันตอนการรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลจากผู�ท่ีมีประสบการณ�เฉพาะด�านหรือข�อสังเกต
จากผู�มีประสบการณ�ช�วยในการวิเคราะห�รายละเอียดภาพอนาคตของยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี (Kain, 2004) เพื่อลดอัตราความคลาดเคลื่อนของการวิจัย
ด�วยเทคนิคเดลฟายจะมีช�วงของความคลาดเคลื่อนท่ีลดลงตาม  จํานวนผู�เชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 4 
(Stufflebeam, 1971)   
  

ตารางท่ี 4 จํานวนผู�เชี่ยวชาญท่ีใช�ในการวิจัยเทคนิคเดลฟายกับช�วงความคลาดเคลื่อน 
 

จํานวนผู,เช่ียวชาญ (คน) ช0วงของความคลาดเคล่ือน ความคลาดเคล่ือนท่ีลดลง 
1 - 5 1.02 - 0.70 0.50 
5 - 9 0.70 - 0.58 0.12 
9 -13 0.58 - 0.54 0.04 
13 -17 0.54 - 0.50 0.04 
17 - 21 0.50 - 0.48 0.02 
21 - 25 0.48 - 0.46 0.02 
25 - 28 0.46 - 0.44 0.02 

 
ท่ีมา: Stufflebeam, Foley et al, Educational Evaluation and decision making (Itasca, 
IL: Peacock, 1971). 
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 ลักษณะกลุ0มผู,เช่ียวชาญ 
 กลุ�มผู�เชี่ยวชาญ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีใช�ในการสัมภาษณ�เทคนิคเชิงอนาคต 
แบบ EDFR เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้เป(นเรื่องท่ีมีขอบเขตการศึกษาท่ีต�องอาศัยความรู�หลากหลาย
ด�าน จึงไม�สามารถใช�กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความเป(นเอกพันธ� (Homogeneous Group) ได� ต�องอาศัย
ผู�เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ�หลากหลายสาขาวิชา ทําให�ต�องเป(นกลุ�มผู�เชี่ยวชาญท่ีมีคุณลักษณะ
แตกต�างกันมาก (Heterogeneous Group) และต�องใช�ผู�เชี่ยวชาญในจํานวนมากขึ้น ดังนั้น 
ประชากรในงานวิจัยนี้ เป(นผู�ท่ีมีประสบการณ�ทางด�านการบริหารจัดการยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว 
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีและนักวิชาการท่ีเก่ียวข�องโดยตรง 
 ข้ันตอนในการดําเนินการสรุปได� ดังต�อไปนี้ 

1. สัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ รอบท่ี 1 โดยนําข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห� สังเคราะห� มาจัด
กรอบในการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ ทําการส�งหัวข�อการสัมภาษณ�ไปให�กับผู�เชี่ยวชาญก�อนเดินทางไป
สัมภาษณ� ซึ่งเป(นแบบเป�ดและไม�ชี้นํา (Non-directive Open Ended) ทั้งอนาคตภาพด�านท่ีดี 
(Optimistic Realistic) อนาคตภาพด�านไม�ดี (Pessimistic Realistic) และภาพอนาคตท่ีมีความเป(นไปได�
มากท่ีสุด ท้ังนี้เพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญคิดในหลายแง�มุม ซ่ึงเป(นการมองในแง�บวกก�อน แล�วจึงพิจารณา
ในแง�ลบ และความเป(นไปได�มากท่ีสุด 

2. วิเคราะห� สังเคราะห�ข�อมูล ข�อมูลท่ีได�จากาการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือเขียนแนวโน�ม
ภาพอนาคต 

3. สร�างเครื่องมือ โดยนําข�อมูลที่ได�จากการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน        
ตัดทอนข�อความที่ซํ้ากันหรือตัดส�วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยท่ีกําหนดไว�ออกไป โดยการหา
ถ�อยคําท่ีครอบคลุมข�อความทั้งหมด ทั้งนี้ผู�วิจัยได�พยายามรักษาถ�อยคําของผู�ให�สัมภาษณ�มากท่ีสุด 
และพยายามรักษาความหมายเดิมของผู�เชี่ยวชาญให�มากท่ีสุด เพ่ือป}องกันมิให�ผู�เชี่ยวชาญเกิดความ
สับสนในประเด็นนั้น ๆ สร�างเป(นข�อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4. สัมภาษณ�รอบท่ี 2, 3 ผู�วิจัยนําแบบสอบถามไปสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ และนํามาวิเคราะห�
ด�วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือทําการจําแนกข�อมูลหาฉันทามติ ในการสัมภาษณ� รอบท่ี 2 และ 3 ในรอบนี้
ผู�เชี่ยวชาญแต�ละท�านจะได�รับข�อมูลป}อนกลับเชิงสถิติ เป(นของกลุ�มโดยส�วนรวมโดยหา ค�ามัธยฐาน
และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� ของกลุ�ม ผนวกด�วยคําตอบเดิมของตนเอง แล�วขอให�ผู�เชี่ยวชาญแต�ละ
คนพิจารณาตอบใหม� ท้ังนี้พิจารณาจากคําตอบท่ีได�ว�ามีความเป(นเอกพันธ�แล�วหรือยัง มี Homogeneity 
ของคําตอบหรือมีฉันทามติ ของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญท่ีครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากท่ีสุด 
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5. เขียนภาพอนาคต การนําผลการตอบแบบสอบถามของผู�เชี่ยวชาญมาวิเคราะห�ผลตาม
เกณฑ�ท่ีกําหนด ซ่ึงโดยท่ัวไปถือตามเกณฑ�ท่ีมีแนวโน�มความเป(นไปได�ค�อนข�างสูง กล�าวคือ ค�ามัธยฐาน 
(Median) ท่ี 3.5 ข้ึนไป และพิจารณาความสอดคล�องของคําตอบโดยพิจารณาจาก  Inter quartile Range 
(Q3-Q1) ไม�เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตท่ีไม�เป(นวชิาการมากเกินไป คือ คนท่ัวไปอ�านแล�วเข�าใจง�าย 

6. สรุปผลการวิจัยซ่ึงนําไปสู�อนาคตภาพในการบริหารจัดการยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีในอนาคต 
 การวิเคราะห%ข,อมูล 

1. วิเคราะห�ข�อมูลจากการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ รอบที่ 1 (Data Analysis) ผู�วิจัย
ดําเนินการถอดเทปบันทึกเสียง ตัดทอนข�อความท่ีซํ้ากันหรือตัดส�วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจัย   
ท่ีกําหนดไว�ออกไป ท้ังนี้ผู�วิจัยได�พยายามรักษาถ�อยคําของผู�ให�สัมภาษณ�มากท่ีสุด และพยายามรักษา
ความหมายเดิมของผู�เชี่ยวชาญให�มากท่ีสุดด�วยวิธีการสรุปสาระสําคัญตามประเด็นท่ีกําหนดไว�ใน
ขอบเขตด�านเนื้อหา หลังจากนั้นประมวลรวบรวมเป(นหมวดหมู� นํามาจัดระบบระเบียบเชื่อมโยง
ความสัมพันธ�ระหว�างแนวคิด ตีความตามขอบเขตเนื้อหาเพ่ือไปสู�การสรุปบทสัมภาษณ�ท่ีไม�บิดเบือน
ความจริงในแต�ละข�อคําถาม นําผลการวิเคราะห�ท่ีได�ไปสร�างแบบสอบถามมาตราส�วนประมาณค�า   
ใช�ในการสัมภาษณ�รอบ 2  

2. วิเคราะห�ข�อมูลการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ รอบท่ี 2 คํานวณค�าทางสถิติ ได�แก� ค�ามัธยฐาน 
(Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) สร�างแบบสัมภาษณ� รอบท่ี 3 โดย
ปรับแก�ไขคําตอบตามท่ีผู�เชี่ยวชาญระบุให�แก�ไข พร�อมแสดงผลการคํานวณค�ามัธยฐานและค�าพิสัย
ระหว�างควอไทล�ของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ รวมถึงผนวกด�วยคําตอบของผู�เชี่ยวชาญของแต�ละท�านเอง เพ่ือ
ขอให�ผู�เชี่ยวชาญแต�ละท�านพิจารณาตอบใหม�  

3. วิเคราะห�ข�อมูลการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ รอบท่ี 3 เนื่องจากผู�เชี่ยวชาญไม�มีการแก�ไข
คําตอบ คงยืนยันคําตอบเดิมและคําตอบนั้นอยู�ภายในขอบเขตระหว�างค�าพิสัยระหว�างควอไทล� ทุกข�อ 
ผู�เชี่ยวชาญจึงไม�ต�องให�เหตุผลในรอบท่ี 3 
  เกณฑ�ในการตัดสินใจค�ามัธยฐานและค�าพิสัยระหว�างควอไทล� 

3.1 มัธยฐาน (Median) จากแบบสอบถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ โดย
ให�น้ําหนักคะแนนเป(น 5 ระดับ ดังต�อไปนี้ 
   1 คะแนน สําหรับข�อความท่ีมีแนวโน�มจะเกิดข้ึนหรือเป(นจริงน�อยมาก 
   2 คะแนน สําหรับข�อความท่ีมีแนวโน�มจะเกิดข้ึนหรือเป(นจริงน�อย 
   3 คะแนน สําหรับข�อความท่ีมีแนวโน�มจะเกิดข้ึนหรือเป(นจริงปานกลาง 
   4 คะแนน สําหรับข�อความท่ีมีแนวโน�มจะเกิดข้ึนหรือเป(นจริงมาก 
   5 คะแนน สําหรับข�อความท่ีมีแนวโน�มจะเกิดข้ึนหรือเป(นจริงมากท่ีสุด 
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   ค�ามัธยฐานท่ีคํานวณได�จากคําตอบของกลุ�มตัวอย�าง แปลความหมายตามเกณฑ�ท่ี
ผู�วิจัยกําหนดได�ดังต�อไปนี้ 
   ค�ามัธยฐานอยู�ในช�วง 1.00-1.49 หมายความว�า กลุ�มตัวอย�างเห็นว�าข�อความนั้นมี
แนวโน�มท่ีจะเป(นไปได�น�อยท่ีสุด 
   ค�ามัธยฐานอยู�ในช�วง 1.50 – 2.49 หมายความว�า กลุ�มตัวอย�างเห็นว�าข�อความนั้น
มีแนวโน�มท่ีจะเป(นไปได�น�อย 
   ค�ามัธยฐานอยู�ในช�วง 2.50 – 3.49 หมายความว�า กลุ�มตัวอย�างเห็นว�าข�อความนั้น
มีแนวโน�มท่ีจะเป(นไปได�ปานกลาง 
   ค�ามัธยฐานอยู�ในช�วง 3.50 – 4.49 หมายความว�า กลุ�มตัวอย�างเห็นว�าข�อความนั้น
มีแนวโน�มท่ีจะเป(นไปได�มาก 
   ค�ามัธยฐานอยู�ในช�วง 4.50-5.00 หมายความว�า กลุ�มตัวอย�างเห็นว�าข�อความนั้นมี
แนวโน�มท่ีจะเป(นไปได�มากท่ีสุด 
   เกณฑ�ความเป(นไปได�หรือแนวโน�มท่ีจะเกิดข้ึน พิจารณาในระดับมาก และมากท่ีสุด 
คือ ค�ามัธยฐาน ตั้งแต� 3.50-5.00 ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ได�ค�ามัธยฐานในการสัมภาษณ�รอบท่ี 3 ใน
คําตอบของคําถามทุกข�อ อยู�ในระหว�าง 4.00 -5.00  

3.2 ค�าพิสัยระหว�างควอไทล� ค�าความแตกต�างระหว�างควอไทล�ท่ี 1 กับควอไทล�ท่ี 3         
ค�าพิสัยระหว�างควอไทล�ที่คํานวณได�ของแนวโน�มใดท่ีมีค�าน�อยกว�าหรือเท�ากับ 1.50 ซ่ึงเป(นเกณฑ�ท่ี
ยอมรับได�ว�า ผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล�องกัน ค�าพิสัยควอไทล�ของแนวโน�มใดมีค�ามากกว�า 
1.50 แสดงว�า ความคิดเห็นของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญนั้นไม�สอดคล�องกัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2546: 14)     
ซ่ึงงานวิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัยคํานวณหาได�ค�าพิสัยระหว�างควอไทล�ต่ํากว�า 1.50 ทุกข�อคําถาม 
 การเก็บรวบรวมข,อมูล 
 ผู�วิจัยได�ทําหนังสือขอความร�วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยัง
ผู�เชี่ยวชาญท้ัง 18 ท�าน โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค�และระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช� ซ่ึงจําเป(นจะต�องขอให�
ตอบแบบสอบถามถึง 3 รอบ รวมท้ังการไปพบกลุ�มผู�เชี่ยวชาญด�วยตนเอง เพ่ือเป(นการได�ความสัมพันธ�
อันดีจากท่ีจะส�งผลให�ผู�วิจัยได�รับความร�วมมือที่ดี ส�วนการรับแบบสอบถามคืนนั้นจะใช�วิธีการให�
ส�งกลับทางไปรษณีย� โดยผู�วิจัยได�เตรียมจดหมายท่ีจ�าหน�าซองถึงตัวผู�วิจัย เพ่ือให�ความสะดวกแก�กลุ�ม
ผู�เชี่ยวชาญในการท่ีจะส�งแบบสอบถามกลับคืน 
 การวิเคราะห%ข,อมูล 
 การวิเคราะห�ข�อมูลจากการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ รอบท่ี1 (Data Analyzed) นั้นผู�วิจัย
ดําเนินการถอดเทปบันทึกเสียง ตัดทอนข�อความท่ีซํ้ากันหรือตัดส�วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจัยท่ี
กําหนดไว�ออกไป ท้ังนี้ผู�วิจัยได�พยายามรักษาถ�อยคําของผู�ให�สัมภาษณ�มากท่ีสุด และพยายามรักษา
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ความหมายเดิมของผู�เชี่ยวชาญให�มากท่ีสุดด�วยวิธีการสรุปสาระสําคัญตามประเด็นท่ีกําหนดไว�ใน
ขอบเขตด�านเนื้อหา หลังจากนั้นประมวลรวบรวมเป(นหมวดหมู� นํามาจัดระบบระเบียบเชื่อมโยง
ความสัมพันธ�ระหว�างแนวคิด ตีความตามขอบเขตเนื้อหาเพ่ือไปสู�การสรุปบทสัมภาษณ�ท่ีไม�บิดเบือน
ความจริงในแต�ละข�อคําถาม นําผลการวิเคราะห�ท่ีได�ไปสร�างแบบสอบถามมาตราส�วนประมาณค�า ใช�
ในการสัมภาษณ�รอบ 2 ซ่ึงใช�การวิเคราะห�คํานวณค�าทางสถิติ ได�แก� ค�า มัธยฐาน (Median) และค�าพิสัย
ระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) สร�างแบบสัมภาษณ�รอบท่ี 3 โดยปรับแก�ไขคําตอบตามท่ี
ผู�เชี่ยวชาญระบุให�แก�ไข พร�อมแสดงผลการคํานวณค�ามัธยฐานและค�าพิสัยระหว�างควอไทล�ของกลุ�ม
ผู�เชี่ยวชาญ รวมถึงผนวกด�วยคําตอบของผู�เชี่ยวชาญของแต�ละท�านเอง เพ่ือขอให�ผู�เชี่ยวชาญแต�ละ
ท�านพิจารณาตอบใหม� แล�วนําข�อมูลมาแปลผล โดยมีเกณฑ�ดังต�อไปนี้ 
 ค�าเฉลี่ย (Mean) ท่ีได�จากการแสดงความคิดเห็นโดยเฉลี่ยของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญทุกท�าน
รวมกัน นั้นจะมีการแปลความหมาย ดังต�อไปนี้ 
 ค�าต้ังแต� 1.00 – 1.80 หมายถึง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น  “ไม�เห็นด�วยอย�างยิ่ง” 
 ค�าต้ังแต� 1.81 – 2.60 หมายถึง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น  “ไม�เห็นด�วย” 
 ค�าต้ังแต� 2.61 – 3.40 หมายถึง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น  “เห็นด�วยน�อย” 
 ค�าต้ังแต� 3.41 – 4.20 หมายถึง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น  “เห็นด�วย” 
 ค�าต้ังแต� 4.21 – 5.00 หมายถึง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น  “เห็นด�วยอย�างยิ่ง” 
 ค0ามัธยฐาน (Median) ค�าท่ีได�จากการแสดงความคิดเห็นท่ีอยู�ตรงกลางของความคิดเห็น
ท้ังหมด 25 ท�าน โดยกําหนดให� 
 ค�าต้ังแต� 1.00 – 1.49 หมายถึง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น  “ไม�เห็นด�วยอย�างยิ่ง” 
 ค�าต้ังแต� 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น  “ไม�เห็นด�วย” 
 ค�าต้ังแต� 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น  “เห็นด�วยน�อย” 
 ค�าต้ังแต� 3.50 – 4.49 หมายถึง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น  “เห็นด�วย” 
 ค�าต้ังแต� 4.50 – 5.50 หมายถึง กลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น  “เห็นด�วยอย�างยิ่ง” 
 ค0าพิสัยระหว0างควอไทล% (Interquartile Range) ท่ีแสดงให�เห็นถึงความสอดคล�องกัน 
ของของความคิดเห็นของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ ท่ีคํานวณหาค�าความแตกต�างระหว�าง ควอไทล�ท่ี 3 กับ 
ควอไทล�ท่ี 1 ถ�ามีค�าน�อยกว�า 1.50 แสดงว�าข�อความนั้นมีความสอดคล�องกัน 
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ตารางท่ี 5 สรุปข้ันตอนท่ี 2 การร�างข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วัตถุประสงค% วิธีการ กลุ0มเปSาหมาย เคร่ืองมือ/ สถิติ 
ร�างข�อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร�ในการ
พัฒนาการท�องเท่ียว 
เชิงสร�างสรรค�  
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

นําแบบสอบถาม 
(ร�างยุทธศาสตร�) 
ไปตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ (IOC) 

ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน   
5 คน 

การวิเคราะห�ข�อมูล
ความเหมาะสม
สอดคล�องของแบบ
วิเคราะห�เอกสารท่ีใช�ใน
การศึกษาความต�องการ
โดยใช�ดัชนีความ
สอดคล�อง (IOC) 

วิเคราะห�ข�อเสนอ 
เชิงยุทธศาสตร�ในการ
พัฒนาการท�องเท่ียว 
เชิงสร�างสรรค�  
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เทคนิคการวิจัยเชิง
อนาคตเทคนิค EDFR 
(Ethnographic 
Delphi Futures 
Research) 

1. ภาครัฐ 
2. นักวิชาการ
ผู�ทรงคุณวุฒิด�าน          
การท�องเท่ียว 
3. ภาคเอกชนและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 

1. แบบสอบถามปลายป�ด 
2. มัธยฐาน (Median), 
ค�าพิสัย ควอไทล� 
(Interquartile Range) 

รอบท่ี 1 แบบสอบถาม ใช�แบบสอบถามท่ี
พัฒนามาจากการ
วิเคราะห�ข�อมูลและ
สัมภาษณ�ในขั้นตอนท่ี 1 

1. ภาครัฐ 
2. ผู�ทรงคุณวุฒิด�าน
การท�องเท่ียว 
3. ภาคเอกชนและ 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ใช�แบบสัมภาษณ� 
แบบกึ่งโครงสร�าง 
(Semi- structure) 
 

รอบท่ี 2 แบบสอบถาม ใช�แบบสอบถามท่ี
พัฒนามาจากการ
วิเคราะห�ข�อมูลและ
สัมภาษณ�ในขั้นตอนท่ี 2 

1. ภาครัฐ 
2. ผู�ทรงคุณวุฒิด�าน
การท�องเท่ียว 
3. ภาคเอกชนและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 

แบบสอบถาม 
ท่ีพัฒนามาจากครั้งท่ี 2  
สถิติท่ีใช� Median, IQR 

รอบท่ี 3 แบบสอบถาม ใช�แบบสอบถามท่ี
พัฒนามาจากการ
วิเคราะห�ข�อมูลและ
สัมภาษณ�ในขั้นตอนท่ี 3 

1. ภาครัฐ 
2. ผู�ทรงคุณวุฒิด�าน
การท�องเท่ียว 
3. ภาคเอกชนและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 

แบบสอบถาม 
ท่ีพัฒนามาจากครั้งท่ี 2  
สถิติท่ีใช� Median, IQR 
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 ข้ันตอนท่ี 3 การประชุมเพ่ือรับรองข�อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ในการจัดทํา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี    

1. วัตถุประสงค% เพื่อรับรองข�อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ในการจัดทํา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดประชุมเสวนาสร�างสรรค�
ทางปSญญา (Seminar Forum)  

2. วิธีดําเนินการ 
2.1 จัดทําหนังสือเรียนเชิญเข�าร�วมประชุม 
2.2 จัดประชุมกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
2.3 สรุปยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. กลุ0มเปSาหมาย 
  ในข้ันตอนนี้เม่ือได�กรอบนโยบายมาจากขั้นตอนที่ 2 แล�ว ผู�วิจัยจะจัดประชุมเพ่ือ

นําเสนอยุทธศาสตร�ในท่ีประชุมเพ่ือให�ทุกกลุ�มท่ีเก่ียวข�องได�ให�ข�อเสนอแนะ แก�ไข เพ่ิมเติมและรับรอง
ยุทธศาสตร� การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ทั้งผู�กําหนดนโยบาย หน�วยงานภาครัฐ และเอกชนใจจังหวัดสุพรรณบุรี หน�วยงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยต�างๆ ในภาคตะวันตก จํานวน 30 คน มีกลุ�มเป}าหมายดังต�อไปนี้         
  หน0วยงานระดับนโยบาย 

1. กระทรวงท�องเท่ียวและกีฬา 
2. องค�การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (อพท.) 

 หน0วยงานระดับจังหวัด 
1. ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
5. ขนส�งจังหวัดสุพรรณบุรี 
6. ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
7. พาณิชย�จังหวัดสุพรรณบุรี 
8. นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
9. ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ประธานชมรมนายกองค�การบริหารส�วนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี 
11. ประธานชมรมกํานัน ผู�ใหญ�บ�านจังหวัดสุพรรณบุรี 
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 นักวิชาการผู,ทรงคุณวุฒิ 
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ภาคเอกชน 
1. ประธานหอการค�าจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. นายกสมาคมโรงแรมและท่ีพักจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. นายกสมคมท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี 
5. นายกสมาคมมัคคุเทศก�จังหวัดสุพรรณบุรี 

 การเก็บรวบข,อมูล 
 ใช�การบันทึกเสียงการประชุม  และนํามาเรียบเรียงและสรุปเป(นยุทธศาสตร�ท่ีสมบูรณ� 
 การวิเคราะห%ข,อมูล 
           ข้ันตอนในการนําเสนอร�างยุทธศาสตร� ด�วยการจัดประชุมเสวนาสร�างสรรค�ทางปSญญา 
(Seminar Forum) เพื่อรับรองยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวอย�างยั่งยืนของจังหวัดสุพรรณบุรี ใช�
การวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) 
 
ตารางท่ี 6 สรุปข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือค�นหาข�อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วัตถุประสงค% วิธีการ กลุ0มเปSาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 
เพ่ือรับรองข�อเสนอเชิงนโยบาย 
(Policy  Meeting) โดยการจัด
ประชุมเสวนาสร�างสรรค�ทาง
ปSญญา (Seminar Forum)  ใน
การจัดทํายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

จัดประชุม 
(Policy  
Meeting) ผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 
จํานวน 30 คน 

1.หน�วยงานระดับนโยบาย 
2.หน�วยงานระดับจังหวัด
ภาครัฐและเอกชน 
3.นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิ 
4.ภาคเอกชน 

-เครื่องมือการจัด
ประชุม 
-การวิเคราะห�
เนื้อหา(Content  
Analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงค� 
คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ�และความต�องการด�านการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห�ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพ่ือนําเสนอและรับรองยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึง
เป7นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ร�วมกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) และการเก็บข�อมูลท้ังเชิงคุณคุณภาพ และเชิงปริมาณ ดังต�อไปนี้ 
 ส�วนท่ี 1 ผลวิเคราะห�สถานการณ�และความต�องการด�านการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ส�วนท่ี 2 ผลการร�างข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 ส�วนท่ี 3 ผลการนําเสนอและประชุมเพ่ือรับรองข�อเสนอยุทธศาสตร� (Strategy Meeting) เพ่ือ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการวิเคราะห�เอกสารและการสัมภาษณ�เชิงลึกผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีเก่ียวข�องในการจัดทําร�าง
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 14 คน ท่ีประกอบด�วย ผู�บริหารของ
หน�วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรงประกอบด�วย 1) กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 2) ท�องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด 3) การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 4) องค�การบริหารการพัฒนาเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
(อพท.) 5) สภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 6) สมาคมไทยธุรกิจการท�องเที่ยว 7) สมาคม
ผู�ประกอบการนําเท่ียวไทย 8) สมาคมไทยบริการท�องเท่ียว 9) สมาคมธุรกิจท�องเท่ียวภายในประเทศ (สทน.) 
ในบทนี้ผู�ศึกษาวิจัยจะนําเสนอข�อมูลพ้ืนฐานและความต�องการด�านการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยแยกตามประเด็นในการศึกษา ท่ีมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 
ส�วนท่ี 1 ผลวิเคราะห�สถานการณ�และความต�องการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ผู�ศึกษาวิจัยได�ทําการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนํามาวิเคราะห�และสังเคราะห� จาก
การพัฒนาร�างยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี จากแนวคิด ทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข�องท่ีมีนําเสนอไว�ในเนื้อหาไปแล�ว นํามาสรุปเป7นภาพรวมในการใช�ประโยชน�
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ในการเป7นข�อมูลสนับสนุนแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

1. ภาพรวมยุทธศาสตร�และสภาพยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด

สุพรรณบุรี จากรายงานสรุปสถานการณ�นักท�องเท่ียวในป_ พ.ศ. 2559 ของกรมการท�องเท่ียว กระทรวง

ท�องเที่ยวและกีฬาแสดงให�เห็นถึงศักยภาพและการเจริญเติบโตด�านการท�องเท่ียวของจังหวัด

สุพรรณบุรี ไม�ว�าจะเป7นจํานวนนักท�องเท่ียวเข�าพักและอัตราการจองท่ีพักล�วงหน�า รายได�โดยรวม ซ่ึง

มีการเติบโตอย�างต�อเนื่องจากการท่ีเป7นจังหวัดใหญ�จึงมีแหล�งท�องเท่ียวเป7นจํานวนมากและภูมิศาสตร�

ท่ีอยู�กลางประเทศ ทําให�เป7นข�อได�เปรียบเพราะมีผู�ผ�านเข�ามาในพ้ืนท่ีเป7นจํานวนมาก (กรมการท�องเที่ยว, 

2559) 

  ด�านสถานการณ�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี จะเห็นได�ว�ามี
แนวโน�มการเติบโตได�ดีเป7นอย�างมาก โดยมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากป_ที่ผ�านมา คิดเป7น ร�อยละ 
7.82 เป7นนักท�องเท่ียวชาวไทยเพ่ิมข้ึนร�อยละ 7.67 และชาวต�างชาติ ร�อยละ 12.67 จะเห็นได�ว�า
อัตราการเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวต�างชาติมีสัดส�วนการเพ่ิมข้ึนท่ีมากกว�า เพราะจังหวัดสุพรรณบุรี
มีความน�าสนใจในด�านประวัติศาสตร� โบราณคดี และภาษาถิ่นที่เป7นเอกลักษณ�อันเป7นเสน�ห�
ดึงดูดใจ มีสถานท่ีน�าสนใจ เช�น อุทยานมัจฉาวัดพระนอน หอคอยบรรหาร หมู�บ�านควาย คุ�มขุน
ช�างและคุ�มขุนแผน และมีการเปcดตัวสถานที่ท�องเที่ยว UNSEEN ใหม�ๆ ที่น�าสนใจได�แก� อุโมงค�
ปลาน้ําจืดที่บึงฉวาก มีสินค�า OTOP ที่สร�างชื่อเสียงให�คือ ปลาสลิดดอนกํายาน โดยปiจจัย
ท้ังหมดนี้ส�งผลให�อัตราการท�องเท่ียวเจริญเติบโตสูงข้ึน (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2560) 
  สําหรับการเดินทางแต�ละครั้งจะมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยประมาณ 1.27 วัน ซ่ึงเป7น
อัตราเฉลี่ยที่ลดลงและจากจํานวนนักท�องเที่ยว คืนพักและการใช�จ�ายต�อคนแต�ละวันประมาณ 
976.98 บาท มีอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 2.76 มีรายได�รวมท้ังสิ้น 521.62 ล�านบาท ส�วนนักทัศนาจร
มีค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อคนต�อวันประมาณ 532.61 บาท ก�อให�เกิดรายได�หมุนเวียนรวมเป7นเงิน 
427.75 ล�านบาท เมื่อรวมรายได�ทั้งหมดที่เกิดจากการท�องเที่ยวภายในประเทศโดยไม�นับรวม
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางระหว�างจังหวัดรวมเป7นเงินทั้งสิ้น 949.37 ล�านบาท นักท�องเที่ยวมี
ค�าใช�จ�ายประมาณ 710.06 บาทต�อคนต�อวัน สําหรับสถานการณ�ด�านการพักแรมพบว�ามีจํานวน
ที่พักทั้งสิ ้น 26 แห�ง โดยไม�มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากป_ที่ผ�านมา มีห�องพักจํานวน 
1,315 ห�อง คงท่ีและอัตราการเข�าพักเฉลี่ยร�อยละ 49.22 ลดลงร�อยละ 10.24 โดยนักท�องเที่ยว
มีระยะเวลา พํานักเฉลี่ยในสถานพักแรมลดลงคือ 1.18 วัน โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 มี
สถานการณ�พักแรมจากจํานวนผู�เยี่ยมเยือน มีอัตราเข�าพักร�อยละ 79.24 จํานวน 454,654 คน 
สร�างรายได� 592.69 ล�านบาท และส�วนใหญ�จะแวะเที่ยวหรือเป7นนักทัศนาจรในการมาเท่ียว
จังหวัดสุพรรณบุรีมากกว�า (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2560) 
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ตารางท่ี 7 จํานวนนักท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี ป_ พ.ศ. 2558-2559 
 

จํานวน 
ผู�มาเยือน 
(Visitor) 

2559 

จํานวน 
ผู�มาเยือนไทย  
(Thai Visitor) 

จํานวน 
ผู�มาเยือน
ต�างชาติ 

(International 
Visitor) 

จํานวน 
ผู�มาเยือน 
(Visitor)  

2558 

จํานวน 
ผู�มาเยือน

ไทย  
(Thai 

Visitor) 

จํานวน 
ผู�มาเยือน
ต�างชาติ 

(International  
Visitor) 

8,170,626 5,425,478 2,745,148 7,381,466 5,193,380 2,188,086 

 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแห�งชาติ, สํามะโนประชากรและการเคหะ, เข�าถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2558, 
เข�าถึงได�จาก http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries01.html 
 
  จากตารางท่ี 7 จะเห็นได�ว�า จํานวนนักท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี ในป_ พ.ศ. 2559 
มีจํานวนทั้งหมด 8,170,626 คนเป7นชาวไทยจํานวน 5,425,478 คน และชาวต�างชาติ จํานวน 
2,745,148 คน ซ่ึงเพ่ิมจากป_ พ.ศ. 2558 ท่ีมีจํานวน 7,381,466 คน ซ่ึงส�วนใหญ�เป7นชาวไทย มี
จํานวน 5,193,380 คนและชาวต�างชาติ จํานวน 2,188,086 คน ซ่ึงถ�าเทียบระหว�างป_ พ.ศ. 2558 
และ 2559 จํานวนผู�มาเยือนท่ีเป7นชาวไทย มีการเพ่ิมข้ึนอย�างมีนัยสําคัญ  
 
ตารางท่ี 8 จํานวนรายได�จากการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี ป_ พ.ศ. 2558-2559 
 

รายได� (ล�านบาท) 

พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  

รวม ชาวไทย ชาวต�างชาติ รวม ชาวไทย ชาวต�างชาติ 

7,126.72 4,275.57 2,850.97 6,694.45 4,016.82 2,677.63 

 
ท่ีมา: การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี, รายงานประจําปF 2559 
(กรุงเทพฯ: การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2560). 
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  จากตารางท่ี 8 จะเห็นได�ว�าจํานวนรายได�จากการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรีในป_ 
พ.ศ. 2559 มีมากกว�าป_ พ.ศ. 2558 อย�างเห็นได�ชัดเจน โดยในป_ พ.ศ. 2559 มีรายได� จํานวนรวม 
7,126.72 ล�านบาทและส�วนใหญ�เป7นชาวไทย จํานวน 4,275.57 ล�านบาท และชาวต�างชาติ 
จํานวน 2,850.97 ล�านบาท ในป_ พ.ศ. 2558 มีรายได� จํานวนรวม 6,694.45 ล�านบาทและส�วนใหญ� 
เป7นชาวไทย จํานวน 4,016.82 ล�านบาท และชาวต�างชาติ จํานวน 2,677.63 ล�านบาท ซ่ึงเป7นการ
เพ่ิมข้ึนอย�างมีนัยสําคัญ 

2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ�เชิงลึก 
  จากการสัมภาษณ�เก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีในประเด็นสําคัญในมุมมองของบุคลากรภาครัฐ ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีการท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือสะท�อนภาพท่ีแท�จริงก�อนท่ีจะมีการดําเนินงาน โดยผลการ
วิเคราะห�การสัมภาษณ�สรุปได�ดังต�อไปนี้ 
  2.1 ภาพรวมของยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
   การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเป7นแนวคิดใหม�ของอุตสาหกรรมบริการด�านการท�องเท่ียว โดยจะสามารถ
สร�างผลประโยชน�ให�เกิดข้ึนตามความต�องการของทุกดังคํากล�าวของผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 1 ดังนี้ 
 

   การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� คือการที่แหล�งที่ท�องเที่ยวหรือชุมชนของตนเองเป7น
แหล�งท�องเที่ยว  นักท�องเที่ยวเข�ามาร�วมทํากิจกรรม และมีเกิดการเรียนรู�แล�วนักท�องเที่ยวจะนํา
ความรู�นั้น ไปนําเสนอในสื่อต�างๆ สรุปก็คือ ให�เข�าได�ร�วมคิดร�วมทํา และเป7นสื่อเผยแพร�ให�กับ
ชุมชน  ซ่ึงจะทําให�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�เกิดความยั่งยืนต�อไป 

 

   ข�อแตกต�างทางด�านวัฒนธรรมและภูมิปiญญาของจังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึงประกอบไปด�วย
หลายชาติพันธ� แต�ก็แขวงไว�ด�วยเอกลักษณ�ของตนเอง ซึ่งเกิดจากการหลอมรวมทางวัฒนธรรม ซึ่ง
จุดนี้สามารถจะนําเสนอให�เกิดเป7นจุดสนใจท่ีสามารถดังดูดนักท�องเท่ียวได�นั้น จึงมีความจําเป7นต�องมี
ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาท่ีหากว�าจะเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดนั้นจําเป7นต�อง
อาศัยการมีส�วนร�วมของทุกฝsาย ซ่ึงจะเป7นการประสานให�เกิดความสําเร็จตามเปtาหมาย ดังคําบอกกล�าว
ของผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 2 ดังต�อไปนี้ 
 

   การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีมีข�อ
แตกต�างทางด�านวัฒนธรรมและภูมิปiญญาระหว�างชาติพันธ�ต�าง  ๆซ่ึงสามารถพัฒนาให�เกิดการท�องเที่ยว 
เชิงสร�างสรรค� โดยใช�แนวคิดเศรษฐกิจ เชิงสร�างสรรค�จากต�นทุนที่มีในจังหวัดสุพรรณบุรีเองและ
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ต�องสร�างสินค�าที่แตกต�างจากเดิม แต�ยังคงอนุรักษ�อยู�บนฐานอัตลักษณ� และจะมีคําว�าเชื่อมโยง
กับแหล�งท�องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดใกล�เคียงทั้งอยุธยาและลพบุรี เป7นต�น 

 

   ในการให�ข�อมูลยังพบว�าการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� คือการนําจุดเด�นด�าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู�แล�วมาประยุกต�ให�เข�ากับสถานการณ�ปiจจุบันจากนั้นใช�การสร�างเครือข�าย
เชื่อมโยงให�เกิดความสะดวกเช�น การคมนาคม ท่ีพัก ร�านอาหาร ร�านขายของท่ีระลึก เป7นต�นให�กับ
นักท�องเท่ียวท่ีจะให�เดินทางมาเพ่ิมมากข้ึน โดยผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 3 ได�ให�ความคิดเห็น ดังต�อไปนี้ 
 

   การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� เป7นการนําของดีที่เป7นศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประเพณี 
ที่มีอยู�แล�ว ก็นํามาประยุกต�ให�เข�ากับสถานการณ�ปiจจุบัน มีการเพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจ สร�าง
รายได�ให�กับชุมชน โดยอาศัยการมีส�วนร�วมของชุมชนของในจังหวัดสุพรรณบุรีกับการ
ท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�นั้น สามารถนํามาเชื่อมโยงกันได�จริง แต�จะมีปiญหาทางด�านการบริหาร
จัดการและการบูรณาการทางการจัดการที่เหมาะสมในทุกๆ ด�าน ในความคิดของตัวเองแหล�ง
ท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ข้ึนชื่อ  คือ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การละเล�น
พื้นบ�าน ต�าง ๆ เช�นเพลงเรือ เพลงฉ�อย ซ่ึงหากการท�องเที่ยวนําตรงนั้นมาสร�างสรรค� อาจจะให�คน
ไปเที่ยวที่แหล�งท�องเที่ยวสถาปiตยกรรมก�อนมีกิจกรรมช�วงกลางคืนเพิ่มเติม แล�วก็พาไปแหล�ง    
ชuอปปcvง หรืออาจจะทําเป7นตลาดย�อยๆในบริเวณที่เป7นแหล�งสถาปiตยกรรม ให�นักท�องเที่ยวได�ดู 
ได�ซื้อหาตรงนั้นด�วย ก็น�าจะสําเร็จได�ตามเปtาหมาย 

 

   การเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีมี
ความสําคัญมาก ซ่ึงแต�ละแห�งมีจุดเด�นแตกต�างกันออกไป ดังนั้นการสร�างความร�วมมือและพัฒนา
กิจกรรมต�างๆ หากทุกฝsายร�วมมือกันซ่ึงจะต�องสอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาลและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
ก็จะทําให�เกิดความสําเร็จได� โดยผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 4 ได�ให�ความคิดเห็น ดังต�อไปนี้ 
 

   ในอนาคต การเชื่อมโยงระหว�างประเทศในกลุ�ม AEC จะมีความสําคัญมาก หาก
วิเคราะห�จังหวัดสุพรรณบุรีพบว�าน�าจะมีทิศทางการพัฒนาเป7นเมืองวัฒนธรรมเชิงสร�างสรรค�
และจะเป7นเมืองการท�องเที่ยว ซ่ึงเน�นสินค�าวัฒนธรรมศิลปะ ประแพณี และธรรมชาติ เป7นเมือง
ท�องเที่ยวเชิงพุทธ เพราะมีวัดวาอารามเป7นจํานวนมาก เป7นเมืองท�องเที่ยวที่มีวัฒนธรรม    
ศิลปประเพณี และระยะทางที่ไม�ไกลจากประเทศเพื่อนบ�าน ซ่ึงสามารถพัฒนาให�มีศักยภาพการ
ท�องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ�านได� 

 
   การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี มี
เปtาหมายหลักจากการพัฒนาไปสู�การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญาเชิงสร�างสรรค�ผ�าน
มาตรการการยกระดับสู�สินค�าและบริการทางการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ให�ความสําคัญกับการพัฒนา 
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และส�งเสริมเส�นทางการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�และวัฒนธรรมและส�งเสริมการสร�างสรรค�สินค�าและ
บริการชุมชน OTOP ให�โดดเด�นและมีคุณค�า พัฒนาเชื่อมโยงสินค�าภาคอุตสาหกรรมบริการท�องเที่ยว 
ซ่ึงสอดคล�องกับผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 6 ดังต�อไปนี้ 
 

   จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ดินแดนที่มีความเจริญรุ�งเรืองในอดีต ซึ่งมีวัฒนธรรม 
ภูมิสถาปiตย�ที่คล�ายคลึงกัน ไม�ว�าจะเป7นอัตลักษณ�ของสถาปiตยกรรมเช�น บ�านทรงไทยริมน้ํา 
การแต�งกาย อาหาร วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ จะมีการผสมผสานกัน นี่ก็คือความเป7น
ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการผสมผสานกันของความเป7นอารยธรรมดั้งเดิมที่เป7นต�นแบบของศิลปะไทย 
รวมถึงสถาปiตยกรรมทั้งหลายซ่ึงมีอัตลักษณ�อยู�แล�ว แต�น�าจะได�รับการตกแต�งหรือปรับภูมิทัศน�ให�ดี
ยิ่งข้ึนเล�าเร่ืองให�น�าสนใจสร�างแสงเสียงประดับไฟในตอนกลางคืนอาจจะมีกิจกรรมเสริมเข�ามา
สถานที่ท�องเที่ยว รวมทั้งการนําเสนอการท�องเที่ยวทางน้ําซ่ึงเป7นแม�น้ําท�าจีนที่ไหลผ�านจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 
   ในการให�ข�อมูลยังพบว�ายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรีจะมีความสําคัญต�อการท�องเที่ยวของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและต�างชาติแล�ว สินค�า
ทางการท�องเท่ียวก็มีสําคัญเช�นกัน ประกอบด�วยการพัฒนาอัตลักษณ�และถ�ายทอดลักษณะเด�นทาง
วัฒนธรรม การสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับผลิตภัณฑ�การท�องเท่ียวและการปรับกลยุทธ�ทางการตลาด  
  2.2 การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวและชุมชนเชิงสร�างสรรค� 
   เรื่องของชุมชนต�นแบบ Creative Tourism ใช�กับชุมชนเพ่ือทําเป7นมาตรฐานของ
การท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงองค�การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (อพท) 
และกรมการท�องเท่ียว ควรมีการจัดทําเป7น Model เพราะ CBT (Community Based Tourism) จะ
มีความเป7นอัตลักษณ�และความโดดเด�นของชุมชน   ในขณะเดียวกัน แหล�งท�องเท่ียวชุมชนท่ีในชุมชน
ต�องไปคิดนําผลิตภัณฑ�ในชุมชนมาผลิตสินค�าและบริการโดยผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 8 ได�ให�ความคิดเห็น 
ดังต�อไปนี้ 
 

   การท�องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย� เป7นเร่ืองของการผจญภัยที่นักท�องเที่ยว
ชาวต�องการไปหาประสบการณ�ที่แปลกใหม�  ทานอาหารแบบดั้งเดิมของชุมชน และทํากิจกรรม
ที่ตนเองมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรมนั้นตามความพึงพอใจส�วนบุคคลเพราะฉะนั้นจังหวัด
สุพรรณบุรี ชุมชนและหน�วยงานที่เก่ียวข�องจะต�องพัฒนาชุมชนให�มีต�นแบบของการท�องเที่ยว   
เชิงสร�างสรรค�อย�างแท�จริง เพื่อให�การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี  ท�องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดไปนําเสนอเป7นสินค�าทางการท�องเที่ยว 
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   การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวและชุมชนเชิงสร�างสรรค�ควรมีการพัฒนาสินค�าทางด�าน
การท�องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได�ให�กับทุกฝsาย เพราะกิจกรรมต�างๆ  ชุมชนและผู�ประกอบการซ่ึงต�องมี
การลงทุนในส�วนต�างๆ เพ่ือให�เกิดกิจกรรมการท�องเท่ียวนั้นต�างต�องการกําไรและผลประโยชน�ต�างๆ 
ทุกฝsายต�องได�รับผลประโยชน�ของส�วนรวมท่ีเหมาะสม ยุติธรรม  ดังนั้นการสร�างกฎ ระเบียบท่ีเข�ามา
ใช�ในการควบคุมให�เป7นไปตามทิศทางท่ีถูกต�อง จึงเป7นสิ่งท่ีจะเกิดประโยชน�ได�อย�างแท�จริงโดยผู�ให�
ข�อมูลท�านท่ี 9 และท�านท่ี 10 ได�ให�ความคิดเห็น ดังต�อไปนี้ 
 

   การท�องเที่ยวควรนําสินค�ามาเป7นจุดดึงดูดนักท�องเที่ยว ในการทําแผนยุทธศาสตร�
ของของจังหวัดสุพรรณบุรีกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬายึดการปฏิรูปการท�องเที่ยวพ.ศ.
2558-2560 เพราะเป7นการปฏิรูปนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ฉะนั้น การเจาะกลุ�มนักท�องเที่ยว
ที่มากที่สุดคือ นักท�องเที่ยวชาวไทยที่อยู�รอบๆ จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงต�องให�ความสําคัญของการ
จัดประชุมของหน�วยราชการต�าง ๆ การจัดการแข�งขันกีฬาระดับชาติ ระดับภาคจะมีส�วน
ช�วยผลักดันเร่ืองการท�องเที่ยวอย�างมาก 

 

   การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ถือเป7นกระบวนทัศน�ใหม�ทางการท�องเท่ียวในจังหวัด
สุพรรณบุรีท่ีหลายหน�วยงานให�การยอมรับและกําหนดให�เป7นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวสอดคล�องกับการแข�งขันในระดับสากลท่ีผนวกเข�ากับพลังความคิดสร�างสรรค�ในการสร�างมิติ
ความแปลกใหม�ท่ีสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียว ให�มีการเปลี่ยนแปลงด�านโครงสร�างและพฤติกรรมของ
นักท�องเท่ียว อีกท้ังจังหวัดสุพรรณบุรียังมีหน�วยงานท่ีเข�ามาช�วยพัฒนา คือ อพท. ซ่ึงจะสามารถ
ดําเนินงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค�ได�ไม�ยาก โดยผู�ให�ข�อมูลท�านที่ 7 เสนอให�มีการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ได�ให�ความคิดเห็นท่ีมีความสอดคล�องกับเศรษฐกิจสร�างสรรค�ดังต�อไปนี้ 
 

   เศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค�จากการเพิ่มมูลค�าของการท�องเที่ยวอาจจะนําแนวคิด
ดังกล�าวมาปรับหรือต�อยอด ให�เป7นแหล�งท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� เช�น มีบ�านพักในลักษณะ
โฮมสเตย� อาจนํามาเป7นจุดขาย ราคาไม�แพง การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� ตรงนี้ที่เห็นชัดเจนจะ
เป7นการท�องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

   อีกท้ังการเพิ่มรายได�ต�อหัวของนักท�องเที่ยวเป7นสิ่งสําคัญ ต�องมีการเพ่ิมมูลค�า
ของการท�องเท่ียวและสินค�าจากการท�องเท่ียว ดังคําสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 6 ดังต�อไปนี้ 
 

   ปiจจุบันสถานที่ท�องเที่ยวแต�ละแห�งก็มุ�งหวังให�นักท�องเที่ยวเพิ่มค�าใช�จ�ายมากข้ึน
ดังนั้นการ พัฒนาเรื่องของการเพิ่มสินค�า การพัฒนาบรรจุภัณฑ�ที่สวยงาม เป7นเอกลักษณ�ที่
โดดเด�นของจังหวัดสุพรรณบุรี การใช�ผลผลิตทางเกษตรที่มีมากมายมาพัฒนาเป7นสินค�าที่เพิ่ม
มูลค�ามากข้ึน ก็จะมีส�วนสําคัญให�นักท�องเที่ยวตัดสินใจเลือกซ้ือสินค�านั้น  
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   ข�อมูลดังกล�าวแสดงให�เห็นว�าการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวและชุมชนเชิงสร�างสรรค�
เป7นสิ่งสําคัญในการสร�างรายได�จากนักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาแล�วการท�องเท่ียวจะสามารถดึงเงินจาก
กระเป�าพวกเขาได�มากน�อยขนาดไหน โดยยังสามารถสะท�อนอัตลักษณ�และถ�ายทอดคุณค�าไปยัง
นักท�องเท่ียว เพ่ือเป7นจุดดึงดูดให�มีความรู�สึกเชื่อมโยงท่ีสามารถสร�างประสบการณ�ท่ีน�าจดจําในการ
เดินทาง ให�เกิดความรู�สึกอยากกลับมาอีก 
  
  2.3 การใช�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ในการทําการตลาดของจังหวัดสุพรรณบุรี 
   สภาพและความพร�อมจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป7นสิ่งสําคัญอีกด�านท่ีต�องมีแนวทาง
ในการดําเนินงาน เพ่ือใช�เป7นส�วนเชื่อมโยงกับการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ในการทําการตลาดของ 
จังหวัดสุพรรณบุรี   
 

   ตอนนี้ทุกฝsายต�องมุ�งไปที่การท�องเที่ยวชุมชน ซ่ึงตอนนี้จังหวัดสุพรรณบุรีจะมีแหล�ง
ท�องเที่ยวชุมชนที่ อพท เข�ามาพัฒนาไว�หลายชุมชน  ตัวนี้น�าจะนํามาทําเร่ืองของการตลาด และ
ประชาสัมพันธ�การท�องเที่ยวกลุ�มที่ Community Based Tourism ซ่ึงเป7นตัวที่ชุมชนเขามี
ความเข�มแข็งอยู�แล�ว คิดว�าในแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีควรยกระดับเพิ่มเติมเพื่อเขาสู�
มาตรฐานอย�างสมบูรณ�แบบ  

 

   การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียว ท่ีสอดคล�องกับสภาพแวดล�อม 
และมีความปลอดภัยต�อนักท�องเที่ยว ให�ได�มาตรฐานตามหลักสากล โดยคํานึงถึงอารยสถาปiตย�
สําหรับกลุ�มนักท�องเที่ยวคนพิการและผู�สูงอายุ เช�น ห�องน้ํา ที่จอดรถ ปtายบอกทาง ปtายข�อมูล       
จุดบริการ Wifi ทางลาด ราวจับ ห�องละหมาด เป7นต�น แต�อย�างไรก็ตาม การให�บริการ Wifi นั้น 
จําเป7นต�องอาศัยองค�ประกอบอ่ืนๆ ของแต�ละพ้ืนท่ีรวมด�วย เช�น ความพร�อมของพ้ืนท่ีในการติดต้ัง 
ความพร�อมด�านบุคลากรจากการพัฒนาและปรับปรุง ซ่ึงสอดคล�องกับคํากล�าวของผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 6 
ดังต�อไปนี้ 
 

   ทุกฝsายที่เก่ียวข�องควรใช�แนวทาง แนวคิด เร่ืองของการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ปiจจัยการผลิต ต�นทุนที่ทางการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรีมีอยู� เพราะมีต�นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสูงมาก แต�ยังไม�ได�ดึงสิ่งที่มีอยู�มา
สร�างมูลค�าเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้เม่ือวิเคราะห�ถึงระบบสาธารณูปโภค การเดินทาง การขนส�งต�างๆ 
พบว�า ในเมืองใหญ�มีความสะดวกจริง แต�เม่ือมองออกไปยังจังหวัดอ่ืนๆ พบว�า จากการพัฒนาการ
ท�องเที่ยวของ Cluster ก็ยังต�องให�ความสําคัญในเร่ืองนี้ 
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  2.4 ความต�องการและความคาดหวังจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยว   
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
   อุปสงค�ของนักท�องเที่ยวทั้งหมดประมาณ 5-6 ล�านคน รายได�หลักมาจาก
นักท�องเที่ยวไทย สําหรับ นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติยังเป7นกลุ�มท่ีทางเขตจังหวัดสุพรรณบุรีจําเป7น
จะต�องหาทางให�มีจํานวนมากข้ึน ต�องใช�ปiจจัยขีดความสามารถทางการแข�งขันของเมืองท�องเที่ยว ซ่ึง
แต�ละแหล�งท�องเท่ียวจะมีขีดความสามารถทางการแข�งขันท่ีแตกต�างกันแต�ภาพรวมจุดแข็ง คือ ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมและแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยมีจุดแข็งอยู�ท่ีการเดินทางทางถนนท่ีสะดวกสบาย 
และระบบสารสนเทศ ข�อมูลข�าวสารท่ีจําเป7น สําหรับการเดินทางของนักท�องเท่ียว เช�น ข�อมูลการ
พยากรณ�อากาศของพื้นที่ การติดต�อสื่อสารระหว�างกัน ข�อมูลการเดินทางไปยังสถานท่ีท�องเท่ียว 
เป7นต�น สําหรับโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี มาจากการขยายตัวอย�างต�อเนื่องของนักท�องเที่ยวในตลาดโลก รวมถึงปiจจัย
การเปลี ่ยนแปลงในตลาดโลกท่ีจะเป7นท้ังปiจจัยเสี่ยงและสร�างโอกาสให�กับอุตสาหกรรมการ
ท�องเที่ยวไทย ดังนั้นการกําหนดทิศทาง การพัฒนาการท�องเที่ยวไทยในอนาคตจากนี้ไป ต�องให�
ความสําคัญกับการสร�างความสมดุลของการพัฒนาท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม เพ่ือ
มุ�งสู�เปtาหมายการเติบโตอย�างมีคุณภาพและสร�างสรรค� ภายใต�ภารกิจท่ีจะต�องดําเนินการควบคู�และ
เก้ือหนุนกันไปท้ัง 3 ด�าน ได�แก�ด�านการส�งเสริมตลาด การพัฒนาสินค�าและบริการและการบริหาร
จัดการท�องเท่ียวโดย ผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 9 ได�กล�าวแสดงความคิดเห็นไว�ว�า 

 
   การท�องเที่ยวจะต�องสร�างเส�นทางท�องเที่ยวในลักษณะที่ชูจุดเด�นที่เป7นหลัก
แล�วเชื่อมโยงเมืองที่สําคัญโดยชูแหล�งท�องเที่ยวหลักยอดนิยม เพื่อดึงดูดกลุ�มนักท�องเที่ยว
หลักให�ชัดเจนเช�น กลุ�มนักท�องเที่ยวทางศาสนา ที่นิยมมาไหว�พระซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีจะมี
กลุ�มนี้มาก” 

 
   การท�องเท่ียวสร�างสรรค�อันมีจุดหมายไปสู�การท�องเท่ียวท่ีมีรูปแบบ มาจากการ
สร�างองค�ความรู�และเครือข�าย โดยใช�เป7นเครื่องมือให�ชุมชนได�มีโอกาสในการใช�สิทธิ์ความเป7นเจ�าของ
พ้ืนท่ี เพื่อกําหนดทิศทางการท�องเที่ยวด�วยตนเอง กําหนดและจํากัดจํานวนนักท�องเที่ยวและ
สร�างสรรค�กิจกรรมการท�องเท่ียวด�วยตนเอง นํามาซ่ึงผลประโยชน�ท่ีเป7นธรรมมากข้ึน ท่ีสําคัญคือการ
บริการช�วยเหลือนักท�องเที่ยวด�วยจิตสํานึกเจ�าบ�านท่ีดี สอดคล�องกับท่ีผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 4 ได�กล�าว
แสดงความคิดเห็นไว�ว�า 
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   การสร�างจิตสํานึกการเป7นเจ�าบ�านที่ดีและมีใจให�บริการแก�นักท�องเที่ยวมี
เครือข�ายอาสาสมัครอํานวยความสะดวกนักท�องเที่ยวเพื่อเป7นล�ามแปลสื่อสารกับนักท�องเที่ยว 
และให�บริการข�อมูลด�านการท�องเที่ยวต�างๆ จัดตั้งหน�วยบริการช�วยเหลือนักท�องเที่ยวครอบคลุม
ทุกพื้นที่แหล�งท�องเที่ยวสําคัญและ เช�น สถานที่ท�องเที่ยว ข�อมูลการเดินทาง โรงแรมที่พัก  
ตลอดจนช�วยเหลือประสานงาน แก�ไขปiญหา และช�วยเหลือนักท�องเที่ยวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได�
สะดวกรวดเร็วทันท�วงที 

 

   แหล�งท�องเที่ยวทุกแห�งต�องการนักท�องเที่ยวด�วยกันทั้งนั้น จึงเกิดการแข�งขันใน
ธุรกิจการท�องเที่ยวทุกแห�งในโลก ทุกประเทศในโลกต�างรับรู�ว�าการท�องเที่ยวนั้นสามารถสร�าง
รายได�มหาศาลให�กับประเทศ  เพราะฉะนั้น การแข�งขันการท�องเที่ยวจึงเพิ่มมากขึ้น ที่เห็น
ชัดเจนมากคือประเทศจีนมีการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเพื่อรองรับนักท�องเที่ยวจํานวนมาก
ซึ่งก็ได�ผลนักท�องเที่ยวหลั่งไหลไปเที่ยวจํานวนมาก ในช�วงหลายป_ที่ผ�านมาจังหวัดสุพรรณบุรีก็มี
การพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวหลายแห�งสามารดึงนักท�องเที่ยวเข�ามาได�จํานวนหนึ่ง และสามรถ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีได�อย�างดี  

 
  2.5 ปKญหาและอุปสรรคของการท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว    
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
   ทิศทางการแข�งขันในด�านการท�องเที่ยวทั้ง คุณภาพการบริการ มาตรฐาน
ราคา มีความแตกต�างกันสูงมากและจะแข�งขันกันสูงเฉพาะเมืองท�องเท่ียวหลัก ท่ีจัดรายการส�งเสริม
การท�องเท่ียว ลดแหลก แจกกระหน่ํา ดังผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 3 ได�แสดงความคิดเห็นไว�ว�า 
 

   นักท�องเที่ยวที่เข�ามายังจังหวัดสุพรรณบุรี ยังหนาแน�นเฉพาะบางที่ อาจทําให�
เกิดปiญหาความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเที่ยวทั้งระบบการจัดการความปลอดภัย ขาดแคลน
โครงสร�างพื้นฐานเพื่อการเข�าถึงและการเชื่อมโยงแหล�งท�องเที่ยว การรองรับการขยายตัวของ
สาขาการท�องเที่ยวใหม�ๆ บุคลากรยังขาดแคลนทั้งด�านปริมาณและคุณภาพ มีปiญหาในการ
บังคับใช�กฎหมาย ภาพลักษณ�ของเมืองท�องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีลักษณะของ
ภาพลักษณ�ที่คล�ายกันในแต�ละแหล�งท�องเที่ยวในทัศนะของนักท�องเที่ยว คือ เมืองท�องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ แต�นักท�องเที่ยวยังไม�สามารถเข�าถึงแหล�งท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�
ได�โดยง�าย 
 

   ดังนั้นจึงควรมีการสร�างภาพลักษณ�ทางการท�องเท่ียวท่ีแตกต�าง เพราะจะช�วยให�
นักท�องเท่ียวเดิมกลับมาเที่ยวซํ้า ตลอดจนเพิ่มระยะการพักค�างคืนในจังหวัดสุพรรณบุรีมากข้ึน 
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นักท�องเท่ียว และการใช�จ�ายเงินของนักท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคล�องกับผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 8 ได�กล�าว
แสดงความคิดเห็นไว�ว�า 
 

   การจัดการต�นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติของการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอยู�จํานวนมาก และหลากหลาย 
แต�ปiจจุบันมีการนํามาสร�างและเพิ่มคุณค�าในเชิงสร�างสรรค�ได�น�อย และต�างคนต�างทํา ขาด
การบูรณาการและเชื่อมโยงที่ชัดเจน ซ่ึงจะทําให�เห็นภาพที่ชัดเจนในการเพิ่มคุณค�าที่ จะทําให�
เกิดรายได�จากการท�องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งควรมีการวางมาตรฐานการในการบริหารจัดการ
ความแตกต�างทางวัฒนธรรมให�มีการนําเสนอที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

   จากข�อมูลข�างต�นผู�ให�ข�อมูลต�างเห็นถึงความสําคัญโดยเฉพาะอย�างยิ่งในด�าน
ปiญหาและอุปสรรคของการท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมีการนํามาสร�างและเพ่ิมคุณค�าในเชิงสร�างสรรค�ได�น�อย ส�งผลกระทบกับปiญหาใน
ปiจจุบัน  ซ่ึงมีความเข�าใจเรื่องความต�างทางวัฒนธรรมน�อย จึงทําให�เกิดปiญหาความไม�เข�าใจกันและ
อาจส�งผลต�อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู�คนในจังหวัดสุพรรณบุรี ในอนาคตและยังมีปiญหาของความ
พร�อมและความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับนักท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมี
จํานวนนักท�องเท่ียวมาเยือนจํานวนมาก โดยเฉพาะในฤดูกาลท�องเท่ียว แต�เม่ือเท่ียบกับจังหวัดอ่ืนๆ 
แล�วจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีความพร�อมมากกว�าจังหวัดอ่ืนๆ ปiญหาในการดําเนินธุรกิจด�านการท�องเท่ียว 
การช�วยกันดูแลรักษาภาพลักษณ�ของเมืองท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึง
จากคําสัมภาษณ�ของผู�ให�ข�อมูลท�านท่ี 2 และท�านท่ี 5 ท่ีกล�าวไว�ว�า 
       

   ปiญหาด�านความสะดวกในการคมนาคมและการเชื่อมโยงเส�นทางคมนาคมไปยัง
แหล�งท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให�เข�าถึงได�อย�างสะดวก มีความปลอดภัยราคาไม�แพง มี
เส�นทางการขนส�งท่ีสะดวก ซ่ึงผู�ให�ข�อมูลหลักท�านท่ี 1 ได�กล�าวไว�ว�า 

 
   การพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ต�องมีการกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาให�ชัดเจน  โดยมีเปtาหมายหลักจากการพัฒนาการท�องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และภูมิปiญญาเชิงสร�างสรรค�ให�สามารถพัฒนาเชื่อมโยงนําไปสู�การพัฒนาสินค�าและบริการ
ทางการท�องเที่ยว ซ่ึงจะเป7นช�องทางการเพิ่มรายได�อย�างยั่งยืนให�กับจังหวัดสุพรรณบุรีต�อไป 

  

   การทําให�นักท�องเท่ียวเกิดความประทับใจและอยากกลับมาอีก  การมีอัตลักษณ�ท่ี
โดดเด�น ทําให�นักท�องเท่ียวจดจําในการเดินทาง การดําเนินจะประสบผลสําเร็จได�ต�องดําเนินการให�
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ครบท้ัง 3 ด�าน ได�แก�ด�านการส�งเสริมตลาดด�านการพัฒนาสินค�าและบริการและด�านการบริหารจัดการ
ท�องเท่ียวปiญหาในการดําเนินธุรกิจด�านการท�องเท่ียว ตลอดจนการละเลยและเพิกเฉยต�อการช�วยกันดูแล
รักษาภาพลักษณ�ของเมืองท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ความสะดวกในการคมนาคมและการเชื่อมโยงเส�นทาง
คมนาคมไปยังแหล�งท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. ผลการวิเคราะห�ปKจจัยสภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายนอกของการ
ท�องเท่ียว เชิงสร�างสรรค� จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ผลการวิเคราะห�ปiจจัยสภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายนอกของการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ผู�ศึกษาวิจัยได�ใช�เทคนิค
วิเคราะห� SWOT Analysis เพ่ือประเมินจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และภาวะคุกคาม และนําข�อมูล
ท้ังหมดวิเคราะห�ในรูปแบบความสัมพันธ�แบบแมตริกซ�ท่ีเรียกว�า TOW Matrix เป7นการวิเคราะห�ท่ีนํา
ข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และข�อจํากัด มาวิเคราะห�เพ่ือกําหนดออกมาเป7น
ยุทธศาสตร� ผู�ศึกษาวิจัยได�วิเคราะห� SWOT ดังต�อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห�ปiจจัยสภาพแวดล�อมภายในจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ�อน (Weaknesses) 
ของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) 

1. มีทรัพยากรทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ี
ทรงคุณค�า มีอัตลักษณ�ท่ีสะท�อนถึงความเป7นจังหวัด
สุพรรณบุรีได�อย�างชัดเจนเป7นจํานวนมาก เช�น วัดปsา 
เลไลยก� วัดไผ�โรงงัว ตลาดร�อยป_สามชุก เป7นต�น 
2. มีแหล�งท�องเท่ียวเป7นจํานวนมากท้ังท่ีมีการ
สร�างข้ึนจากองค�การต�างๆและท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ�และงดงาม  
เช�น อุทยานแห�งชาติพุเตย สวนหินธรรมชาติ 
พุหางนาค เป7นต�น  
3. มีแหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร�ท่ีได�รับการ
ประกาศเป7นพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท�องเท่ียวเช�น 
เมืองโบราญอู�ทอง อําเภออู�ทอง และบริเวณ
ใกล�เคียงจํานวน 28 แห�ง 

1. บุคลากรด�านการท�องเท่ียวยังมีข�อจํากัดด�าน
ภาษา ขาดแคลนมัคคุเทศก�ท�องถ่ินโดยเฉพาะ
ภาษาจีน ญ่ีปุsนและเกาหลี 
2.ขาดการให�บริหารจัดการด�านเครือข�ายการ
ท�องเท่ียวอย�างเข�มแข็งและเป7นรูปธรรม  
3. มีค�าใช�จ�ายในการท�องเท่ียวสูงกว�าประเทศ
เพ่ือนบ�าน 
4. ขาดการบูรณาการด�านเครือข�ายการ
ท�องเท่ียวจากการพัฒนาจังหวัดขาดมาตรการ
ในการรักษาวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห�ปiจจัยสภาพแวดล�อมภายในจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ�อน (Weaknesses) 
ของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี (ต�อ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) 

4. ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเป7นเจ�าบ�านท่ีดี 
มีอัธยาศัยไมตรีในการต�อนรับนักท�องเท่ียวและมี
สิ่งอํานวยความสะดวกครบครันท่ีสามารถรองรับ
นักท�องเท่ียวและผู�มาเยือนได�เป7นจํานวนมาก 
5. เส�นทางคมนาคมมีความสะดวกท้ังทางถนน
และทางรถไฟ การเดินทางภายในจังหวัดและการ
เดินทางระหว�างจังหวัด ท่ีมีค�าใช�จ�ายไม�สูงมากนัก 
6. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสามารถรองรับและ
ให�บริการนักท�องเท่ียวได�เป7นอย�างดี 
7. มีการจัดงาน เทศกาลการท�องเท่ียวอย�าง
ต�อเนื่อง ในรูปแบบของวัฒนธรรมใหม� ผสมผสาน
กับวัฒนธรรมด้ังเดิม 
8. สภาพแวดล�อมเต็มไปด�วยธรรมชาติ จึงเป7น
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับการลงทุนด�านท่ีพักอาศัยเช�น 
Home Stay Long Stay Spa สถานบริการ
สุขภาพ โรงเรียนนานาชาติ เป7นต�น 
9. มีความโดดเด�นด�านพุทธศาสนาและจัดเป7น
งานประจําป_ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสร�างเป7น
แหล�งท�องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีสําคัญ  
10. ท่ีตั้งของจังหวัดอยู�ก่ึงกลางของภาคกลาง  
จึงเป7นจุดยุทธศาสตร�ท่ีสามารถพัฒนาเป7น
ศูนย�กลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและระบบ 
โลจิสติกส�คมนาคมทางบกและทางน้ํา 
11. มีอัตลักษณ�ท่ีโดดเด�น ในรูปแบบของภาษา
พ้ืนถ่ินท่ีเป7นเสน�ห�และมีการอนุรักษ�ไว�อย�าง 
เข็มแข็ง 

5. ขาดการประชาสัมพันธ�และการสื่อสาร
ข�อมูลทางการท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่อง ทําให�
นักท�องเท่ียวรู�จักแต�เพียงแหล�งท�องเท่ียวเดิมๆ
เท�านั้น 
6. ขาดการสร�างจุดเด�นท่ีแตกต�างกับจังหวัด
อ่ืนๆ และยังไม�สามารถเชื่อมโยงแหล�ง
ท�องเท่ียวภายในจังหวัดได� 
7. ขาดการลงทุนด�านท่ีพักแรม ขาดท่ีพักและ
ร�านอาหารมาตรฐานท่ีเพียงพอขาดการบริหาร
จัดการและการบาํรุงรักษาอย�างถูกต�องจาก
ภาคเอกชนเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียว  
8. บริษัทนําเท่ียวท่ีตั้งอยู�ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ยังมีน�อย 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห�ปiจจัยสภาพแวดล�อมภายนอกจากโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายของการพัฒนาสังคมและชุมชนอย�าง
สมดุลโดยใช�แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป7นฐาน
โดยมีรัฐบาลส�งเสริมและสนับสนุน 
2. แนวโน�มความสนใจเป7นอย�างมากของ
นักท�องเท่ียวในรูปแบบการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ท่ีเป7นกระแสอยู�ในปiจจุบัน 
3. กระแสความนิยมของนักท�องเท่ียวท่ีมีต�อการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เพ่ือการเรียนรู�และอยู�
อาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเอ้ือต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียว และยังเป7นพ้ืนท่ีบริเวณ
ตอนกลางของประเทศไทยท่ีเชื่อมต�อไปยังจังหวัด
ต�างๆ ท่ัวประเทศได�เป7ยอย�างดี 
5. มีนโยบายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
จากภาครัฐและเอกชนในมิติการท�องเท่ียวเพ่ือ
การเรียนรู� ส�งเสริมสนับสนุนสร�างค�านิยมให�คน
ไทยปลูกจิตสํานึกและภูมิใจด�านประวัติศาสตร�
ชาติไทย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท�องถ่ิน
จากภาครัฐ 
6. นโยบายสนับสนุนการท�องเท่ียว 1 ตําบล 1 
แหล�งท�องเท่ียวเพ่ือเข�าสู�การเป7นประชาคม
อาเซียน จะส�งผลให�เกิดการความร�วมมือทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคง ท่ีจะ
เอ้ือต�อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน 
และเพ่ิมอํานาจต�อรอง  
 

1. จังหวัดสุพรรณบุรีเป7นเมืองท่ีมีรากฐานของ
ทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับ
วัฒนธรรม ทําให�การจัดการการท�องเท่ียวของ
ภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวท่ีไม�คํานึงถึง      
อัตลักษณ� ส�งผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงและ
การสูญหายของวัฒนธรรมสูง 
2. ประชาชนขาดความรู�ความเข�าใจใน
ทรัพยากรท่ีมีอยู�ของจังหวัด จึงไม�สามารถ
นําไปใช�ประโยชน�ได�อย�างถูกต�องและเหมาะสม 
3. ขาดการสนับสนุนด�านเทคโนโลยีจากภาครัฐ
และเอกชน  
4. การรุกหรือขยายกิจการเข�ามาของธุรกิจ
ขนาดใหญ�อย�างต�อเนื่องจะส�งผลกระทบต�อ
ความสามารถในการแข�งขันของผู�ประกอบการ
ท�องเท่ียว 
5. วิวัฒนาการทางด�านเทคโนโลยีมีผลต�อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางสังคมและวิถีชีวิต
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
6. การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาล
เปลี่ยนแปลงบ�อยส�งผลต�อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีต�อเนื่อง ท่ีทําให�คน
เดินทางมาท�องเท่ียวน�อยลง 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห�ปiจจัยสภาพแวดล�อมภายนอกจากโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ของการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี (ต�อ) 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
7. แผนการกระจายอํานาจขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินท่ีจะเพ่ิมสัดส�วนงบประมาณของ
ท�องถ่ินกับรัฐบาล ซ่ึงเอ้ือต�อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและความเป7นอิสระในการ
กําหนดให�สอดคล�องกับบริบทของพ้ืนท่ี 
8. มีสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีมีความ
สวยงามมีอัตลักษณ�และมีความหลากหลาย  
9. อุดมไปด�วยภูมิปiญญาและปราชญ�ท�องถ่ิน
หลากหลายสาขาท่ีมีความโดดเด�น 
10. นโยบายระดับชาติ ท่ีมุ�งเน�นการสนับสนุน
และกระตุ�นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้ัง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ  
จุดประกายการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในจังหวัด 
และกระแสความต่ืนตัวในการธํารงไว�ซึ่ง         
อัตลักษณ�และวัฒนธรรมท�องถ่ินและชุมชน  
11. นโยบายรัฐบาลส�งเสริมในการอนุรักษ�มรดก
ทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาประเทศตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12. ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
นํามาใช�ในการบริหารจัดการภาคส�วนต�างๆ  
จะช�วยให�เกิดประสิทธิภาพ ลดต�นทุนและรวดเร็ว
มากข้ึน ท้ังด�านโลจิสติกส� ในการใช�เครือข�ายการ
คมนาคมขนส�งเชื่อมโยงพ้ืนท่ีต�างๆ ทําให�การ
ขนส�งและการท�องเท่ียวมีความสะดวกรวดเร็ว 

7. การจัดสรรงบประมาณจากหน�วยงานจาก
ภาครัฐท่ีมีความล�าช�า จึงส�งผลให�โครงสร�าง
พ้ืนฐานในการรองรับนักท�องเท่ียว เช�น ไฟฟtา 
ถนน การสื่อสารหรือการคมนาคม ไม�ได�รับ
การพัฒนาท่ีแท�จริง 
8. ขาดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวในเชิงสร�างสรรค�อย�างแท�จริงในทุกๆ 
ด�าน 
9. ปiญหาภัยธรรมชาติ เช�น ภยัแล�ง ขาดแคลน
น้ํา เป7นต�น 
 

 
 



120 

4. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกจากการพัฒนายุทธศาสตร�      
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี  
  การศึกษาข�อมูลจากการวิเคราะห�เอกสารท่ีเก่ียวข�องและนํามาวิเคราะห� SWOT Analysis 
และ TOW Matrix ร�วมกันเพ่ือวิเคราะห�สภาวะแวดล�อมและปiจจัยต�างๆ ซ่ึงเป7นเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ�ของจุดแข็งและจุดอ�อนจากสภาพแวดล�อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล�อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีต�อการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� โดยผู�ศึกษาวิจัยได�
สรุปผลการสังเคราะห�ตามองค�ประกอบได�ดังตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกของการ

พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) 
S1 ท่ีต้ังของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีต้ังอยู�บน
เส�นทางการขนส�งของประเทศ อีกท้ังยังมีระบบ
เส�นทางการเดินทางท่ีเชื่อมต�อไปยังประเทศ 
ในกลุ�มอินโดจีน ท้ังทางบกและทางน้ํา  
S2 การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีมีอัตลักษณ�ท่ีโดด
เด� น  ส ะท� อน ให� เ ห็ น ถึ ง คว าม เป7 น จั งห วั ด
สุพรรณบุรีได�อย�างเด�นชัด จึงเอ้ือต�อการพัฒนา
และส�งเสริมการท�องเท่ียว  
S3 มีตลาดการค�าการเกษตรซ่ึงเป7นส�วนหนึ่งของ
การท�องเ ท่ียวและเศรษฐกิจของการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

W1 การจราจรในเขตเมืองมีความหนาแน�นและ
ติดขัดในช�วงเทศกาล ส�งผลกระทบต�อระบบการ
จัดการบริการทางการท�องเท่ียวและการจราจร
ของเมืองหลัก  
W2 การจัดการการท�องเท่ียวของภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวข�องรวมถึงการขาดความรู�ความ
เข�าใจในทรัพยากรท่ีมีอยู�ของจังหวัด ท่ี        
ไม�สามารถนําไปใช�ประโยชน�ได�อย�างถูกต�อง จึง
ส�งผลกระทบต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวและ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญหายทางวัฒนธรรม  
W3 ด�านความต�างระหว�างวัฒนธรรมของเจ�า
บ�านกับนักท�องเท่ียว ส�งผลต�อการพัฒนาให�เป7น
เมืองท�องเท่ียว รวมถึงปiญหาด�านประชากรและ
แรงงานแฝงในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวตลอดจน
การประกอบธุรกิจด�านการท�องเท่ียวของคน
ต�างประเทศจํานวนมาก จึงส�งผลกระทบต�อ
มาตรฐานการบริการทางการท�องเท่ียว 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกของการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี (ต�อ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) 
S4 ประชาชนเป7นเจ�าบ�านท่ีดีพร�อมให�การต�อนรับ
นักท�องเท่ียว ซ่ึงส�งผลให�เกิดภาพลักษณ�ท่ีดีของ
การเป7นเมืองท�องเท่ียว 
S5 เป7นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร�ของจังหวัดท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกันได�ดี มีหลักฐานของการเป7นเมือง ท่ี
สามารถนํารากฐานทางวัฒนธรรมมาผสมผสาน
กับกิจกรรมทางการท�องเท่ียว รวมถึงมิติของการ
ประกอบกิจกรรมทางการท�องเท่ียวได�อย�าง
สร�างสรรค� หลากหลายเหมาะแก�การเรียนรู�วิถี
ชีวิตความเป7นอยู�และประเพณี 
S6 มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับ
นักท�องเท่ียวได�ในระดับสากล 

W4 กลุ�มของเครือข�ายทางการท�องเท่ียวท่ียัง
ขาดประสิทธิภาพ มีการแบ�งกลุ�มทางการ
ท�องเท่ียวจํานวนมาก  
W5 ยังขาดระบบการสื่อสารข�อมูลทางการ
ท�องเท่ียว ปtายสื่อความหมายในแหล�ง
ท�องเท่ียวยังไม�ครอบคลุมพ้ืนท่ี และยังขาด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาต�างประเทศ 
W6 ขาดการสร�างจุดเด�นท่ีแตกต�างกันของ
แหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรีจากการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
 W7 ขาดโครงสร�างพ้ืนฐานในการรองรับ
นักท�องเท่ียว ในบางแห�งท่ีเป7นแหล�งท�องเท่ียว
ทางธรรมชาติ 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 แนวโน�มการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีส�งผลให�เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
O2 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาด�าน
คมนาคมและการขนส�งเชื่อมโยงการขนส�งและ
การท�องเท่ียวเกิดความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

T1 ต�นทุนการผลิตสินค�าและบริการเพ่ิมข้ึน จึง
มีค�าใช�จ�ายในการท�องเท่ียวสูงกว�าประเทศ
เพ่ือนบ�าน ส�งผลให�การเดินทางของ
นักท�องเท่ียวลดลง 
T2 ปiญหาภัยธรรมชาติ เช�น ภัยแล�ง อุทกภัย  
ฝนตกชุกเดินไป เป7นอุปสรรคต�อการท�องเท่ียว 
ในบางช�วงเวลา 
T3 วิกฤตการณ� เสถียรภาพ และความ           
ไม�แน�นอนของภาวะเศรษฐกิจในระดับโลกและ
ภูมิภาค ส�งผลกระทบรุนแรงความต้ังใจท่ีจะมา
ท�องเท่ียว 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกของการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี (ต�อ) 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O5 นโยบายส�งเสริมและสนับสนุนการลงทุน
สําหรับธุรกิจท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยมีมาตรฐาน
สนับสนุนเงินทุนจาก SME bank รวมถึงแนวโน�ม
การเพ่ิมฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต�างๆ 
ส�งผลให�เกิดการจ�างงาน 
O6 นโยบายการส�งเสริมให�ประเทศไทย เป7น
ศูนย�กลางการผลิตอาหารของโลก ทําให�เกิดการ
ท�องเท่ียวรูปแบบใหม� Glastonomy Tourism 
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
O7 การเปcดประชาคมอาเซียนจะส�งผลให�เกิด
ความร�วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และความม่ันคงท่ีจะเอ้ือต�อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข�งและและอํานาจต�อรอง 
O8 แผนการกระจายอํานาจขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินท่ีจะเพ่ิมสัดส�วนงบประมาณ      ของ
ท�องถ่ินกับรัฐบาล ซ่ึงเอ้ือต�อประสิทธิภาพ  การ
บริหารจัดการและความเป7นอิสระในการกําหนด
นโยบายการจัดการให�สอดคล�อง        กับบริบท
ของพ้ืนท่ี 

T4 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศส�ง  
ผลกระทบรุนแรงความต้ังใจท่ีจะมาท�องเท่ียว 
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
T5 นโยบายและสถานการณ�ของประเทศมี
ความไม�แน�นอน ทําให�เป7นอุปสรรคจาก
กฎระเบียบ กฎหมายซ่ึงมีความยุ�งยากซับซ�อน
และไม�ทันสมัย สอดคล�องกับยุคสมัย 
T7 ผลกระทบท่ีเกิดการแข�งขันในด�านสินค�า 
และบริการจากการท�องเท่ียวท้ังจากภายใน 
และภายนอกประเทศ  
T8 ปiญหาจากการก�อการร�ายในประเทศท่ีเกิด
ในเมืองท�องเท่ียวสําคัญ เช�น กรุงเทพฯ ภูเก็ต 
หาดใหญ� เกาะสมุย รวมท้ังปiญหาการทําร�าย 
การก�ออาชญากรรม เช�น ข�มขืน การขูดรีด ข�มขู� 
กรรโชก สร�างปiญหาในด�านภาพพจน�ในทางลบ
เป7นอย�างมาก 
 

 
  ผลจากการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ดังที่กล�าวไป
ข�างต�น ผู�ศึกษาวิจัยได�นําผลการศึกษาทั้งหมดมาจัดทําเป7นแผนยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช�แนวความคิดการวางแผนยุทธศาสตร�ด�วยวิธีการ TOW 
Matrix โดยการจัดทํากลยุทธ�ใช� TOW Matrix ซ่ึงมีแนวทางในการจัดการกลยุทธ�ท้ังหมด 4 กลยุทธ�
ดังต�อไปนี้  1) กลยุทธ�เชิงรุก SO (SO Strategy) จัดทํากลยุทธ�โดยใช�จุดแข็ง เพ่ือสร�างความได�เปรียบ
จากโอกาส 2) กลยุทธ�เชิงแก�ไข WO (WO Strategy) จัดทํากลยุทธ�โดยเอาชนะจุดอ�อน เพ่ือใช�
ประโยชน�จากโอกาส 3) กลยุทธ�เชิงปtองกัน ST (ST Strategy) จัดทํากลยุทธ�โดยใช�จุดแข็ง เพ่ือหลีกเลี่ยง
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อุปสรรค 4) กลยุทธ�เชิงรับ WT (WT Strategy) จัดทํากลยุทธ�เพ่ือลดจุดอ�อน และหลีกเลี่ยงอุปสรรค
ได�ผลออกมาดังตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 สรุปผลการวิเคราะห�กลยุทธ�จาก TOW Matrix 
 

กลยุทธ�เชิงรุก SO (SO Strategy) กลยุทธ�เชิงแก�ไข WO (WO Strategy) 
1. การเพ่ิมคุณค�าและมูลค�าของทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสู�การ
จัดการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�โดยชุมชนและใช�
วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต รวมท้ังภูมิปiญญาของ
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือตอบสนองความต�องการ
เฉพาะของนักท�องเท่ียว ซ่ึงจะเป7นการส�งเสริม
พัฒนาความเข�มแข็งและกลไกทางตลาดการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. การเชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับสินค�าท่ีมีความ
โดดเด�นของจังหวัดสุพรรณบุรี เช�นสินค�าทาง
การเกษตร สินค�าท่ีระลึกและงานหัตถกรรมท่ี
เป7นอัตลักษณ�เฉพาะถ่ินเพ่ือส�งเสริมศักยภาพ 
และขีดความสามารถทางการแข�งขันในการสร�าง
รายได�ให�เพ่ิมข้ึน 
3. ปรับภาพลักษณ�ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู�ระดับสากล ให�
เป7นเมืองท่ีมีชื่อเสียงด�านการท�องเท่ียว 

1. การเร�งส�งเสริมและสร�างความเข�าใจให�กับ
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เก่ียวกับความแตกต�าง
ทางวัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต�างชาติ เพ่ือลดปiญหาความแตกต�าง
ระหว�างวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข�งขัน
ด�วยการพัฒนาในด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส�และความ
ปลอดภัย เพ่ือรองรับการเป7นเมืองท�องเท่ียว
หลักของประเทศไทย 
3. ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท�องเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดย�อมของวิสาหกิจท่ี
เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว และสร�างความ
เข�มแข็งให�กับกลุ�มนักลงทุนในท�องถ่ิน รวมถึง
กลุ�มนักลงทุนระดับประเทศและต�างประเทศ
อย�างเหมาะสม 
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ตารางท่ี 12 สรุปผลการวิเคราะห�กลยุทธ�จาก TOW Matrix (ต�อ) 
 

กลยุทธ�เชิงปVองกัน ST (ST Strategy) กลยุทธ�เชิงรับ WT (WT Strategy) 
1. ส�งเสริมตลาดภายในประเทศและต�างประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมรายได�จากการท�องเท่ียว โดยปรับ
โครงสร�างตลาดโดยเน�นกลุ�มนักท�องเท่ียวคุณภาพ 
โดยมีการบูรณาการความร�วมมือ 3 ฝsาย ภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน  
2. การเชื่อมโยงการท�องเท่ียวและเครือข�าย
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ภายใต�การพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี
และหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง 

1. เพ่ิมระยะเวลาในการพํานักในเขต
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. ส�งเสริมการเป7นเจ�าบ�านท่ีดี ด�วยการ
ส�งเสริม สนับสนุนจากผู�มีส�วนได�เสียทุกฝsาย  
3. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข�งขัน
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระบบโลจิสติกส�และความปลอดภัย เพ่ือ
รองรับการเป7นเมืองท�องเท่ียวหลักของของ
ประเทศไทย 

 
1. กลยุทธ�เชิงรุก SO (SO Strategy)  

  ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเป7นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา

ร�วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป7นยุทธศาสตร�จากจุดแข็งคือมีที่ตั้งของการพัฒนาการท�องเที่ยว 

จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีสามารถเชื่อมต�อไปยังแหล�งท�องเท่ียวอ่ืนๆภายในประเทศได�ง�าย มีทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีมีอัตลักษณ�ท่ีโดดเด�น สะท�อนให�เห็นถึงความเป7นจังหวัดสุพรรณบุรีได�

อย�างเด�นชัด ซ่ึงเป7นส�วนหนึ่งของการท�องเท่ียวและเศรษฐกิจของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว 

เชิงสร�างสรรค� ซ่ึงประชาชนเป7นเจ�าบ�านท่ีดีพร�อมให�การต�อนรับนักท�องเท่ียวเป7นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร�

ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดสุพรรณบุรีได�ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับนักท�องเท่ียวได�

ในเป7นจํานวนมาก มีชื่อเสียงและเป7นท่ีรู�จักของนักท�องเท่ียวท้ังในและต�างประเทศ เป7นเมืองท�องเท่ียว

ท่ีนํารากฐานทางวัฒนธรรมมาผสมผสานกับกิจกรรมทางการท�องเท่ียว  

  สร�างการเพ่ิมคุณค�าและมูลค�าของทรัพยากรการท�องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
สู�การจัดการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�โดยชุมชนและใช�วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต รวมท้ังภูมิปiญญาของ
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียว ซ่ึงจะเป7นการส�งเสริมพัฒนาความ
เข�มแข็งและกลไกทางตลาด รวมท้ังมีการเชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับสินค�าท่ีมีความโดดเด�นของจังหวัด
สุพรรณบุรี เช�นสินค�าทางการเกษตร สินค�าท่ีระลึกและงานหัตถกรรมท่ีเป7นอัตลักษณ�เฉพาะถ่ินเพ่ือ
ส�งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข�งขันในการสร�างรายได�ให�เพ่ิมข้ึนและปรับภาพลักษณ�
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ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู�ระดับสากล ให�เป7นเมืองท่ีมีชื่อเสียง
ด�านการท�องเท่ียว 

  รวมถึงมิติของการประกอบธุรกิจทางการท�องเท่ียวได�อย�างสร�างสรรค�มีโอกาสจากการ

พัฒนาเชื่อมต�อกับต�างประเทศท่ีจะส�งผลต�อการขนส�งสินค�าระหว�างประเทศนโยบายรัฐบาลสนับสนุน

การพัฒนาด�านโลจิสติกส�ท่ีจะใช�เครือข�ายการคมนาคมขนส�งเชื่อมโยงพ้ืนท่ีต�างๆ ทําให�การขนส�งและ

การท�องเท่ียวเกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสด�านความก�าวหน�าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนําสามารถนํามาใช�ในการบริหารจัดการภาคส�วนต�างๆ ได�ทั้งภาครัฐบาล

และเอกชนกระแสความต่ืนตัวในการรักษาอัตลักษณ�และวัฒนธรรมของท�องถ่ินและชุมชน โดยเฉพาะ

นโยบายรัฐบาลในการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ�มรดกทางวัฒนธรรมได�รับการส�งเสริมเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจ จะเป7นโอกาสในการเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจได�มีการขยายตัวจากนักท�องเท่ียวจีนและกลุ�ม

ประเทศอาเซียนท่ีหลั่งไหลเข�ามาอย�างต�อเนื่องทําให�แนวโน�มการเพ่ิมฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต�างๆ 

ส�งผลต�อจ�างงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. กลยุทธ�เชิงปVองกัน (ST Strategy) 

  ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเป7นจุดแข็งและข�อจํากัดมา

พิจารณาร�วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป7นยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ในเชิงปtองกัน ท้ังนี้เนื่องจากมีจุด

แข็งในด�านท่ีตั้งของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถ

เชื่อมต�อไปยังพ้ืนท่ีได�ท่ัวประเทศและเป7นเมืองท่ีอยู�ในเส�นทางโลจิสติกส� ทําให�เป7นเมืองของการขนส�ง

สินค�าและนักท�องเที่ยวจากทั่วโลกเข�ามายังจังหวัดสุพรรณบุรี ส�งเสริมตลาดภายในประเทศและ

ต�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมรายได�จากการท�องเท่ียว โดยปรับโครงสร�างตลาดโดยเน�นกลุ�มนักท�องเท่ียว

คุณภาพ โดยมีการบูรณาการความร�วมมือ 3 ฝsาย ท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน มีการเชื่อมโยง

การท�องเท่ียวและเครือข�ายท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ภายใต�การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวของ

จังหวัดสุพรรณบุรีและหน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข�อง ซึ่งประชาชนเป7นเจ�าบ�านที่ดีพร�อมให�การ

ต�อนรับนักท�องเท่ียว ซ่ึงส�งผลต�อภาพลักษณ�ท่ีดีของการเป7นเมืองท�องเที่ยว สอดคล�องกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป7นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร�และท่ีสามารถ

เชื่อมโยงกับจังหวัดสุพรรณบุรี ทางภาคกลางได�ดี มีหลักฐานของการเป7นเมืองประวัติศาสตร� และมี

ประเภทของการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับนักท�องเท่ียวได�ใน

ระดับนานาชาติ มีชื่อเสียงและเป7นท่ีรู�จักของนักท�องเท่ียวท้ังในและต�างประเทศ ขณะเดียวกันก็มัก
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เจอกับสภาพแวดล�อมท่ีเป7นข�อจํากัดจากภายนอกท่ีควบคุมไม�ได� คือ ต�นทุนการผลิต ท้ังสินค�าและ

บริการท่ีเพ่ิมข้ึนจึงควรเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการต�นทุน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก 

หากอากาศร�อน จะส�งผลต�อภาพลักษณ�ทางการท�องเท่ียวของจังหวัดในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ทําให�

นักท�องเท่ียวไปกระจุกตัวในช�วงฤดูกาลท�องเท่ียวหรือ High Season เป7นส�วนใหญ� เสถียรภาพและ

ความไม�แน�นอนของภาวะเศรษฐกิจในระดับโลกและภูมิภาคส�งผลต�อระบบเศรษฐกิจด�านการ

ท�องเท่ียว รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในแต�ละประเทศ โดยเฉพาะนักท�องเท่ียวท่ีเลือกจังหวัดสุพรรณบุรี

เป7นจุดหมายปลายทางมากข้ึนส�งผลต�อการปรับตัวและการรองรับนักท�องเท่ียวจากการพัฒนา

ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี การขาดโครงสร�างพ้ืนฐานในการรองรับ

นักท�องเท่ียว เช�น ไฟฟtา ถนน การสื่อสารหรือการคมนาคมท่ีครอบคลุมแหล�งท�องเท่ียวเสถียรภาพ

ทางการเมืองของประเทศส�งผลต�อการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี  

3. กลยุทธ�เชิงแก�ไข (WO Strategy) 
  ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเป7นจุดอ�อนและโอกาสมาพิจารณา
ร�วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป7นยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ในเชิงแก�ไขและมีการเร�งส�งเสริมและสร�าง
ความเข�าใจให�กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เก่ียวกับความแตกต�างทางวัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวต�างชาติ เพ่ือลดปiญหาความแตกต�างระหว�างวัฒนธรรม มีการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข�งขันด�วยการพัฒนาในด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส�
และความปลอดภัย เพ่ือรองรับการเป7นเมืองท�องเท่ียวหลักของประเทศไทยและส�งเสริมการลงทุนใน
ธุรกิจการท�องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย�อมของวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว และสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับกลุ�มนักลงทุนในท�องถ่ิน รวมถึงกลุ�มนักลงทุนระดับประเทศและต�างประเทศอย�าง
เหมาะสม 
  มีการจัดการกับปiญหาการกระจุกตัวของนักท�องเท่ียวในเขตเมืองหลักและจํานวน
นักท�องเท่ียวในช�วงฤดูกาลท�องเท่ียวส�งผลกระทบต�อระบบการจัดการบริการทางการท�องเที่ยวและ
การจราจร การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให�เป7นเมืองท่ีมี
รากฐานและนําต�นทุนทางการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป7นสิ่ง
ดึงดูดใจนักท�องเท่ียว ดังนั้นในการจัดการ การท�องเท่ียวของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องจึงส�งผลกระทบ
ต�อการเปลี่ยนแปลง การสูญหายของวัฒนธรรม จึงควรเร�งสร�างมาตรการและแนวทางในการอนุรักษ�
วิถีวัฒนธรรมไม�ให�เปลี่ยนแปลงไปกับการพัฒนาการท�องเที่ยวด�านความต�างระหว�างวัฒนธรรมของ
เจ�าบ�านกับนักท�องเท่ียว ส�งผลต�อการพัฒนาให�เป7นเมืองท�องเที่ยว รวมถึงปiญหาด�านประชากรและ
แรงงานแฝงในอุตสาหกรรมท�องเที่ยว ตลอดจนการประกอบธุรกิจด�านการท�องเที่ยวของคน
ต�างประเทศจํานวนมาก จึงส�งผลกระทบต�อมาตรฐานการบริการทางการท�องเท่ียวปiญหาการเอาเปรียบ
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และหลอกลวงนักท�องเท่ียวจากกลุ�มผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียว และการรวมกลุ�มของเครือข�าย
ทางการท�องเที่ยวยังไม�ค�อยมีประสิทธิภาพ มีการแบ�งกลุ�มทางการท�องเที่ยวจํานวนมากการ
ประชาสัมพันธ�และการสื่อสารข�อมูลทางการท�องเท่ียวของเขตจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีไม�ต�อเนื่อง ทําให�
นักท�องเท่ียวรู�จักแต�แหล�งท�องเท่ียวเดิม ปtายจราจร ปtายข�อมูลทางการท�องเท่ียวและปtายสื่อความหมาย
ทางการท�องเท่ียวยังขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาจีน ญ่ีปุsนและเกาหลี ขาดการ
สร�างจุดเด�นท่ีแตกต�างกันของแหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรียังไม�สามารถเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวภายในจังหวัดเข�าด�วยกันได�
ท้ังนี้เนื่องจากมีโอกาสท่ีจะนําแนวคิดหรือวิธีใหม�ๆ มาใช�ในการแก�ไขจุดอ�อนท่ีมีอยู�เช�น โอกาสจาก
การพัฒนาเชื่อมต�อกับต�างประเทศ ท่ีจะส�งผลต�อนโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนการพัฒนาด�านโลจิสติกส� 
สร�างเครือข�ายการคมนาคมขนส�งเชื่อมโยงพ้ืนท่ีต�างๆโอกาสด�านความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นําสามารถนํามาใช�ในการบริหารจัดการภาคส�วนต�างๆ ได�ท้ังภาครัฐบาลและเอกชน
กระแสความต่ืนตัวในการรักษาอัตลักษณ�และวัฒนธรรมของท�องถ่ินและชุมชน โดยเฉพาะนโยบาย
รัฐบาลในการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ�มรดกทางวัฒนธรรมได�รับการส�งเสริมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
โอกาสในการเพ่ิมมูลค�าจากการขยายตัวจากนักท�องเท่ียวท่ีหลั่งไหลเข�ามาอย�างต�อเนื่องทําให�แนวโน�ม
การเพ่ิมฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต�างๆ ส�งผลต�อจ�างงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

4. กลยุทธ�เชิงรับ (WT Strategy) 
  ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเป7นจุดอ�อนและข�อจํากัดมา
พิจารณาร�วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป7นยุทธ�ศาสตร�หรือกลยุทธ�ในเชิงรับ ท้ังนี้เนื่องจากเผชิญกับ
ท้ังจุดอ�อนและข�อจํากัดภายนอกท่ีไม�สามารถควบคุมได� เช�น กรณีการกระจุกตัวของนักท�องเท่ียวใน
เขตเมืองหลัก และจํานวนนักท�องเท่ียวในช�วงฤดูกาลท�องเที่ยวส�งผลกระทบต�อระบบการจัดการ
บริการทางการท�องเท่ียวและการจราจรของเมืองหลักการจัดการการท�องเท่ียวของภาคส�วนท่ี
เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวจึงส�งผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลง การสูญหายของวัฒนธรรม จึงควรเร�ง
สร�างมาตรการและแนวทางในการอนุรักษ�วิถีวัฒนธรรมไม�ให�เปลี่ยนแปลงไปกับการพัฒนาการท�องเท่ียว
ด�านความต�างระหว�างวัฒนธรรมของเจ�าบ�านกับนักท�องเท่ียว ส�งผลต�อการพัฒนาให�เป7นเมืองท�องเท่ียว 
รวมถึงปiญหาด�านประชากรและแรงงานแฝงในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ตลอดจนการประกอบธุรกิจ
ด�านการท�องเท่ียวของคนต�างประเทศจํานวนมาก จึงส�งผลกระทบต�อมาตรฐานการบริการทางการ
ท�องเท่ียวด�านปiญหาการเอาเปรียบและหลอกลวงนักท�องเท่ียวจากกลุ�มผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียว 
และการรวมกลุ�มของเครือข�ายทางการท�องเที่ยวยังไม�ค�อยมีประสิทธิภาพ มีการแบ�งกลุ�มทางการ
ท�องเท่ียวจํานวนมากการประชาสัมพันธ�และการสื่อการข�อมูลทางการท�องเท่ียวของเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีที่ไม�ต�อเนื่อง ทําให�นักท�องเที่ยวรู�จักแต�แหล�งท�องเที่ยวเดิม ปtายจราจร ปtายข�อมูล
ทางการท�องเท่ียวและปtายสื่อความหลายทางการท�องเที่ยวยังขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ขาด
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การสร�างจุดเด�นท่ีแตกต�างกันของจังหวัดสุพรรณบุรีจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดทางภาคกลาง และยังไม�สามารถเชื่อมโยงแหล�ง
ท�องเที่ยวภายในจังหวัดเข�าด�วยกันได�ประกอบกับพบข�อจํากัด คือ ต�นทุนการผลิตท้ังสินค�าและบริการ
ท่ีเพ่ิมข้ึนของจังหวัดในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี จึงควรเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการต�นทุน การ
ประชาสัมพันธ�ท่ีจะส�งผลต�อภาพลักษณ�ทางการท�องเท่ียวของจังหวัดในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีรวมท้ัง
เสถียรภาพและความไม�แน�นอนของภาวะเศรษฐกิจในระดับโลกและภูมิภาคส�งผลต�อระบบเศรษฐกิจ
ด�านการท�องเท่ียว รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในแต�ละประเทศของนักท�องเท่ียว โดยเฉพาะที่เลือกจังหวัด
สุพรรณบุรีในการเป7นจุดหมายปลายทางมากข้ึน ทําให�ส�งผลต�อการปรับตัวและการรองรับนักท�องเท่ียว
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีการขาดโครงสร�าง
พ้ืนฐานในการรองรับนักท�องเที่ยว เช�น ไฟฟtา ถนน การสื่อสารหรือการคมนาคมท่ีครอบคลุม
แหล�งท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี ได�สะดวกมากข้ึน 
 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมโดยการหาความสัมพันธ�ด�วยเทคนิค TOWS Matrix 
 ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมด�วยการวิเคราะห� SWOT Analysis 
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี มากําหนดการสร�าง
ทิศทางร�างข�อเสนอจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
การนําข�อมูลท่ีได�ไปปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ�ด�วยเทคนิคการวิเคราะห� TOWS Matrix 
ในการกําหนดร�างข�อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร� ดังต�อไปนี้  
 
ตารางท่ี 13 ผลการให�ค�าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ของ

การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีด�านสภาพแวดล�อม
ภายใน 

 

 
ปiจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ําหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ�วง

น้ําหนัก 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ท่ีตั้งของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถเชื่อมต�อไป ได�ทุกภาคของ
ประเทศไทย 

0.090 5 0.450 

2. มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ� 
มีอัตลักษณ�ท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  

0.090 5 0.450 
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ตารางท่ี 13 ผลการให�ค�าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ของ
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีด�านสภาพแวดล�อม
ภายใน (ต�อ) 

 

 
ปiจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ําหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ�วง

น้ําหนัก 

3. มีตลาดการค�าทางการเกษตร ซ่ึงเป7นส�วนหนึ่งของการ
ท�องเท่ียวและเศรษฐกิจ 

0.090 5 0.450 

4. ประชาชนเป7นเจ�าบ�านท่ีดีพร�อมให�การต�อนรับนักท�องเท่ียว 
ซ่ึงส�งผลต�อภาพลักษณ�ท่ีดีของการเป7นเมืองท�องเท่ียว 

0.090 5 0.450 

5. มีประวัติศาสตร�และวัฒนธรรมท่ีนํารากฐานทางวัฒนธรรม
มาผสมผสานกับกิจกรรมทางการท�องเท่ียวได�อย�างสร�างสรรค� 
มีความหลากหลายของกลุ�มชาติพันธุ�ท่ีเหมาะแก�การเรียนรู�
วิถีชีวิตความเป7นอยู� 

0.090 5 0.450 

6. มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับนักท�องเท่ียวได�
ในระดับนานาชาติ 

0.090 5 0.450 

รวมจุดแข็ง 0.50  2.700 
จุดอ�อน (Weaknesses)    
1. การจราจรในเขตเมืองมีความหนาแน�นและติดขัดในช�วง
เทศกาล 

0.057 4 0.228 

2. ภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการการท�องเท่ียว
ขาดความเข�าใจในทรัพยากรของจังหวัดสุพรรณบุรี จึงส�งผล
ต�อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายทาง
วัฒนธรรม 

0.071 5 0.355 

3.ความต�างระหว�างวัฒนธรรมของเจ�าบ�านกับนักท�องเท่ียวรวมถึง
ปiญหาด�านประชากรและแรงงานแฝงในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว จึง
ส�งผลกระทบต�อมาตรฐานการบริการทางการท�องเท่ียว 

0.061 4 0.244 

4.การเอาเปรยีบและลอกลวงนกัท�องเท่ียวจากกลุ�มมิจฉาชีพใน
รูปแบบของธุรกิจด�านการท�องเท่ียว  

0.058 4 0.232 
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ตารางท่ี 13 ผลการให�ค�าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ของ
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีด�านสภาพแวดล�อม
ภายใน (ต�อ) 

 

 
ปiจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ําหนัก 
(Weigh

t) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ�วง

น้ําหนัก 

5. ขาดระบบการสื่อสารและประสิทธิภาพทางภาษาต�างประเทศ 
ของข�อมูลทางการท�องเท่ียวท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท�องเท่ียว 

0.061 4 0.244 

6. ขาดการสร�างจุดเด�นท่ีแตกต�างกันของจังหวัดสุพรรณบุร ี 0.073 5 0.365 
7. ขาดโครงสร�างพ้ืนฐาน เช�น ไฟฟtา ถนน การสื่อสารหรือ
การคมนาคมท่ีครอบคลุม 

0.058 4 0.232 

8. บุคคลากรและประชาชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวยังขาด
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารภาษาต�างประเทศ 

0.057 4 0.228 

รวมจุดอ�อน 0.50  2.128 
รวมสภาพแวดล�อมภายในท้ังหมด 1.00   

 
ตารางท่ี 14 ผลการให�ค�าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ของ

การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ด�านสภาพแวดล�อม
ภายนอก  

 

 
ปiจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ําหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ�วง
น้ําหนัก 

โอกาส (Opportunities) 
1. แนวโน�มการพัฒนาเชื่อมต�อกับต�างประเทศและการเปcด
บริการด�านการท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ�าน  

0.062 5 0.310 

2. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาด�านคมนาคมและ
การขนส�งเชื่อมโยงไปท่ัวประเทศ 

0.061 5 0.305 
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ตารางท่ี 14 ผลการให�ค�าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ของ
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ด�านสภาพแวดล�อม
ภายนอก (ต�อ) 

 

 
ปiจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ําหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ�วง
น้ําหนัก 

3. ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศช�วยให�เกิด
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ สามารถลดต�นทุนการ
ผลิตและเกิดความรวดเร็ว 

0.060 5 
 

0.300 

4. กระแสความต่ืนตัวในการรักษาอัตลักษณ�และวัฒนธรรม
ของท�องถ่ินเป7นโอกาสในการเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจได� 

0.073 5 0.365 

5. นโยบายส�งเสริมและสนับสนุนการลงทุนธุรกิจท�องเท่ียว 
และการเพ่ิมฐานการผลิตของอุตสาหกรรม ส�งผลให�เกิด
การจ�างงาน 

0.054 4 0.216 

6. นโยบายการส�งเสริมให�ประเทศไทยเป7นศูนย�กลาง 
การผลิตอาหารโลก ก�อให�เกิดการท�องเท่ียวรูปแบบใหม� 

0.063 5 0.315 

7. การเปcดประชาคมอาเซียนเอ้ือต�อการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข�งขันและอํานาจต�อรอง  

0.072 5 0.360 

8. แผนกระจายอํานาจของท�องถ่ินท่ีเพ่ิมสัดส�วนงบประมาณ
เอ้ือต�อการบริหารจัดการและความเป7นอิสระในการกําหนด
นโยบายให�สอดคล�องกับบริบทของพ้ืนท่ี 

0.058 5 0.290 

รวมโอกาส  0.50  2.461 
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ตารางท่ี 14 ผลการให�ค�าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ของ
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ด�านสภาพแวดล�อม
ภายนอก (ต�อ) 

 

 
ปiจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ําหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับคะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ�วง

น้ําหนัก 
อุปสรรค (Threats)    
1. เศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนท้ังโลกและมีแนวโน�มตกตํ่าอีก
นานหลายป_  ส�งผลให�เกิดการแข�งขันในสินค�าและบริการ
การท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

0.058 5 0.390 

2. ภัยธรรมชาติเป7นอุปสรรคต�อการท�องเท่ียว 0.063 4 0.335 
3. วิกฤตการณ� เสถียรภาพ และความไม�แน�นอนของภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงการเปcดการค�าเสรี ส�งผลกระทบต�อธุรกิจ
ขนาดกลางและย�อม และยังส�งผลรุนแรงต�อข�อตกลงการค�า
เสรีและนโยบายการกีดกันทางการค�า  

0.080 5 0.400 

4. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ นโยบายการ
ท�องเท่ียว  ส�งผลต�อการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี  

0.065 5 0.325 

5. นโยบายและสถานการณ�และกฏระเบียบท่ีไม�เอ้ืออํานวย
ต�อกันของประเทศเพ่ือนบ�านท่ี 

0.067 4 0.368 

6. สังคมผู�สูงอายุและความเป7นเมืองเกิดการขยายตัว ส�งผล
ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะวิถีชีวิต 

0.076 4 0.304 

รวมอุปสรรค 0.50  2.122 
รวมสภาพแวดล�อมภายนอกท้ังหมด  1.00   

 
 จากการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายและภายนอกของการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี สรุปจากสภาพแวดล�อมท่ีเป7นตําแหน�งทางยุทธศาสตร�
เพ่ือกําหนดร�างยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว            
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได�ดังตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15 ตําแหน�งทางยุทธศาสตร�พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สภาพแวดล�อมภายใน จุดแข็ง(Strengths) S 2.700 
จุดอ�อน(Weaknesses) W 2.128 

สภาพแวดล�อมภายนอก โอกาส(Opportunities) O 2.461 
อุปสรรค(Threats) T 2.122 

 
 สรุปผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) การพัฒนายุทธศาสตร�
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 9 ตําแหน�งทางยุทธศาสตร�ข�อเสนอเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

อุปสรรค (T) 

จุดอ�อน (W) 

โอกาส (O) 

จุดแข็ง (S) 

2.461 

2.148 

2.122 

2.700 
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 จากแผนภาพท่ี 9 พบว�า จังหวัดสุพรรณบุรีมีแนวโน�มของการพัฒนาอย�างสูงเพราะมี       
จุดแข็งท่ีสูงมีปiจจัยท่ีเอ้ือให�เกิดการพัฒนาอย�างมาก (2.70) จากปiจจัยดังกล�าวยังพบว�าโอกาสท่ีจะพัฒนา
ก็มีมากเช�นเดียวกัน (2.461)  ในด�านจุดอ�อนและอุปสรรคนั้นมีน�อยลงตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 16 แสดงความสัมพันธ�ของสภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายนอกในการร�าง

ข�อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
(TOWS Matrix)   

 

สภาพแวดล�อม จุดแข็ง (S) จุดอ�อน (W) 
ภายใน 

ภายนอก 
S 1 - 6 W 1 -19 

โอกาส (O) ยุทธศาสตร�เชิงรุก (SO) ยุทธศาสตร�การพัฒนา (WO) 
 
 
 
 

O 1 - 8 

ยุทธศาสตร�ท่ี   1 การสร�างรูปแบบจาก
การพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปiญญา 
ในเชิงเศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเป7นเมืองการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
S1-6, O1-8 
S1-2, S4-6 + O1-5, O6 
S1-2, S4-5, S7 + O1-5, O6 

 
 
 
 

กําหนดเปtาหมายโดยใช� จุดแข็ง
ประสานกับความได�เปรียบจากโอกาส 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ส�งเสริมกลยุทธ�
การตลาดในประเทศและต�างประเทศ
โดยมุ�งเน�นการตลาดในกลุ�ม
นักท�องเท่ียวคุณภาพ 
W1-8, + O1-O3 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3  เชื่อมโยงการ
ท�องเท่ียวกับคลัสเตอร�ท่ีอยู�รอบๆ 
และจังหวัดท่ีต�องห�าม พลัส เพ่ือเพ่ิม
ระยะเวลาการพํานักผ�านการยกระดับ
กิจกรรมการท�องเท่ียวและการ
เชื่อมโยงการท�องเท่ียว 
 
W1-8 + O1 - 3 
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ตารางท่ี 16 แสดงความสัมพันธ�ของสภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายนอกในการร�าง
ข�อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
(TOWS Matrix) (ต�อ) 

 

สภาพแวดล�อม จุดแข็ง (S) จุดอ�อน (W) 
ภายใน 

ภายนอก 
S 1 - 6 W 1 -19 

อุปสรรค (T) ยุทธ�ศาสตร�เชิงปtองกัน (ST) ยุทธศาสตร�เชิงรับ (WT) 
 
 
 

T 1 – 13 

 
 
 

กําหนดเปtาหมายโดยใช� จุดแข็ง 
หลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ส�งเสริมกลยุทธ�
การตลาดในประเทศและต�างประเทศ
โดยมุ�งเน�นการตลาดในกลุ�ม
นักท�องเท่ียวคุณภาพ 
W1-8, + O1-O3 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3  เชื่อมโยงการ
ท�องเท่ียวกับคลัสเตอร�ท่ีอยู�รอบๆ 
และจังหวัดท่ีต�องห�าม พลัส เพ่ือเพ่ิม
ระยะเวลาการพํานักผ�านการยกระดับ
กิจกรรมการท�องเท่ียวและการ
เชื่อมโยงการท�องเท่ียว 
W1-8 + O1 - 3 

  
 จากตารางท่ี 16 แสดงผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายนอก
ของของจังหวัดสมุทรสงคราม ด�วยการหาความสัมพันธ�ด�วยเทคนิค TOWS Matrix โดยสรุปการผล
วิเคราะห�ได�ว�า การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีควรเน�นการ
กําหนดยุทธศาสตร�เชิงรุก (SO) การกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนา (WO),  การกําหนดยุทธศาสตร�เชิงรับ 
(WT) และ เพ่ือนํามาสร�างเป7น  ทิศทางการร�างข�อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี  การกําหนดทิศทางการร�างข�อเสนอ ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี  ซ่ึงผู�วิจัยนําผลการวิเคราะห�ข�อมูลท้ังหมดจากข้ันตอนท่ี 1 โดยผลการวิเคราะห�ท่ี
ได�นั้นนําไปปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือกําหนดยกเป7นทิศทางการร�างข�อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี  
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 ซ่ึงผู�วิจัยนําเทคนิคกระบวนการวิจัย EDFR  (Ethnographic Delphi Future Research) 
มาประยุกต�ใช�เพ่ือพัฒนาเป7นร�างข�อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากท่ีผู�วิจัยได�วิเคราะห�สภาพปiจจุบันท่ีเป7นด�าน จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส อุปสรรคท่ีส�งผล
ต�อการข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�จากการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� จังหวัดสุพรรณบุรี ตาม
องค�ประกอบการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในตามแนวคิด 7-S ของ McKinsey  และการวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมภายนอกตามองค�ประกอบการวิเคราะห�ตามแนวคิด PEST ดัง ตารางท่ี 17  
 
ตารางท่ี 17 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในตามแนวคิด 7-S ของ McKinsey  และการวิเคราะห�

สภาพแวดล�อมภายนอกตามองค�ประกอบการวิเคราะห�ตามแนวคิด PEST  
 

7 s Model Strength Weakness 

1.Strategy 1. ท่ีตั้งของการพัฒนายุทธศาสตร� 
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
ของจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถ 
เชื่อมต�อไป ได�ทุกภาคของประเทศไทย 
2. มีทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
และทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ� 
มีอัตลักษณ�ท่ีเอ้ือต�อการพัฒนา 
และส�งเสริมการท�องเท่ียว  
3. มีประวัติศาสตร�และวัฒนธรรม 
ท่ีนํารากฐานทางวัฒนธรรมมาผสมผสาน 
กับกิจกรรมทางการท�องเท่ียวได� 
อย�างสร�างสรรค� มีความหลากหลา 
ของกลุ�มชาติพันธุ�ท่ีเหมาะแก� 
การเรียนรู�วิถีชีวิตความเป7นอยู� 

 

1 การจราจรในเขตเมืองมีความ
หนาแน�นและติดขัดในช�วงเทศกาล 
ส�งผลกระทบต�อระบบการจัดการบริการ
ทางการท�องเท่ียวและการจราจรของ
เมืองหลัก  
2 ด�านความต�างระหว�างวัฒนธรรมของ
เจ�าบ�านกับนักท�องเท่ียว ส�งผลต�อการ
พัฒนาให�เป7นเมืองท�องเท่ียว รวมถึง
ปiญหาด�านประชากรและแรงงานแฝงใน
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจด�านการท�องเท่ียวของคน
ต�างประเทศจํานวนมาก จึงส�งผลกระทบ
ต�อมาตรฐานการบริการทางการ
ท�องเท่ียว 
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ตารางท่ี 17 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในตามแนวคิด 7-S ของ McKinsey  และการวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมภายนอกตามองค�ประกอบการวิเคราะห�ตามแนวคิด PEST (ต�อ) 

 

7 s Model Strength Weakness 

2.Structure 1.ประชาชนเป7นเจ�าบ�านท่ีดีพร�อม 
ให�การต�อนรับนักท�องเท่ียว ซ่ึงส�งผล 
ต�อภาพลักษณ�ท่ีดีของการเป7น 
เมืองท�องเท่ียว 
2. มีตลาดการค�าทางการเกษตร  
ซ่ึงเป7นส�วนหนึ่งของการท�องเท่ียว 
และเศรษฐกิจ 

1.การบริหารจัดการล�าช �า 
 

3.System 1. มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสามารถ
รองรับนักท�องเท่ียวได�ในระดับ
นานาชาติ 

1. ยังขาดระบบการสื่อสารข�อมูล
ทางการท�องเท่ียว ปtายสื่อความหมาย
ในแหล�งท�องเท่ียวยังไม�ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
และยังขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ภาษาต�างประเทศ 
2. ขาดโครงสร�างพ้ืนฐานในการรองรับ
นักท�องเท่ียว ในบางแห�งท่ีเป7นแหล�ง
ท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 

4.Staff 1.ทีมงานม ีความสามัคคี ให�ความ
ร�วมมือ ในการทางาน 

1.โครงสร�างองค �กรเป7นแบบสายการ
บังคับบ ัญชา ต�องรอการตัดสินใจจาก
ผู�บริหาร 
2. กลุ�มของเครือข�ายทางการท�องเท่ียว
ท่ียังขาดประสิทธิภาพ มีการแบ�งกลุ�ม
ทางการท�องเท่ียวจํานวนมาก  

5.Skill 1.บุคลากรมีความรู�ทักษะและความ 
ชำนาญเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 

1.ขาดทักษะด�านภาษาต�างประเทศ 
 

6.Style 1.ใช�รูปแบบของคณะกรรมการ
ท�องเท่ียวจังหวัดในการบริหารงาน 

1.ขาดการสร�างจุดเด�นท่ีแตกต�างกัน
ของแหล�งท�องเท่ียวในจังหวัด
สุพรรณบุรีจากการพัฒนายุทธศาสตร�
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
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7 s Model Strength Weakness 
7.Shared 

values 
1.มีวิส ัยทัศน�ขององค�กรร�วมก ัน 
2.ยึดประชาชนเป7นศูนย�กลาง 

3.มีก ิจกรรมและรับประทานอาหาร 
ร�วมก ัน 

1.การจัดการการท�องเท่ียวของภาครัฐและ
เอกชนท่ีเกี่ยวข�องรวมถึงการขาดความรู�ความ
เข�าใจในทรัพยากรที่มีอยู�ของจังหวัด ท่ี
ไม�สามารถนําไปใช�ประโยชน�ได�อย�างถูกต�อง 
จึงส�งผลกระทบต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวและ
เปล่ียนแปลงหรือการสูญหายทางวัฒนธรรม 

ปKจจัยภายนอก PEST 

PEST Model Opportunities Threat 
Politics 1. นโยบายของการพัฒนาสังคมและ

ชุมชนอย�างสมดุลโดยใช�แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเป7นฐานโดยมีรัฐบาลส�งเสริม
และสนับสนุน 
2. มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเอื้อต�อ
การพัฒนาการท�องเท่ียว และยังเป7น
พื้นท่ีบริเวณตอนกลางของประเทศไทยท่ี
เช่ือมต�อไปยังจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศได�
เป7นอย�างดี 
3. มีนโยบายในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาจากภาครัฐและเอกชนในมิติ
การท�องเท่ียวเพื่อการเรียนรู� ส�งเสริม
สนับสนุนสร�างค�านิยมให�คนไทยปลูก
จิตสํานึกและภูมิใจด�านประวัติศาสตร�
ชาติไทย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ท�องถิ่นจากภาครัฐ 
 4. นโยบายรัฐบาลส�งเสริมในการ
อนุรักษ�มรดกทางวัฒนธรรม แนวทาง 
การพัฒนาประเทศตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.จังหวัดสุพรรณบุรีเป7นเมอืงท่ีมรีากฐาน
ของทรพัยากรทางการท�องเท่ียวท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับวัฒนธรรม ทําให�การจัดการการท�องเท่ียว
ของภาคส�วนท่ีเกี่ยวข�องกับการท�องเท่ียวท่ี
ไม�คํานึงถงึอัตลักษณ� ส�ง ผลกระทบต�อการ
เปล่ียนแปลงและการสูญหายของวัฒนธรรม
สูง 
2.การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาล
เปล่ียนแปลงบ�อยส�งผลต�อการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีต�อเน่ือง ท่ีทําให�
คนเดินทางมาท�องเท่ียวน�อยลง 
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ปKจจัยภายนอก PEST. (ต�อ) 

PEST Model Opportunities Threat 
Economic 1.แนวโน�มความสนใจเป7นอย�างมากของ

นักท�องเท่ียวในรูปแบบการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ท่ีเป7นกระแสอยู�ในปiจจุบัน 
2. กระแสความนิยมของนักท�องเท่ียวท่ีมี
ต�อการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เพื่อการ
เรียนรู�และอยู�อาศัยในพื้นท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี 
3. มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเอื้อต�อ
การพัฒนาการท�องเท่ียว และยังเป7น
พื้นท่ีบริเวณตอนกลางของประเทศไทยท่ี
เช่ือมต�อไปยังจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศได�
เป7นอย�างดี 

การรุกหรือขยายกิจการเข�ามาของธุรกิจ
ขนาดใหญ�อย�างต�อเน่ืองจะส�งผลกระทบ
ต�อความสามารถในการแข�งขันของ
ผู�ประกอบการท�องเท่ียว 
 

Socio -
cultural 

นโยบายสนับสนุนการท�องเท่ียว 1 
ตําบล 1 แหล�งท�องเท่ียวเพื่อเข�าสู�การ
เป7นประชาคมอาเซียน จะส�งผลให�เกิด
การความร�วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและความมั่นคง ท่ีจะเอื้อต�อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน 
และเพิ่มอํานาจต�อรอง  

1.มีแรงงานย�ายถิ่นและต�างด�าวเข�ามาใน
พ ื้นท่ี 
2. วิวัฒนาการทางด�านเทคโนโลยีมีผลต�อ
การเปล่ียนแปลงโครงสร�างทางสังคมและ
วิถีชีวิตของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

Technololy ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีนํามาใช�ในการบริหาร
จัดการภาคส�วนต�างๆ จะช�วยให�เกิด
ประสิทธิภาพ ลดต�นทุนและรวดเร็ว
มากข้ึน ท้ังด�านโลจิสติกส� ในการใช�
เครือข�ายการคมนาคมขนส�งเชื่อมโยง
พ้ืนท่ีต�างๆ ทําให�การขนส�งและการ
ท�องเท่ียวมีความสะดวกรวดเร็ว 

ขาดการสนับสนุนด�านเทคโนโลยีจาก
ภาครัฐและเอกชน  
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ส�วนท่ี 2 ผลการร�างข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�จากการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 การวิจัยในรอบนี้ผู�ศึกษาวิจัยได�สอบถามผู�เชี่ยวชาญจํานวน 18 คน ในลักษณะการ
สัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร�างท่ีได�สร�างข้ึนมาเพ่ือให�ตอบคําถามตามวัตถุประสงค�ในการวิจัย เป7นข�อเสนอ
เชิงยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิเคราะห�จากการสัมภาษณ�
สามารถร�างเป7นยุทธศาสตร�ได�ดังต�อไปนี้ 
 วิสัยทัศน�   
 การท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญาเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 พันธกิจ  

1. เพ่ิมขีดความสามารถทางการพัฒนาและส�งเสริมให�การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป7นศูนย�กลางการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญาทาง
ภาคกลางของประเทศไทย ท่ีจะช�วยสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให�กับท�องถ่ิน
และประเทศ 

2. สร�างการกระจายรายได�การท�องเที่ยวและเพิ่มรายได�เฉลี่ยต�อหัวของนักท�องเท่ียว
ภายจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. พัฒนากลไกและเชื่อมโยงการจัดการท�องเท่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให�มีศักยภาพและมีความสามารถในการจัดการและรองรับ
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติได� โดยเน�นเจาะกลุ�มตลาดนักท�องเท่ียวไทยต�างประเทศท่ีมี
คุณภาพเป7นหลัก 
 ยุทธศาสตร�ที่ 1 การสร�างรูปแบบจากการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปKญญาในเชิง
เศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเปcนการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
 เปVาหมาย 

1. การเพ่ิมข้ึนของรายได�รวมของการท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวซํ้าจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 กลยุทธ�ท่ี 1 
 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข�งขันด�านโครงสร�างพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระบบโลจิสติกส�และความปลอดภัย เพ่ือรองรับการเป7นเมืองท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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 การดําเนินการ 
1. การพัฒนาโครงข�ายคมนาคม และระบบโลจิสติกส�เชื่อมโยงแหล�งท�องเที่ยวในคลัสเตอร�

จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือพัฒนาโครงข�ายเส�นทางการท�องเท่ียวเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืนๆ 
2. การพัฒนาสุพรรณบุรีให�เป7น HUB การท�องเท่ียวของภูมิภาคเพ่ือเข�าถึงวิถีชุมชน 

สร�างสรรค�วัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีบนบรรทัดฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การปรับปรุงการคมนาคมเพ่ือการรองรับนักท�องเท่ียวท้ังไทยและต�างประเทศ 
4. การศึกษาเพ่ือวางระบบโลจิสติกส� เพ่ือการขนส�งนักท�องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี 
5. การศึกษาแนวทางการพัฒนาเส�นทางรถไฟและทางน้ําเพ่ือการส�งเสริมการท�องเท่ียว

ภายในประเทศ  
 กลยุทธ�ท่ี 2 
 การเพ่ิมคุณค�าและมูลค�าของทรัพยากรการท�องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสู�การ
จัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ตามวัฒนธรรมและวิถีภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตอบสนอง
ความต�องการเฉพาะของนักท�องเท่ียว เพ่ือพัฒนาความเข�มแข็งและกลไกทางตลาดการท�องเท่ียว โดย
ชุมชนท่ีอยู�ในเครือข�ายการท�องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 การดําเนินการ 

1. สร�างการกระจายรายได�และเพ่ิมรายได�จากนักท�องเท่ียว 
2. สร�างเส�นทางจักรยานกิจกรรม“ปi�น จักรยาน....เท่ียวเมืองเก�า” เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวใน

เขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
 กลยุทธ�ท่ี 3 
 การเร�งส�งเสริมและสร�างความเข�าใจให�กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เก่ียวกับความแตกต�างทาง
วัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ เพ่ือลดปiญหาความแตกต�างระหว�างวัฒนธรรม 
 การดําเนินการ 

1. เร�งสร�างความเข�มแข็งให�กับประชาชนในฐานะเจ�าของวัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัด
สุพรรณบุรีในการสอดส�องดูแลและรักษาวัฒนธรรมและภูมิปiญญา 

2. ส�ง เสริมกิจกรรมการท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญา เพ่ือการสร�างความ
เข�าใจและการอนุรักษ�วัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. สนับสนุนกระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชนในการสร�างมาตรฐานทางสังคมเพ่ือการ
รักษาและลดปiญหาทางวัฒนธรรมจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 
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4. สนับสนุนโครงการ “สายตรวจ...วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี” เพ่ือส�งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีในการสอดส�องดูแลวัฒนธรรมในเมืองท�องเท่ียว ปลูกฝiงให�ประชาชน
มีจิตสํานึกรักบ�านเกิดและเข�าใจสิทธิและหน�าท่ีของการเป7นพลเมืองทีดีในการอยู�ในสังคม 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การส�งเสริมกลยุทธ�การตลาดในและต�างประเทศ โดยมุ�งเน�นการตลาด
ในกลุ�มนักท�องเท่ียวคุณภาพ 
 เปVาหมาย 

1. กระตุ�นตลาดให�ได�ตามเปtาหมาย โดยมุ�งเน�นตลาดท่ีมีคุณภาพ 
2. สร�างความร�วมมือจาก 3 ฝsาย ได�แก� ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

 กลยุทธ�ท่ี 1 
 ปรับภาพลักษณ�ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเป7น 
“Quality Leisure Destination” 
 การดําเนินการ 

1. ส�งเสริมการตลาดการท�องเที่ยว “วิถีไทย วิถีจังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต�แนวทาง 
“Creative Tourism by Suphanburi Identity” โดยมุ�งเน�นกลุ�มตลาดนักท�องเท่ียวคุณภาพ โดย
อาศัยการมีส�วนร�วมของภาคีด�านการท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ในจังหวัดสุพรรณบุรี   

2. ส�งเสริมการท�องเท่ียว Suphanburi Trip โดยมีกลุ�มตลาด คือ นักท�องเท่ียวคุณภาพ 
ได�แก� จีน ญ่ีปุsน เกาหลีใต� จากเอเชีย อาเซียน ยุโรป จาก สวีเดน เยอรมัน กลุ�มสแกนดิเนเวีย และ 
นักท�องเท่ียวชาวไทย เพ่ือเจาะกลุ�มลูกค�าระดับ High End  
 กลยุทธ�ท่ี 2 
 ส�งเสริมตลาดภายในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมรายได�จากการท�องเท่ียว โดยปรับ
โครงสร�างตลาดเข�าสู�กลุ�มนักท�องเที่ยวคุณภาพ มีการบูรณาการความร�วมมือ 3 ฝsาย ได�แก� ภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน 
  การดําเนินการ 

1. แผนการตลาดการท�องเท่ียว เน�นเข�าถึงกลุ�มลูกค�าเฉพาะกลุ�ม เพ่ือยกระดับความสามารถ
ในการเป7นเมืองท�องเท่ียวหลัก 

2. การส�งเสริมการตลาดสําหรับกลุ�มอาสาสมัครท�องเท่ียว (Volunteer Tourism) เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. การส�งเสริมการตลาดสําหรับกลุ�มคู�รัก (Wedding) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การเช่ือมโยงการท�องเท่ียวภายในคลัสเตอร� เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํานัก
ผ�านการยกระดับกิจกรรมการท�องเท่ียวและการเช่ือมโยงเส�นทางการท�องเท่ียว 
 เปVาหมาย 

1. เพ่ิมระยะเวลาพํานักจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

2. เพ่ิมเส�นทางการท�องเท่ียวเชื่อมโยงการท�องเท่ียวภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. เพ่ิมผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียว  

 กลยุทธ�ท่ี 1 
 ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมของวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง
กับการท�องเท่ียวและสร�างความเข�มแข็งให�กับกลุ�มนักลงทุนในท�องถ่ิน รวมถึงกลุ�มนักลงทุนระดับประเทศ
และต�างประเทศอย�างเหมาะสม 
 การดําเนินการ 

1. ส�งเสริมการลงทุนให�กับผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมภาย
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวนผู�ประกอบการด�าน
การท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมท่ีมีเพ่ิมข้ึน  

2. อบรมและส�งเสริมเงินทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจของผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวท่ีเข�ารับ
การอบรมจะมีความรู�ด�านเงินทุนเพ่ือการดําเนินธุรกิจ 

3. อบรมและส�งเสริมการลงทุนในผู�ประกอบธุรกิจด�านการท�องเท่ียวในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี ผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวท่ีเข�ารับการอบรม มีความรู�ด�านการลงทุนในธุรกิจการ
ท�องเท่ียว    

4. สนับสนุนการเข�าถึงแหล�งเงินทุนสําหรับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ด�านการผลิตสินค�า
ของท่ีระลึกเพ่ือการท�องเท่ียวของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี ผู�ประกอบการด�านการท�องเที่ยวที่เข�ารับการอบรมจะมีความรู�ด�านวิสาหกิจชุมชน      
ด�านการผลิตสินค�าเพ่ือการท�องเท่ียวของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี  

5. ส�งเสริมการลงทุนด�านธุรกิจการท�องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ โดยผู�ประกอบการท่ีเข�ารับการ
อบรมจะมีความรู�เรื่องธุรกิจการท�องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ  

6. ส�งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเชิงสร�างสรรค�สู�ตลาดโลก  
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 กลยุทธ�ท่ี 2 
 การเชื่อมโยงการท�องเท่ียวและเส�นทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปiญญาภายใน
ของพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 การดําเนินการ 

1. ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ�ของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได�แก� ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจ เก่ียวเนื่อง เป7นต�น 

2. จัดทําเส�นทางท�องเท่ียวและแพ็กเก็จการท�องเท่ียว “วิถีไทย วิถีจังหวัดสุพรรณบุรี” จาก
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี  

3. อนุรักษ�วัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรี เส�นทางท�องเที่ยวและแพ็ก
เก็จการท�องเท่ียว “วิถีไทย วิถีจังหวัดสุพรรณบุรี” จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4. พัฒนาชุมชนท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเก�าจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การท�องเท่ียวให�กับเมืองท�องเท่ียวยอดนิยม  
 กลยุทธ�ท่ี 3 
 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนธุรกิจสินค�าทางการเกษตร สินค�าท่ีระลึกและงานหัตถกรรม
ท่ีเป7นอัตลักษณ�เฉพาะถ่ินของจังหวัดจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีและภายนอกเขตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถทางการแข�งขันและสร�างรายได� 
 การดําเนินการ 

1. อบรมและส�งเสริมการลงทุนให�กับกลุ�มผู�ประกอบธุรกิจสินค�าหัตถกรรมเชิงสร�างสรรค� 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวท่ีเข�ารับการอบรมจะมีความรู�ด�านการลงทุน
ในธุรกิจการท�องเท่ียว 

2. พัฒนาสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรีสู�ตลาดโลก เพิ่มมาตรฐานสินค�าเกษตร ประเภท
สมุนไพรและเป7นต�นทุนในธุรกิจของอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 

3. ส�งเสริมธุรกิจท่ีพักและร�านอาหารในจังหวัด จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4. ส�งเสริมเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีการส�งผลิตภัณฑ�สู�อุตสาหกรรมท�องเท่ียว
ภายในคลัสเตอร�จังหวัดสุพรรณบุรีและส�งไปนอกจังหวัดสุพรรณบุรีสนับสนุนเกษตรกรท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�วิธี EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
วิเคราะห�คําตอบของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 18 คน ในรอบท่ี 1เป7นการวิเคราะห�คําตอบของผู�เชี่ยวชาญเพ่ือ
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หาค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) ผลการศึกษาคําตอบ
ของผู�เชี่ยวชาญในรอบท่ี 1 ท่ีได�จากการตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 18 ความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของการร�างยุทธศาสตร� 
 

วิสัยทัศน�/พันธกิจ 
มัธยฐาน 
Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง 
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

วิสัยทัศน� 
การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญาเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.85 1.15 เหมาะสม 

พันธกิจ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถทางการพัฒนาและ
ส�งเสริมให�การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีเป7น
ศูนย�กลางการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและ        
ภูมิปiญญาทางภาคกลางของประเทศไทย ท่ีจะ
ช�วยสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมให�กับท�องถ่ินและประเทศ 

4.65 1.06 เหมาะสม 

2. สร�างการกระจายรายได�การท�องเท่ียว และ
เพ่ิมรายได�เฉลี่ยต�อหัวของนักท�องเท่ียวภายจาก
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.44 1.09 เหมาะสม 

3. พัฒนากลไกและเชื่อมโยงการจัดการท�องเท่ียว
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีให�มีศักยภาพ
และมีความสามารถในการจัดการรองรับ
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติได� โดย
เน�นกลุ�มตลาดนักท�องเท่ียวต�างประเทศท่ีมี
คุณภาพเป7นหลัก 

4.23 1.10 เหมาะสม 
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 จากตารางท่ี 18 แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 1 พบว�า

ค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู�เชี่ยวชาญ

เก่ียวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของยุทธศาสตร�มีโอกาสเป7นไปได�โดยมีค�ามัธยฐาน (Median) ท่ีได�เกินกว�า 

3.5 และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) (Q3-Q1)≤ 1.5 ถือว�าทุกข�อมีระดับความ

เหมาะสม 

 
ตารางท่ี 19 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและกล

ยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร�เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธย
ฐาน 

Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง    
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร�างรูปแบบจากการพัฒนา
วัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรีในเชิง
เศรษฐกิจเพ่ือการเพ่ิมมูลค�าและมูลค�าในสายตา
นักท�องเท่ียวจากฐานอัตลักษณ�จังหวัดสุพรรณบุรี 
สู�การเป7นการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

4.47 1.25 เหมาะสม 

เปVาหมาย 

1. การเพ่ิมข้ึนของรายได�รวมจากการท�องเท่ียวของการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.62 0.98 เหมาะสม 

2. เพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวซํ้าจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.33 1.03 เหมาะสม 

3. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวจาก
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.33 1.03 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถทางการแข�งขัน
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก 
ระบบโลจิสติกส�และความปลอดภัย  

4.35 1.15 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 19 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและ

กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1 (ต�อ) 
 

ยุทธศาสตร�เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธย
ฐาน 

Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง    
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินการ 
1. พัฒนาโครงข�ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส�
เชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวในคลัสเตอร�จังหวัดสุพรรณบุรี  

3.65 1.15 เหมาะสม 

2. พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรใีห�เป7นศูนย�กลางทางการ
ท�องเท่ียวของภูมิภาค 

4.85 0.82 เหมาะสม 

3. ปรับปรุงจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ 

4.53 0.96 เหมาะสม 

4. ศึกษาเพ่ือวางระบบโลจิสติกส� เพ่ือการขนส�ง
นักท�องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.83 1.06 เหมาะสม 

5. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส�นทางรถไฟและทางน้ํา
เพ่ือการส�งเสริมการท�องเท่ียวภายในประเทศ 

3.70 1.18 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 เพ่ิมคุณค�าและมูลค�าของทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสู�การจัดการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนตามวัฒนธรรมและวิถีภูมิปiญญา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.31 1.05 เหมาะสม 

1. สร�างเส�นทางจักรยานกิจกรรม“ปi�นจักรยาน ... 
เท่ียวเมืองเก�าสุพรรณบุรี” เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียว
ในเขตเมือง 

3.90 1.13 เหมาะสม 

2. สร�างการกระจายรายได�และเพ่ิมรายได�จาก
นักท�องเท่ียว 

4.85 0.82 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 19 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบที่ 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและ 

กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1 (ต�อ) 

 

ยุทธศาสตร�เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธย
ฐาน 

Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง    
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินการ 

กลยุทธ�ท่ี 3 การเร�งส�งเสริมและสร�างความเข�าใจให�กับ
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเก่ียวกับความแตกต�างทาง
วัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ต�างประเทศเพ่ือลดปiญหาความแตกต�างระหว�าง
วัฒนธรรม 

4.13 1.35 เหมาะสม 

1. เร�งสร�างความเข�มแข็งให�กับประชาชนในฐานะ
เจ�าของวัฒนธรรมและภูมิปiญญาในการสอดส�องดูแล
และรักษาวัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.39 1.15 เหมาะสม 

2. ส�งเสริมกิจรรมการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปiญญาเพ่ือการสร�างความเข�าใจและการอนุรักษ�
วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.56 1.10 เหมาะสม 

3. สนับสนุนกระบวนการมีส�วนร�วมของชาวจังหวัด
สุพรรณบุรีในการสร�างมาตรฐานทางสังคมเพ่ือการ
รักษาและลดปiญหาทางวัฒนธรรมจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.65 0.93 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 19 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและ

กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1 (ต�อ) 
 

ยุทธศาสตร�เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธย
ฐาน 

Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง    
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินการ 
4. สนับสนุนโครงการ“สายตรวจ วัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี” เพ่ือส�งเสริมเยาวชนและประชาชนชาว
จังหวัดสุพรรณบุรีในการสอดส�องดูแลวัฒนธรรมใน
เมืองท�องเท่ียวปลูกฝiงให�ประชาชนมีจิตสํานึกรักบ�าน
เกิดและเข�าใจในสิทธิ์และหน�าท่ีของพลเมืองท่ีดีในการ
อยู�ในสังคม 

4.35 1.15 เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 19 แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว�าค�ามัธยฐาน 

(Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ซ่ึงประกอบไปด�วยเปtาประสงค�กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการมีโอกาสเป7นไปได�โดยมี
ค�ามัธยฐาน (Median) ท่ีได�เกินกว�า 3.5 และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤1.5 ถือว�าทุกข�อมีระดับความเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและ

กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 2 

 

ยุทธศาสตร� เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธย
ฐาน 

Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง     
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ส�งเสริมกลยุทธ�การตลาดในและ

ต�างประเทศโดยมุ�งเน�นการตลาดในกลุ�มนักท�องเท่ียว

คุณภาพ 

4.88 0.90 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและ

กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 2 (ต�อ) 
 

ยุทธศาสตร� เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธย
ฐาน 

Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง     
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

เปVาหมาย 

1. กระตุ�นตลาดให�ได�ตามเปtาหมาย โดยมุ�งเน�นตลาด
คุณภาพ 

4.56 0.96 เหมาะสม 

2.บูรณาความร�วมมือจาก 3 ฝsาย คือ ภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 

4.66 0.98 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 1 ปรับภาพลักษณ�ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเป7น 
“Quality Leisure Destination” 

3.95 1.45 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 

1. ส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียว “วิถีไทย วิถีจังหวัด
สุพรรณบุรี” ภายใต�แนวทาง “Creative Tourism by 
Suphanburi Identity” โดยมุ�งเน�นกลุ�มตลาด
นักท�องเท่ียวคุณภาพ โดยอาศัยการมีส�วนร�วมของภาคี
ด�านการท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.65 1.38 เหมาะสม 

2. ส�งเสริมการท�องเท่ียว Suphanburi Trip โดยมีกลุ�ม
ตลาด คือนักท�องเท่ียวคุณภาพ 

4.14 1.10 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 ปรับโครงสร�างตลาดเข�าสู�กลุ�ม
นักท�องเท่ียวคุณภาพ มีการบูรณาการความร�วมมือ 3 
ฝsาย ได�แก� ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

4.53 0.96 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 20 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและ
กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 2 (ต�อ) 

 

ยุทธศาสตร� เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธย
ฐาน 

Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง     
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 

1. แผนการตลาดการท�องเท่ียวเน�นเข�าถึงกลุ�มลูกค�า
เฉพาะกลุ�มเพ่ือยกระดับความสามารถในการเป7นเมือง
ท�องเท่ียวหลัก 

4.18 1.25 เหมาะสม 

2. ส�งเสริมการตลาดสําหรับกลุ�มอาสาสมัครท�องเท่ียว 
(Volunteer Tourism) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการ
ท�องเท่ียวของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.19 1.26 เหมาะสม 

 

 จากตารางท่ี 20 แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลของแบบสอบถามEDFR รอบท่ี 1 พบว�า
ค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู�เชี่ยวชาญ
เก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 2 ซ่ึงประกอบด�วยเปtาประสงค�กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการมีโอกาสเป7นไปได�
โดยมีค�ามัธยฐาน (Median) ท่ีได�เกินกว�า3.5 และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว�าทุกข�อมีระดับความเหมาะสม 
 

ตารางท่ี 21 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและ
กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3 

 

ยุทธศาสตร� เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธยฐาน 
Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�างควอ

ไทล� 
I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 เชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับ 
คลัสเตอร�ท่ีอยู�รอบๆ และจังหวัดท่ีต�องห�ามพลาด พลัส 
เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํานักผ�านการยกระดับกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวและการเชื่อมโยงเส�นทางการท�องเท่ียว 

4.65 1.16 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 21 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและ

กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3 (ต�อ)  
 

ยุทธศาสตร� เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธยฐาน 
Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง         
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

1. เพ่ิมระยะเวลาพํานักจากการพัฒนายุทธศาสตร�
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.39 1.15 เหมาะสม 

2.เกิดเส�นทางการท�องเท่ียวเชื่อมโยง เชื่อมโยงการ
ท�องเท่ียวกันภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

3.71 1.30 เหมาะสม 

3. เพ่ิมผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวจากการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.25 1.05 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 1 ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจการ

ท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมของวิสาหกิจ        

ท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว 

4.56 1.06 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ส�งเสริมการลงทุนให�กับผู�ประกอบการด�านการ
ท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมภายจากการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี  

4.45 1.25 เหมาะสม 

2. อบรมและส�งเสริมเงินทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 

4.44 1.20 เหมาะสม 

3. อบรมและส�งเสริมการลงทุนในผู�ประกอบธุรกิจ
ด�านการท�องเท่ียวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.21 1.13 เหมาะสม 

4. สนับสนุนการเข�าถึงแหล�งเงินทุนสําหรับการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด�านการผลิตสินค�าของท่ี
ระลึก 

3.69 1.01 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 21 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและ

กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3 (ต�อ)  
 

ยุทธศาสตร� เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธยฐาน 
Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง          
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

5. ส�งเสริมการลงทุนด�านธุรกิจการท�องเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพ 

3.45 0.84 เหมาะสม 

6. ส�งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมจังหวัด
สุพรรณบุรีเชิงสร�างสรรค�สู�ตลาดโลก 

3.69 1.13 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 เชื่อมโยงการท�องเท่ียวและเส�นทาง
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปiญญาภายใน
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.79 0.93 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 

1. ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ�ของเข
จังหวัดสุพรรณบุรีได�แก� ธุรกิจท่ีพักธุรกิจ ธุรกิจ
สินค�าท่ีระลึก เป7นต�น 

3.95 1.43 เหมาะสม 

2. จัดทําเส�นทางท�องเท่ียวและแพ็กเก็จการท�องเท่ียว
“วิถีไทยวิถีจังหวัดสุพรรณบุรี”จากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

3.84 1.18 เหมาะสม 

3. อนุรักษ�วัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัด
สุพรรณบุรีเส�นทางท�องเท่ียวและแพ็กเก็จการ
ท�องเท่ียว“วิถีไทยวิถีจังหวัดสุพรรณบุรี”จากการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.40 1.09 เหมาะสม 

4. พัฒนาชุมชนท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมือง
โบราณ เชื่อมโยงกับเมืองเก�า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ท�องเท่ียวให�กับเมืองท�องเท่ียวรอง 

4.95 1. 28 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 21 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�เปtาหมายและ

กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3 (ต�อ)  
 

ยุทธศาสตร� เปVาหมายและกลยุทธ� 
มัธยฐาน 
Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง           
ควอไทล� 

I.R.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 3 เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนธุรกิจสินค�า
ทางการเกษตรสินค�าท่ีระลึกและงานหัตถกรรมท่ี
เป7นอัตลักษณ�เฉพาะถ่ินของจังหวัดจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.4- 1.14 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. อบรมและส�งเสริมการลงทุนให�กับกลุ�มผู�
ประกอบธุรกิจสินค�าหัตถกรรมเชิงสร�างสรรค�จาก
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3.69 1.09 เหมาะสม 

2. พัฒนาสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรีสู�สปา
ตลาดโลกเพ่ิมมาตรฐานสินค�าเกษตรประเภท
สมุนไพรและเป7นต�นทุนในธุรกิจของอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียว 

3.68 1.41 เหมาะสม 

3. ส�งเสริมจังหวัดสุพรรณบุรีสู�ธุรกิจท่ีพักและ
ร�านอาหารในจังหวัดการพัฒนาการท�องเท่ียว 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

3.85 1.20 เหมาะสม 

4. ส�งเสริมเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ�สู�ธุรกิจในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรีและส�งไปนอกจังหวัด
สุพรรณบุรีสนับสนุนเกษตรกรให�มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

3.79 1.43 เหมาะสม 

 
 
 



155 
 

 จากตารางท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว�า 
ค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู�เชี่ยวชาญ
เก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปด�วย เปtาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการ มีโอกาส
เป7นไปได� โดยมีค�ามัธยฐาน (Median) ท่ีได�เกินกว�า 3.5 และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile 
Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว�าทุกข�อมีระดับเหมาะสม 
 จากการวิเคราะห�คําตอบของผู�เชี่ยวชาญในรอบท่ี 1 พร�อมข�อเสนอแนะในประเด็นต�างๆ 
ผู�ศึกษาวิจัยได�นํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา และปรับรูปแบบประโยคให�สมบรูณ�มากยิ่งข้ึน มี
รายละเอียดตามตารางดังต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี  22 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 1 
 

แบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เช่ียวชาญ 

วิสัยทัศน� 
การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญาเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

พันธกิจ 
1. เพ่ิมขีดความสามารถทางการพัฒนาและ
ส�งเสริมให�การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีเป7น
ศูนย�กลางการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปiญญาทางภาคกลางของประเทศไทย ท่ีจะช�วย
สร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมให�กับท�องถ่ินและประเทศ 

 

2. สร�างการกระจายรายได�การท�องเท่ียว และ
เพ่ิมรายได�เฉลี่ยต�อหัวของนักท�องเท่ียวภายจาก
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ตารางท่ี  22 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง (ต�อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 1 
 

แบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เช่ียวชาญ 

3. พัฒนากลไกและเชื่อมโยงการจัดการท�องเท่ียว
ของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีให�มีศักยภาพ
และมีความสามารถในการจัดการและรองรับ
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติได� โดย
เน�นเจาะกลุ�มตลาดนักท�องเท่ียวต�างประเทศท่ีมี
คุณภาพเป7นหลัก 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร�างรูปแบบจากการพัฒนา
วัฒนธรรมและภูมิปiญญาในเชิงเศรษฐกิจเพ่ือการ
เพ่ิมมูลค�าและมูลค�าในสายตานักท�องเท่ียวจาก
ฐานอัตลักษณ�จังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเป7นการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร�างรูปแบบจากการพัฒนา
วัฒนธรรมและภูมิปiญญาในเชิงเศรษฐกิจจาก
ฐานอัตลักษณ�จังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเป7นการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

เปVาหมาย 
1. การเพ่ิมข้ึนของรายได�รวมจากการท�องเท่ียว
ของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

2. เพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวซํ้าจากการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

3. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียว
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข�งขันด�านโครงสร�างพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความ
สะดวกระบบโลจิสติกส�และความปลอดภัย 
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ตารางท่ี  22 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง (ต�อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 1 
 

แบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เช่ียวชาญ 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. พัฒนาโครงข�ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส�
เชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวเชื่อมโยงคลัสเตอร�ท่ีมี
เขตติดต�อกับจังหวัดสุพรรณบุรี  

 

2. พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีให�เป7นศูนย�กลางการ
ท�องเท่ียวของภูมิภาค 

 

3. ปรับปรุงการคมนาคมของจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต�างชาติ 

 

4. ศึกษาเพ่ือวางระบบโลจิสติกส� เพ่ือการขนส�ง
นักท�องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

5. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส�นทางรถไฟ ทางน้ํา
เพ่ือการส�งเสริมการท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี   

 

กลยุทธ�ท่ี 2 เพ่ิมคุณค�าและมูลค�าของทรัพยากร
การท�องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสู�การ
จัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามวัฒนธรรมและวิถี
ภูมิปiญญาของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. สร�างเส�นทางจักรยานกิจกรรม“ปi�นจักรยาน ... 
เท่ียวเมืองเก�าสุพรรณบุรี” เพ่ือส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวในเขตเมือง 

 

2. สร�างการกระจายรายได�และเพ่ิมรายได�จาก
นักท�องเท่ียว 
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ตารางท่ี  22 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง (ต�อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 1 
 

แบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เช่ียวชาญ 

แนวทางการดําเนินงาน 
กลยุทธ�ท่ี 3 การเร�งส�งเสริมและสร�างความเข�าใจ
ให�กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเก่ียวกับความ
แตกต�างทางวัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและต�างประเทศเพ่ือลดปiญหาความแตกต�าง
ระหว�างวัฒนธรรม 

กลยุทธ�ท่ี 3 เร�งส�งเสริมและสร�างความเข�าใจ
ให�กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเก่ียวกับการ
สื่อสารข�ามวัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวท้ัง        
ชาวไทยและต�างประเทศ 

แนวทางในการดําเนินงาน 
1. เร�งสร�างความเข�มแข็งให�กับประชาชนในฐานะ
เจ�าของวัฒนธรรมและภูมิปiญญาในการสอดส�อง
ดูแลและรักษาวัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

2. ส�งเสริมกิจกรรมการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม
และภูมิปiญญาในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

3. สนับสนุนกระบวนการมีส�วนร�วมของชาว
จังหวัดสุพรรณบุรีในการสร�างมาตรฐานทางสังคม 

 

4. สนับสนุนโครงการ“สายตรวจ ... วัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี” เพ่ือส�งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีในการสอดส�อง
ดูแลวัฒนธรรมในเมืองท�องเท่ียวปลูกฝiงให�
ประชาชนมีจิตสํานึกรักบ�านเกิดและเข�าใจในสิทธิ
และหน�าท่ีของพลเมืองท่ีดีในการอยู�ในสังคม 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ส�งเสริมกลยุทธ�การตลาดในและ
ต�างประเทศโดยมุ�งเน�นการตลาดในกลุ�ม
นักท�องเท่ียวคุณภาพ 
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ตารางท่ี  22 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง (ต�อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 1 
 

แบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เช่ียวชาญ 

เปVาหมาย 
1. กระตุ�นตลาดให�ได�ตามเปtาหมาย โดยมุ�งเน�น
ตลาดคุณภาพ 

 

2.  สร�างความร�วมมือจาก 3 ฝsาย ได�แก� ภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน 

 

กลยุทธ�ท่ี 1 ปรับภาพลักษณ�ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู�
การเป7น “Quality Leisure Destination” 

กลยุทธ�ท่ี 1 ปรับภาพลักษณ�ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
สู�การเป7นแหล�งท�องเท่ียวคุณภาพ (Quality 
Leisure Destination) 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียว “วิถีไทย วิถี
จังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต�แนวทาง “Creative 
Tourism by Suphanburi Identity” โดย
มุ�งเน�นกลุ�มตลาดนักท�องเท่ียวคุณภาพ โดยอาศัย
การมีส�วนร�วมของภาคีด�านการท�องเท่ียวจากการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียว “วิถีไทย วิถี
จังหวัดสุพรรณบุรี” ภายใต�แนวทาง 
“Creative Tourism by Suphanburi 
Identity” 

2. ส�งเสริมการท�องเท่ียว Suphanburi Trip  
โดยมีกลุ�มตลาดคือนักท�องเท่ียวคุณภาพ 

 

กลยุทธ�ท่ี 2 ปรับโครงสร�างตลาดเข�าสู�กลุ�ม
นักท�องเท่ียวคุณภาพมีการบูรณาการความ
ร�วมมือ 3 ฝsาย ได�แก� ภาครัฐภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 
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ตารางท่ี  22 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง (ต�อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 1 
 

แบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เช่ียวชาญ 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. แผนการตลาดการท�องเท่ียวเน�นเข�าถึงกลุ�ม
ลูกค�าเฉพาะกลุ�มเพ่ือยกระดับความสามารถใน
การเป7นเมืองท�องเท่ียวหลัก 

1. แผนการตลาดการท�องเท่ียวเน�นเข�าถึงกลุ�ม
ลูกค�าเฉพาะกลุ�ม 

2. ส�งเสริมการตลาดสําหรับกลุ�มอาสาสมัคร
ท�องเท่ียว (Volunteer Tourism) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางการท�องเท่ียว 

2. การส�งเสริมการตลาดสําหรับกลุ�ม
อาสาสมัครท�องเท่ียว (Volunteer Tourism) 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 เชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับคลัส
เตอร�ท่ีมีเขตติอต�อกับจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือเพ่ิม
ระยะเวลาพํานักผ�านการยกระดับกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวและการเชื่อมโยงเส�นทางการท�องเท่ียว 

 

เปVาหมาย 
3.1 เพ่ิมระยะเวลาพํานักจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

3.2 เกิดเส�นทางการท�องเท่ียวเชื่อมโยง เชื่อมโยง
การท�องเท่ียวเชื่อมโยงกลุ�มคลัสเตอร�ท่ีมีเขต
ติดต�อกับจังหวัดสุพรรณบุรี 

3.2 เพ่ิมเส�นทางการท�องเท่ียวเชื่อมโยงการ
ท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3.3 เพ่ิมผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวจากการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

กลยุทธ�ท่ี 1 ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจการ
ท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมของวิสาหกิจ
ท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว 
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ตารางท่ี  22 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง (ต�อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 1 
 

แบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เช่ียวชาญ 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ส�งเสริมการลงทุนให�กับผู�ประกอบการด�านการ
ท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมภายจากการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

2. อบรมและส�งเสริมเงินทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 

 

3. อบรมและส�งเสริมการลงทุนในผู�ประกอบ
ธุรกิจด�านการท�องเท่ียวจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

4. สนับสนุนการเข�าถึงแหล�งเงินทุนสําหรับการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด�านการผลิตสินค�าของท่ี
ระลึก 

 

5. ส�งเสริมการลงทุนด�านธุรกิจการท�องเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพ 

 

6. ส�งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมจังหวัด
สุพรรณบุรีเชิงสร�างสรรค�สู�ตลาดโลก 

 

กลยุทธ�ท่ี 2 เชื่อมโยงการท�องเท่ียวและเส�นทาง
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัด
สุพรรณบุรีภายจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ�ของ 
คลัสเตอร�ท่ีมีเขตติดต�อกับจังหวัดสุพรรณบุรีได�แก� 
ธุรกิจท่ีพัก  ธุรกิจขายของท่ีระลึก  เป7นต�น 
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ตารางท่ี  22 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง (ต�อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 1 
 

แบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เช่ียวชาญ 

แนวทางการดําเนินงาน 
2. จัดทําเส�นทางท�องเท่ียวและแพ็กเก็จการ
ท�องเท่ียว“วิถีไทย.....วิถีจังหวดัสุพรรณบุรี”จาก
การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

3. อนุรักษ�วัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัด
สุพรรณบุรีเส�นทางท�องเท่ียวและแพ็กเก็จการ
ท�องเท่ียว“วิถีไทย.....วิถีจังหวัดสุพรรณบุรี”จาก
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

4. พัฒนาชุมชนท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมือง
โบราณอู�ทองและเมืองเก�าสุพรรณบุรีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการท�องเท่ียวให�กับเมืองท�องเท่ียวรอง 

 

กลยุทธ�ท่ี 3 เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนธุรกิจสินค�า
ทางการเกษตร สินค�าท่ีระลึกและงานหัตถกรรมท่ี
เป7นอัตลักษณ�เฉพาะถ่ินของจังหวัดจากการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. อบรมและส�งเสริมการลงทุนให�กับกลุ�มผู�
ประกอบธุรกิจสินค�าหัตถกรรมเชิงสร�างสรรค�จาก
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ตารางท่ี  22 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง (ต�อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 1 
 

แบบสอบถามใหม�ท่ีมีการปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เช่ียวชาญ 

แนวทางการดําเนินงาน 

2. พัฒนาสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรีสู�สปา
ตลาดโลกเพ่ิมมาตรฐานสินค�าเกษตรประเภท
สมุนไพรและเป7นต�นทุนในธุรกิจของอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียว 

2. พัฒนาสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรีสู�สปา
ตลาดโลก 

3. ส�งเสริมจังหวัดสุพรรณบุรีสู�ธุรกิจท่ีพักและ
ร�านอาหารในจังหวัดการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

4. ส�งเสริมเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีการ
ส�งผลิตภัณฑ�สู�ธุรกิจในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว
เชื่อมโยงคลัสเตอร�ท่ีมีเขตติดต�อกับจังหวัด
สุพรรณบุรีและส�งไปนอกกลุ�มจังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนเกษตรกรให�มีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. ส�งเสริมเกษตรกรจากการพัฒนายุทธศาสตร�
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 
 ผลการวิเคราะห�คําตอบของผู�เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 
 การวิเคราะห�คําตอบในรอบที่ 2 เป7นการวิเคราะห�คําตอบของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ พร�อม
ข�อเสนอแนะในประเด็นต�างๆ เพ่ือหาค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile 
Range) อีกครั้งเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญยืนยันในคําตอบเดิมในแต�ละข�อคําถาม ผลการศึกษาคําตอบของ
ผู�เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 ท่ีได�จากการตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังต�อไปนี้  
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ตารางท่ี 23 ความคิดเห็นรอบท่ี 2 เก่ียวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของการร�างยุทธศาสตร� 
 

  
ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจ มัธยฐาน  

Mdn. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง 
ควอไทล� 

IR.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

วิสัยทัศน� 
การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัด
สุพรรณบุรีเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.93 1.02 เหมาะสม 

พันธกิจ 
1. เพ่ิมขีดความสามารถทางการพัฒนาและส�งเสริมให�
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีเป7นศูนย�กลางการท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิปiญญาทางภาคกลางของประเทศไทย 
ท่ีจะช�วยสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมให�กับท�องถ่ินและประเทศ 

4.55 1.01 เหมาะสม 

2. สร�างการกระจายรายได�การท�องเท่ียว และเพ่ิม
รายได�เฉลี่ยต�อหัวของนักท�องเท่ียวภายจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.49 1.06 เหมาะสม 

3. พัฒนากลไกและเชื่อมโยงการจัดการท�องเท่ียวของ
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีให�มีศักยภาพและมีความสามารถใน
การจัดการและรองรับนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต�างชาติได� โดยเน�นเจาะกลุ�มตลาดนักท�องเท่ียว
ต�างประเทศท่ีมีคุณภาพเป7นหลัก 

4.36 1.14 เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 23 แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว�า 
ค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู�เชี่ยวชาญ
เก่ียวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของยุทธศาสตร�มีโอกาสเป7นไปได� โดยมีค�ามัธยฐาน (Median) ท่ีได�เกินกว�า 
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3.5 และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว�าทุกข�อมีระดับความ
เหมาะสม  

 
ตารางท่ี 24 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เปtาหมายและ

กลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1  
 

ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 
เปVาประสงค�กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง   
ควอไทล� 

IR.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร�างรูปแบบจากการพัฒนา
วัฒนธรรมและภูมิปKญญาจังหวัดสุพรรณบุรีในเชิง
เศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ�จังหวัดสุพรรณบุรีสู�
การเปcนการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

5.42 0.80 เหมาะสม 

เปVาหมาย 
1. การเพ่ิมข้ึนของรายได�รวมจากการท�องเท่ียวของ
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.49 0.98 เหมาะสม 

2. เพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวซํ้าจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุร ี

4.33 1.08 เหมาะสม 

3. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวจาก
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.84 0.81 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถทางการแข�งขัน
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานส่ิงอํานวยความสะดวก
ระบบโลจิสติกส�และความปลอดภัย 

4.55 1.06 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 24 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร� EDFR รอบที่ 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� 
เปtาหมายและกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1 (ต�อ) 

 

ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 
เปVาประสงค�กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง   
ควอไทล� 

IR.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. พัฒนาโครงข�ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส�
เชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวในคลัสเตอร�จังหวัดสุพรรณบุรี  

4.19 1.18 เหมาะสม 

2. พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีให�เป7นศูนย�กลางการ
ท�องเท่ียวของภูมิภาค  

5.41 0.65 เหมาะสม 

3. ปรับปรุงการคมนาคมของจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ
รองรับนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ 

4.53 0.96 เหมาะสม 

4. ศึกษาเพ่ือวางระบบโลจิสติกส� เพ่ือการขนส�ง
นักท�องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.81 0.79 เหมาะสม 

5. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส�นทางรถไฟเพ่ือการ
ส�งเสริมการท�องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.34 1.06 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 เพ่ิมคุณค�าและมูลค�าของทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสู�การจัดการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนตามวัฒนธรรมและวิถีภูมิปKญญา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.83 0.84 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. สร�างเส�นทางจักรยานกิจกรรม“ปi�นจักรยาน ... เท่ียว
เมืองเก�าสุพรรณบุรี” เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวในเขต
เมือง 

4.45 1.18 เหมาะสม 

2. สร�างการกระจายรายได�และเพ่ิมรายได�จาก
นักท�องเท่ียว 

4.83 0.79 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 24 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร� EDFR รอบที่ 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� 
เปtาหมายและกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1 (ต�อ) 

 

ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 
เปVาประสงค�กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง   
ควอไทล� 

IR.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
กลยุทธ�ท่ี 3 เร�งส�งเสริมและสร�างความเข�าใจให�กับ
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเก่ียวกับการส่ือสารข�าม
วัฒนธรรม ของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ต�างประเทศ 

4.49 0.85 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. เร�งสร�างความเข�มแข็งให�กับประชาชนในฐานะ
เจ�าของวัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรีใน
การสอดส�องดูแล รักษาวัฒนธรรมและภูมิปiญญา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.55 0.89 เหมาะสม 

2. ส�งเสริมกิจกรรมการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.55 0.89 เหมาะสม 

3. สนับสนุนกระบวนการมีส�วนร�วมของชาวจังหวัด
สุพรรณบุรีในการสร�างมาตรฐานทางสังคม 

4.85 0.96 เหมาะสม 

4. สนับสนุนโครงการ“สายตรวจ ... วัฒนธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี” เพ่ือส�งเสริมเยาวชนและประชาชนชาว
จังหวัดสุพรรณบุรีในการสอดส�องดูแลวัฒนธรรมใน
เมืองท�องเท่ียวปลูกฝiงให�ประชาชนมีจิตสํานึกรักบ�าน
เกิดและเข�าใจในสิทธิและหน�าท่ีของพลเมืองท่ีดีในการ
อยู�ในสังคม 

4.11 0.96 เหมาะสม 
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 จากตารางที่ 24 แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลของแบบสอบถามEDFR รอบท่ี 2 พบว�า
ค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู�เชี่ยวชาญ
เก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 ซ่ึงประกอบด�วยเปtาประสงค�กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการมีโอกาสเป7นไปได�
โดยมีค�ามัธยฐาน (Median) ท่ีได�เกินกว�า 3.5 และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว�าทุกข�อมีระดับความเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 25 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เปtาหมาย 

และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 2 
 

ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 2 
เปVาประสงค�กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง  
ควอไทล� 

IR.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ส�งเสริมกลยุทธ�การตลาดในและ
ต�างประเทศโดยมุ�งเน�นการตลาดในกลุ�มนักท�องเท่ียว
คุณภาพ 

4.95 0.96 เหมาะสม 

เปVาหมาย 
1. กระตุ�นตลาดให�ได�ตามเปtาหมาย โดยมุ�งเน�นตลาด
คุณภาพ 

4.55 0.98 เหมาะสม 

2.  บูรณาการความร�วมมือจาก 3 ฝsาย คือ ภาครัฐ เอกชน
และประชาชน 

4.75 0.82 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 1 ปรับภาพลักษณ�ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเปcนแหล�ง
ท�องเท่ียวคุณภาพ 

4.31 1.05 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียว “วิถีไทย วิถีจังหวัด
สุพรรณบุรี” ภายใต�แนวทาง“Creative Tourism by 
Suphanburi Identity” 

4.25 1.13 เหมาะสม 

2. ส�งเสริมการท�องเท่ียว Suphanburi Trip โดยมี
กลุ�มตลาดคือนักท�องเท่ียวคุณภาพ 

4.25 1.13 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 25 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 2 ประเด็นเ ก่ียวกับยุทธศาสตร� 
เปtาหมาย และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 2 (ต�อ) 

 

ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 2 
เปVาประสงค�กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง  
ควอไทล� 

IR.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 ปรับโครงสร�างตลาดเข�าสู�กลุ�มนักท�องเท่ียว
คุณภาพมีการบูรณาการความร�วมมือ 3 ฝmาย คือ 
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 

4.53 0.96 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. แผนการตลาดการท�องเท่ียวเน�นเข�าถึงกลุ�มลูกค�า
เฉพาะกลุ�ม 

4.42 1.15 เหมาะสม 

2. การส�งเสริมการตลาดสําหรับกลุ�มอาสาสมัคร
ท�องเท่ียว (Volunteer Tourism) 

4.14 1.10 เหมาะสม 

3. การส�งเสริมการตลาดสําหรับกลุ�มคู�รัก (Wedding) 4.41 1.25 เหมาะสม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 เช่ือมโยงการท�องเท่ียวกับคลัสเตอร�
ท่ีมีเขตติดต�อกับจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา
พํานักผ�านการยกระดับกิจกรรมการท�องเท่ียวและ
การเช่ือมโยงเส�นทางการท�องเท่ียว 

4.85 0.82 เหมาะสม 

เปVาหมาย 
1. เพ่ิมระยะเวลาพํานักจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.59 0.98 เหมาะสม 

2. เพ่ิมเส�นทางการท�องเท่ียวเชื่อมโยงการท�องเท่ียว
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.24 1.13 เหมาะสม 

3.เพ่ิมผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.56 0.98 เหมาะสม 
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 จากตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว�า
ค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู�เชี่ยวชาญ
เก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 2 ซ่ึงประกอบด�วยเปtาประสงค�กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการมีโอกาสเป7นไปได�
โดยมีค�ามัธยฐาน (Median) ท่ีได�เกินกว�า 3.5 และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว�าทุกข�อมีระดับความเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 26 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เปtาหมาย 

และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3 
 

 

ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 3 
เปVาประสงค�กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง  
ควอไทล� 

IR.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 1 ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท�องเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดย�อมของวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง
กับการท�องเท่ียว 

4.88 0.89 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ส�งเสริมการลงทุนให�กับผู�ประกอบการด�านการ
ท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมภายจากการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.33 1.04 เหมาะสม 

2. อบรมและส�งเสริมเงินทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 

4.14 1.10 เหมาะสม 

3. อบรมและส�งเสริมการลงทุนในผู�ประกอบธุรกิจด�าน
การท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.14 1.10 เหมาะสม 

4. สนับสนุนการเข�าถึงแหล�งเงินทุนสําหรับการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนด�านการผลิตสินค�าของท่ีระลึก 

4.31 1.05 เหมาะสม 

5. ส�งเสริมการลงทุนด�านธุรกิจการท�องเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพ 

4.14 1.10 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 26 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�   
เปtาหมาย และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3 (ต�อ) 

 

 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 3 
เปVาประสงค�กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง  
ควอไทล� 

IR.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

6. ส�งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมจังหวัด
สุพรรณบุรีเชิงสร�างสรรค�สู�ตลาดโลก 

4.14 1.10 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 เช่ือมโยงการท�องเท่ียวและเส�นทางการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปKญญาจังหวัด
สุพรรณบุรีภายจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.85 0.82 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ�ของเขตคลัส
เตอร�จังหวัดสุพรรณบุรีได�แก�ธุรกิจท่ีพักธุรกิจขาย
ของท่ีระลึกเป7นต�น 

4.31 1.05 เหมาะสม 

2. จัดทําเส�นทางท�องเท่ียวและแพ็กเก็จการท�องเท่ียว
“วิถีไทยวิถีจังหวัดสุพรรณบุรี”จากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.14 1.10 เหมาะสม 

3. อนุรักษ�วัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรี
เส�นทางท�องเท่ียวและแพ็กเก็จการท�องเท่ียว“วิถีไทยวิถี
จังหวัดสุพรรณบุรี”จากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.53 0.96 เหมาะสม 

4. พัฒนาชุมชนท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเก�าเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการท�องเท่ียวให�กับเมืองท�องเท่ียวรอง 

4.85 0.82 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 26 ความคิดเห็นการร�างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เปtาหมาย 
และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3 (ต�อ) 

 

 
 จากตารางท่ี 26 แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว�า
ค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู�เชี่ยวชาญ
เก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 3 ซ่ึงประกอบด�วยเปtาประสงค�กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการมีโอกาสเป7นไปได�
โดยมีค�ามัธยฐาน (Median) ท่ีได�เกินกว�า 3.5 และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) 
(Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว�าทุกข�อมีระดับความเหมาะสม  
 
 

ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 3 
เปVาประสงค�กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค�าพิสัย 
ระหว�าง  
ควอไทล� 

IR.(Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 3 เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนธุรกิจสินค�าทาง
การเกษตรสินค�าท่ีระลึกและงานหัตถกรรมท่ีเปcนอัต
ลักษณ�เฉพาะถ่ินของจังหวัดจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.53 0.96 เหมาะสม 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. อบรมและส�งเสริมการลงทุนให�กับกลุ�มผู�ประกอบ
ธุรกิจสินค�าหัตถกรรมเชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.14 1.10 เหมาะสม 

2. พัฒนาสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรีสู�สปาตลาดโลก 4.31 1.05 เหมาะสม 
3. ส�งเสริมจังหวัดสุพรรณบุรีสู�ธุรกิจท่ีพักและ
ร�านอาหารในจังหวัดจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.01 1.13 เหมาะสม 

4. ส�งเสริมเกษตรกรจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.14 1.10 เหมาะสม 
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 ผลการวิเคราะห�คําตอบของผู�เช่ียวชาญในรอบท่ี 2 
 การวิเคราะห�คําตอบในรอบที่ 2 เป7นการวิเคราะห�คําตอบของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญพร�อม
ข�อเสนอแนะในประเด็นต�างๆเพ่ือหาค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile 
Range) อีกครั้งเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญยืนยันในคําตอบเดิมในแต�ละข�อคําถามผลการศึกษาคําตอบของ
ผู�เชี่ยวชาญในรอบท่ี 3 ท่ีได�จากการตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 27 ความคิดเห็นรอบท่ี 3 เก่ียวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของการร�างยุทธศาสตร� 
 

ข�อเสนอทาง 

การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

วิสัยทัศน� 

การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญา
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี  

4.83 1.06 4.93 0.82 .102 มากท่ีสุด 

พันธกิจ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถทางการพัฒนาและ
ส�งเสริมจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
เป7นศูนย�กลางการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม
และภูมิปiญญาทางภาคกลางของประเทศไทย 
ท่ีจะช�วยสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมให�กับท�องถ่ินและ
ประเทศ 

4.53 0.96 4.55 1.01 0.02 มากท่ีสุด 

2. สร�างการกระจายรายได�การท�องเท่ียว  
และเพ่ิมรายได�เฉลี่ยต�อหัวของนักท�องเท่ียว 
ภายในจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.37 1.10 4.49 1.06 0.12 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 27 ความคิดเห็นรอบท่ี 3 เก่ียวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของการร�างยุทธศาสตร� (ต�อ) 
 

ข�อเสนอทาง 
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 
3. พัฒนากลไกและเชื่อมโยงการจัดการ
พัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีให�มี
ศักยภาพและมีความสามารถในการจัดการ
และรองรับนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต�างชาติได� โดยเน�นเจาะกลุ�มตลาด
นักท�องเท่ียวต�างประเทศท่ีมีคุณภาพ        
เป7นหลัก 

4.40 1.13 4.36 1.14 0.04 มากท่ีสุด 

   
 จากตารางท่ี 27 แสดงค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ของวิสัยทัศน�และพันธกิจข�อเสนอ
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีได�จากการทําEDFR 
แบบปรับปรุง รอบท่ี 2 เรียงตามลําดับจากมากไปหาน�อยพบว�าข�อเสนอทางยุทธศาสตร�กลยุทธ�และ
แนวทางดําเนินการเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร�ทุกข�ออยู�ในระดับเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เปtาประสงค�

กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทําEDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร�างรูปแบบจากการ
พัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปKญญาเชิง
เศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ�ของจังหวัด
สุพรรณบุรีสู�การเปcนการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค� 

4.47 1.25 5.32 0.60 0.15 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เปtาประสงค�
กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทําEDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย (ต�อ) 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

เปVาหมาย 
1. การเพ่ิมข้ึนของรายได�รวมจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.52 0.98 4.49 0.98 0.03 มากท่ีสุด 

2. เพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวซํ้าจาก
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบรุี 

4.33 1.03 4.33 1.08 0.00 มากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวท่ีมา
ท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.63 1.03 4.83 0.82 0.20 มากท่ีสุด 

แนวทางการดําเนินงาน 
กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข�งขันด�านโครงสร�างพ้ืนฐานส่ิง
อํานวยความสะดวกระบบโลจิสติกส�และ
ความปลอดภัย 

4.53 1.15 4.55 0.96 0.02 มากท่ีสุด 

1. พัฒนาโครงข�ายคมนาคมและระบบ   
โลจิสติกส�เชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวใน       
คลัสเตอร�จังหวัดสุพรรณบุรี  

3.65 1.15 4.14 1.10 0.40 มากท่ีสุด 

2. พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีให�เป7นศูนย�กลาง
การท�องเท่ียวของภูมิภาค  

4.85 0.82 5.33 0.60 0.48 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เปtาประสงค�
กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทําEDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย (ต�อ) 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

เปVาหมาย 
3. ปรับปรุงการคมนาคมของจังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวท้ัง          
ชาวไทยและชาวต�างชาติ 

4.53 0.96 4.53 0.96 0.00 มากท่ีสุด 

4. ศึกษาเพ่ือวางระบบโลจิสติกส� เพ่ือการ
ขนส�งนักท�องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.83 1.06 4.85 0.82 0.02 มากท่ีสุด 

5. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเส�นทางรถไฟ
เพ่ือการส�งเสริมการท�องเท่ียวในจังหวัด
สุพรรณบุรี   

3.70 1.18 4.34 1.05 0.64 มากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เปtาประสงค�

กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทํา EDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 
2 จากมากไปหาน�อย  

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

กลยุทธ�ท่ี 2 เพ่ิมคุณค�าและมูลค�าของ
ทรัพยากรการท�องเท่ียวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมสู�การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน
ตามวัฒนธรรมและวิถีภูมิปKญญาจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.31 1.05 4.83 0.82 0.52 มากท่ีสุด 

 



177 
 

ตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เปtาประสงค�
กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทํา EDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย (ต�อ) 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. สร�างเส�นทางจักรยานกิจกรรม“ปi�นจักรยาน 
... เท่ียวเมืองเก�าสุพรรณบุรี”เพ่ือส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวในเขตเมือง 

3.90 1.13 4.45 1.10 0.55 มากท่ีสุด 

2. สร�างการกระจายรายได�และเพ่ิมรายได�
จากนักท�องเท่ียว 

4.85 0.82 4.83 0.79 0.02 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 3 เร�งส�งเสริมและสร�างความ
เข�าใจให�กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเก่ียวกับ
การส่ือสารข�ามวัฒนธรรมของนักท�องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและต�างประเทศ 

4.03 1.35 4.49 0.96 0.47 มากท่ีสุด 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. เร�งสร�างความเข�มแข็งให�กับประชาชนใน
ฐานะเจ�าของวัฒนธรรมและภูมิปiญญาในการ
สอดส�องดูแลและรักษาวัฒนธรรมและภูมิปiญญา
จังหวัดสุพรรณบุร ี

4.39 1.15 4.55 0.89 0.16 มากท่ีสุด 

2. ส�งเสริมกิจกรรมการท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.56 1.10 4.55 0.89 0.01 มากท่ีสุด 

3. สนับสนุนกระบวนการมีส�วนร�วมของชาว
จังหวัดสุพรรณบุรีในการสร�างมาตรฐานทาง
สังคม 

4.65 0.93 4.85 0.96 0.20 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เปtาประสงค�
กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทํา EDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย (ต�อ) 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

4. สนับสนุนโครงการ “สายตรวจวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี” เพ่ือส�งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีในการ
สอดส�องดูแลวัฒนธรรมในเมืองท�องเท่ียว 
ปลูกฝiงให�ประชาชนมีจิตสํานึกรักบ�านเกิด
และเข�าใจในสิทธิและหน�าท่ีของพลเมืองท่ีดี
ในการอยู�ในสังคม 

4.35 1.15 4.11 1.05 0.24 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 29 แสดงว�า ค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ของข�อเสนอยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
พร�อมท้ังเปtาประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได�จากการทํา EDFR แบบปรับปรุง (รอบท่ี 2) 
เรียงตามลําดับจากมากไปหาน�อย พบว�า ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการ เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร�ทุกข�ออยู�ในระดับเหมาะสม 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล� ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 2 เปtาประสงค� 
กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทํา EDFR แบบปรับปรุง เรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ส�งเสริมกลยุทธ�การตลาด
ในและต�างประเทศ โดยมุ�งเน�นการตลาดใน
กลุ�มนักท�องเท่ียวคุณภาพ 

4.88 0.90 4.95 0.82 0.13 มากท่ีสุด 

เปVาหมาย 
1. กระตุ�นตลาดให�ได�ตามเปtาหมาย โดย
มุ�งเน�นตลาดคุณภาพ 

4.37 1.10 4.55 0.98 0.12 มากท่ีสุด 

2.บูรณาการการทํางาน จาก 3 ฝsาย คือ 
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

4.56 0.96 4.75 0.82 0.19 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 1 ปรับภาพลักษณ�การท�องเท่ียว 
จังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเปcนแหล�งท�องเท่ียว
คุณภาพ (Quality Leisure Destination) 

3.95 1.45 4.31 1.05 0.46 มากท่ีสุด 

แนวทางการดําเนินงาน 
1.ส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียว “วิถีไทยวิถี
จังหวัดสุพรรณบุร”ีภายใต�แนวทาง“Creative 
Tourism by Suphanburi Identity” 

4.65 1.38 4.25 1.13 0.40 มากท่ีสุด 

2. ส�งเสริมการท�องเท่ียว Suphanburi Trip 
โดยมีกลุ�มตลาด คือนักท�องเท่ียวคุณภาพ 

4.14 1.10 4.25 1.13 0.11 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 2 ปรับโครงสร�างตลาดเข�าสู�กลุ�ม
นักท�องเท่ียวคุณภาพมีการบูรณาการความ
ร�วมมือ 3 ฝmาย ได�แก� ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน 

4.53 0.96 4.53 0.96 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล� ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 2 เปtาประสงค� 
กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทํา EDFR แบบปรับปรุง เรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย (ต�อ) 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

1. แผนการตลาดการท�องเท่ียวเน�นเข�าถึงกลุ�ม
ลูกค�าเฉพาะกลุ�ม 

4.18 1.25 4.42 1.15 0.24 มากท่ีสุด 

2. การส�งเสริมการตลาดสําหรับกลุ�ม
อาสาสมัครท�องเท่ียว (Volunteer Tourism) 

4.19 1.26 4.14 1.10 0.15 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 30 แสดงค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ของข�อเสนอยุทธศาสตร� 
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี พร�อมท้ังเปtาประสงค�กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการที่ได�จากการทํา EDFR แบบ
ปรับปรุง (รอบที่ 2) เรียงตามลําดับจากมากไปหาน�อย พบว�าข�อเสนอทางยุทธศาสตร�กลยุทธ�
และแนวทางดําเนินการเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร�ทุกข�ออยู�ในระดับเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 3 เปtาประสงค� 

กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทําEDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 เช่ือมโยงการท�องเท่ียว
ภายในคลัสเตอร�เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํานัก
ผ�านการยกระดับกิจกรรมการท�องเท่ียว
และการเช่ือมโยงเส�นทางการท�องเท่ียว 

4.65 1.16 4.85 0.82 0.20 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 3 เปtาประสงค� 
กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทําEDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย (ต�อ) 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

เปVาหมาย 
1. เพ่ิมระยะเวลาพํานักจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.39 1.15 4.59 0.96 0.20 มากท่ีสุด 

2. เพ่ิมเส�นทางการท�องเท่ียวเชื่อมโยงการ
ท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

3.71 1.30 4.24 1.13 0.53 
 

มากท่ีสุด 

3.เพ่ิมผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวจาก
การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.25 1.05 4.56 0.98 0.31 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 1 ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจการ
ท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมของ
วิสาหกิจท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว 

4.56 1.06 4.85 0.82 0.32 
 

มากท่ีสุด 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ส�งเสริมการลงทุนให�กับผู�ประกอบการ
ด�านการท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาด
ย�อมภายในจากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

4.45 1.25 4.88 0.89 0.43 มากท่ีสุด 

2. อบรมและส�งเสริมเงินทุนเพ่ือดําเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 

4.44 1.20 4.14 1.10 0.30 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 3 เปtาประสงค� 
กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทําEDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย (ต�อ) 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

3. อบรมและส�งเสริมการลงทุนให�กับผู�
ประกอบธุรกิจด�านการท�องเท่ียวจากการ
พัฒนาการท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.21 1.13 4.14 1.10 0.07 มากท่ีสุด 

4. สนับสนุนการเข�าถึงแหล�งเงินทุนสําหรับ
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด�านการผลิตสินค�า
ของท่ีระลึก 

3.69 1.01 4.31 1.05 0.69 มากท่ีสุด 

5. ส�งเสริมการลงทุนด�านธุรกิจการท�องเท่ียว
เพ่ือสุขภาพ 

3.45 0.84 4.14 1.10 0.69 
 

มากท่ีสุด 

6. ส�งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรีเชิงสร�างสรรค�สู�ตลาดโลก 

3.69 1.13 4.14 1.10 0.69 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 2 เช่ือมโยงการท�องเท่ียวและเส�นทาง
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปKญญา
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.79 0.93 4.85 0.82 0.06 มากท่ีสุด 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ�ของเขต 
คลัสเตอร�จังหวัดสุพรรณบุรี ได�แก� ธุรกิจท่ีพัก 
ธุรกิจสายการบิน ธรุกิจการท�องเท่ียว เป7นต�น 

3.95 1.43 4.31 1.05 0.36 มากท่ีสุด 

2. จัดทําเส�นทางท�องเท่ียวและแพ็กเก็จ 
การท�องเท่ียว“วิถีไทยวิถีจังหวัดสุพรรณบุรี”
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3.84 1.18 4.14 1.10 0.30 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 3 เปtาประสงค� 
กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทําEDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย (ต�อ) 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

3. อนุรักษ�วัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัด
สุพรรณบุรีเส�นทางท�องเท่ียวและแพ็กเก็จ
การท�องเท่ียว “วิถีไทยวิถีจังหวัดสุพรรณบุรี” 
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.40 1.09 4.53 0.96 0.10 มากท่ีสุด 

4. พัฒนาชุมชนท�องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน
เมืองเก�าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท�องเท่ียวให�กับ
เมืองท�องเท่ียวรอง 

4.95 1.18 4.85 0.82 0.10 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 3 เช่ือมโยงและแลกเปล่ียน
ธุรกิจสินค�าทางการเกษตร สินค�าท่ีระลึก
และงานหัตถกรรมท่ีเปcนอัตลักษณ�
เฉพาะถ่ินของจังหวัด จากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.44 1.18 4.53 0.96 0.19 มากท่ีสุด 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. อบรมและส�งเสริมการลงทุนให�กับกลุ�มผู�
ประกอบธุรกิจสินค�าหัตถกรรมเชิง
สร�างสรรค� จากการพัฒนายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

3.69 1.09 4.14 1.10 0.45 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ข�อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 3 เปtาประสงค� 
กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทําEDFR แบบปรับปรุงเรียงลําดับในรอบท่ี 2 
จากมากไปหาน�อย (ต�อ) 

 

ข�อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

EDFR EDFR  ผลต�าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

2. พัฒนาสมุนไพรจังหวัดสุพรรณบุรีสู�สปา
ตลาดโลก 

3.68 1.41 4.31 1.05 0.63 มากท่ีสุด 

3. ส�งเสริมจังหวัดสุพรรณบุรี สู�ธุรกิจท่ีพัก
และร�านอาหารในจังหวัดการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี 

3.85 1.11 4.01 1.13 0.16 มากท่ีสุด 

4. ส�งเสริมเกษตรกรจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

3.79 1.43 4.14 1.10 0.35 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 31 แสดงค�ามัธยฐานและค�าพิสัยควอไทล�ของข�อเสนอยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
พร�อมทั้งเปtาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการท่ีได�จากการทํา EDFR แบบปรับปรุง รอบท่ี 2 
เรียงตามลําดับจากมากไปหาน�อย พบว�าข�อเสนอทางยุทธศาสตร� กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร�ทุกข�ออยู�ในระดับเหมาะสม 
 
ส�วนท่ี 3 ผลการประชุมเพ่ือรับรองข�อเสนอยุทธศาสตร� (Policy Meeting) ในการจัดทําข�อเสนอ
เชิงยุทธศาสตร�ในการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 จากการจัดประชุมกลุ�มประชุมเชิงนโยบายเพ่ือยืนยันข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ในการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ห�องประชุม
สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได�มีการเสนอข�อสรุปถึงการกําหนดยุทธศาสตร�ท้ัง 3 
ข�างต�น มีการอภิปรายซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนายุทธศาสตร�
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่ีผู�เข�าร�วมประชุมนโยบายได�พิจารณาความ
เชื่อมโยงกับการเก็บข�อมูลด�วยเทคนิค EDFR และมีความเห็นอย�างฉันทามติ (Consensus) เห็น
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พ�องต�องกันในประเด็นต�างๆ ทั้งในภาพรวมการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู�ศึกษาวิจัยจึงได�สรุปข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีได� ดังต�อไปนี้ 

1. ความเหมาะสมของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด

สุพรรณบุรี 

  ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจ ในการพัฒนาการท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมและภูมิปiญญาเชิงสร�างสรรค�เชื่อมโยง โดยการเพ่ิมขีดความสามารถทางการพัฒนาและ
ส�งเสริมให�การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป7นศูนย�กลางการ
ท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญาทางภาคกลางของประเทศไทย ท่ีจะช�วยสร�างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให�กับท�องถ่ินและประเทศ สร�างการกระจายรายได�การท�องเท่ียว และ
เพ่ิมรายได�เฉลี่ยต�อหัวของนักท�องเท่ียวภายจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงเชื่อมโยงในการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี ให�มีศักยภาพและมีความสามารถในการจัดการและรองรับนักท�องเที่ยวท้ังชาวไทยและ
ชาวต�างชาติได�  โดยเน�นเจาะกลุ�มตลาดนักท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพเป7นหลัก ความคิดเห็นผู�เข�าร�วมประชุม
วิสัยทัศน�และพันธกิจของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ตามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีเข�าร�วมประชุมเห็นด�วยในทุกประเด็น โดยมีความเห็นว�าข�อเสนอ
เชิงยุทธศาสตร�นั้นเป7นไปได�และเหมาะสม 
  ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 การสร�างรูปแบบจากการพัฒนาวัฒนธรรม
และภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรีในเชิงเศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ�สู�การเป7นการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค� ท่ีประกอบไปด�วยเปtาประสงค� ดังต�อไปนี้ 1) การเพ่ิมข้ึนของรายได�รวมจากการท�องเท่ียว
ของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 2) การเพ่ิมข้ึนของจํานวน
นักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวซํ้าจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
3) ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวจากการพัฒนา ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีกลยุทธ�ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข�งขันด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส�และความปลอดภัย กลยุทธ�ท่ี 2 การเพ่ิมคุณค�าและ
มูลค�าของทรัพยากรการท�องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สู�การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ตาม
วัฒนธรรมและวิถีภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรี และกลยุทธ�ที่ 3 เร�งส�งเสริมและสร�างความเข�าใจ
ให�กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเก่ียวกับการสื่อสารข�ามวัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ต�างประเทศ อย�างไรก็ตาม ความคิดเห็นของผู�เข�าร�วมประชุมเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 การสร�างรูปแบบ
จากการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรีในเชิงเศรษฐกิจ จากฐานอัตลักษณ�จังหวัด
สุพรรณบุรีสู�การเป7นการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� เปtาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการตาม
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ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีเข�าร�วมประชุมเห็นด�วยในทุกประเด็น มีความเห็นว�าข�อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 นั้นเป7นไปได�และเหมาะสม  
  ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ที่ 2 การส�งเสริมกลยุทธ�การตลาดในและ
ต�างประเทศโดยมุ�งเน�นการตลาดในกลุ�มนักท�องเท่ียวคุณภาพท่ีประกอบไปด�วยเปtาประสงค�ดังต�อไปนี้ 
1) ได�กลุ�มตลาดตามเปtาหมายโดยมุ�งเน�นตลาดคุณภาพ 2) สร�างความร�วมมือจาก 3 ฝsาย ได�แก� 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีกลยุทธ�ท่ี 1 ปรับภาพลักษณ�ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเป7นแหล�งท�องเที่ยวคุณภาพและกลยุทธ�ท่ี 2 การปรับ
โครงสร�างตลาดเข�าสู�กลุ�มนักท�องเที่ยวคุณภาพ มีการบูรณาการความร�วมมือ 3 ฝsาย ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ความคิดเห็นผู�เข�าร�วมประชุมเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 2 การส�งเสริม  
กลยุทธ�การตลาดในและต�างประเทศ โดยมุ�งเน�นการตลาดในกลุ�มนักท�องเที่ยวคุณภาพ ตามความ
คิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีเข�าร�วมประชุมเห็นด�วยในทุกประเด็น มีความเห็นว�าข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�
ท่ี 2 นั้นเป7นไปได�และเหมาะสม  
  ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ที่ 3 การเชื่อมโยงการท�องเที่ยวภายใน 
คลัสเตอร� เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํานัก ผ�านการยกระดับกิจกรรมการท�องเท่ียวและการเชื่อมโยงเส�นทาง
การท�องเท่ียวท่ีประกอบไปด�วยเปtาประสงค� ดังต�อไปนี้ 1) เพิ่มระยะเวลาพํานักจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพ่ิมเส�นทางการท�องเที่ยวเชื่อมโยง
การท�องเที่ยวภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพ่ิมผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกลยุทธ�ท่ี 1 ส�งเสริมการลงทุนใน
ธุรกิจการท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมของวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข�องกับการท�องเท่ียว กลยุทธ�ท่ี 2 
การเชื่อมโยงการท�องเท่ียวและเส�นทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปiญญาจังหวัดสุพรรณบุรี
ภายจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี และกลยุทธ�ท่ี 3 
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนธุรกิจสินค�าทางการเกษตร สินค�าท่ีระลึกและงานหัตถกรรมที่เป7นอัตลักษณ�
เฉพาะถิ่นของจังหวัดจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ความคิดเห็นผู�เข�าร�วมประชุมเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 3 การเชื่อมโยงการท�องเท่ียวภายในคลัสเตอร� เพ่ือ
เพ่ิมระยะเวลาพํานัก ผ�านการยกระดับกิจกรรมการท�องเท่ียวและการเชื่อมโยงเส�นทางการท�องเท่ียว 
ตามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีเข�าร�วมประชุมเห็นด�วยในทุกประเด็น มีความเห็นว�าข�อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 นั้นเป7นไปได�และเหมาะสม 
  จากการจัดประชุมเพ่ือหาข�อสรุปเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ผู�เข�าร�วมประชุม
ท้ังหมดลงความเห็นว�ายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนาการท�องเที่ยว 
จังหวัดสุพรรณบุรียุทธศาสตร�มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช�ในการกําหนดข�อเสนอเชิงนโยบาย 
เพ่ือการจัดการการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 



187 
 

2. ข�อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู�เข�าร�วมประชุม 
  ท่ีประชุมยังมีข�อเสนอว�ายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
นั้น หากจะมีการนํายุทธศาสตร� เปtาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการไปสู�การใช�ปฏิบัติจริงใน
แผนปฏิบัติการจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี จําเป7น
อย�างยิ่ง ท่ีผู� กําหนดยุทธศาสตร�จะต�องนําไปปฏิบั ติให�ได� ดังคํากล�าวของผู�ทรงคุณวุฒิจากท่ี
ประชุมสัมมนาว�า  

 การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬาเป7นหน�วยงานหลักที่สําคัญในการดําเนิน
แนวทางขับเคลื่อนเปtาหมายให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามภารกิจ เพราะเป7นขอบข�ายของการท�องเที่ยวและ
การเดินทางที่ควบคู�กัน ไม�ใช�เพียงแต�สถานที่ท�องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางส�วนหน�วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข�องควรเป7นหน�วยงานที่ให�การสนับสนุนและขับเคลื่อนไปด�วยกัน  

 

  ผู�เข�าร�วมประชุมสัมมนาได�เสนอแนะเพิ่มเติมว�า การพัฒนาพื้นที่ท�องเที่ยวต�องอาศัย
ฐานความรู�เชิงประวัติศาสตร�วัฒนธรรม ภาครัฐควรมีฝsายวิจัยด�านการท�องเท่ียวเหมือนภาคเอกชนท่ีมี
ฝsาย R & D (Research & Development) เพ่ือให�การสังเคราะห�ข�อมูลเป7นไปในทิศทางเดียวกัน 
และข�อมูลท่ีได�เป7นข�อมูลที่มีความถูกต�องเที่ยงตรง ปiจจุบันนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติยังไม�รู�จักกับ
คําว�า “จังหวัดสุพรรณบุรี” ดังนั้นหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จําเป7นต�องทําให�  
“จังหวัดสุพรรณบุรี” เป7นที่รู�จักมากข้ึน หรืออาจทําให�นักท�องเท่ียวรู�จักกับจังหวัดสุพรรณบุรีก�อน 
หลังจากนั้นจึงนําเสนอเรื่องราวของจังหวัดสุพรรณบุรีภายหลัง อย�างไรก็ตาม คนในพ้ืนท่ีของการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีเอง ก็ต�องรู�จักอารยธรรมของตนให�ดีก�อน 
จึงจะสามารถเผยแพร�ไปสู�คนอ่ืนได� ท้ังนี้ การเพ่ิมท้ังมูลค�า คุณค�าและเสน�ห�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ใน
ปiจจุบันยังไม�มีหน�วยงานใดเป7นหลักในการผลักดันจังหวัดสุพรรณบุรีอย�างจริงจัง หากกระทรวง
การท�องเท่ียวและกีฬาในส�วนภูมิภาคเป7นเจ�าภาพ ต�องมุ�งเน�นเรื่องการท�องเท่ียว การรวบรวมความ
เป7นจังหวัดสุพรรณบุรีไว�ในจุดเดียวกัน และต�องทําความเข�าใจกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เช�น อาหารพ้ืนเมือง
บางชนิดมีชื่อเดียวกัน แต�จะแตกต�างกันในแต�ละท�องถ่ิน ดังนั้น จึงต�องนําสิ่งท่ีมีความโดดเด�นท่ีสุดมา
พัฒนาก�อน ในระยะสั้น การเล�าเรื่องราวของแต�ละท�องถ่ินต�องนําเสนอในรูปแบบเดียวกันเพ่ือสื่อสารให�
นักท�องเท่ียวเข�าใจเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ดังนั้นการทําการตลาดจึงจําเป7นต�องทําเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข�งขันและมีการชี้นําเรื่องยุทธศาสตร�อย�างชัดเจน ในส�วนของปiญหา
ด�านความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว จังหวัดสุพรรณบุรีมีปiญหาด�านดังกล�าวน�อย แต�ก็ควรนําข�อมูล
และปiญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักท�องเท่ียวท่ีมีอยู�มาใช�ประโยชน�ด�วยการนํามาประชุมร�วมกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือร�วมกันวิเคราะห�สาเหตุของการเกิดปiญหา พร�อมท้ังผลักดันให�เกิดการแก�ไขปiญหาและ
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ออกมาตรการให�สอดคล�องและเหมาะสม อีกทั้งผลักดันแนวทางในการดําเนินการขับเคลื่อนให�
สอดคล�องครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีการติดตามผลจากการนําแผนยุทธศาสตร�นโยบายไปใช�ประเมิน
ความสอดคล�องและการแก�ไขปiญหาเพ่ิมเติม ร�วมกันพัฒนาผลักดันให�เกิดผลเป7นรูปธรรมอย�างชัดเจน 
ซ่ึงเป7นแนวทางท่ีสําคัญให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องทุกภาคส�วนท้ังส�วนกลาง ส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถ่ิน 
นําไปเป7นแนวทางในการกําหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมต�างๆ ตามภารกิจหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
อนึ่ง ควรจะทําตัวแบบ (Model) การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือเป7นต�นแบบให�จังหวัดอ่ืนๆ ยึดถือตามแนวทางเดียวกันเพ่ือสร�างความเข�าใจในจังหวัด
สุพรรณบุรีในทุกมิติการท�องเที่ยวอย�างรอบคอบและครอบคลุม ท้ังนี้ผู�เข�าร�วมประชุมได�เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด�านการท�องเที่ยว เนื่องจากบุคลากรด�านการท�องเท่ียวยัง
ขาดความสามารถทางภาษาต�างประเทศ เช�น ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน เป7นต�น บางครั้งจึงอาจเกิด
ข�อผิดพลาดในการสื่อสารกับนักท�องเท่ียวบางกลุ�ม จึงได�เสนอให�จัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากร
ด�านการท�องเท่ียวและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนจากการพัฒนาการท�องเท่ียว เพ่ิมข้ึนอีก 
1 ยุทธศาสตร� เพ่ือให�ครอบคลุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะปiญหาด�านบุคลากรการท�องเท่ียว
ก็เป7นอีกปiจจัยสําคัญของการพัฒนา การท�องเท่ียวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเช�นเดียวกัน 
  จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุม 
Policy Meeting ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียได�เสนอเพ่ิมอีก 1 ยุทธศาสตร� เป7นยุทธศาสตร�ท่ี 4 คือ การพัฒนา
บุคลากรด�านการท�องเท่ียวและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนจากการพัฒนาการท�องเท่ียว อัน
ประกอบด�วย  3 กลยุทธ� ได�แก� กลยุทธ�ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการท�องเท่ียวท้ังระบบให�มีขีด
ความสามารถในการแข�งขันสอดคล�องกับมาตรฐานสากลกลยุทธ�ท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรด�านการ
ท�องเท่ียวให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาด และกลยุทธ�ท่ี 3 การส�งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสและ
ความสามารถในการมีส�วนร�วมและได�รับประโยชน�จากการท�องเท่ียว นอกจากนี้ ผู�ศึกษาวิจัยได�สังเคราะห�
เป7นภาพรวมของยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีดังแผนภาพท่ี 10 
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แผนภาพท่ี 10 ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�จากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว     
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
ส�งเสริมกลยุทธ�การตลาดในและ

ต�างประเทศ 
โดยมุ�งเน�นการตลาดกลุ�ม

นักท�องเท่ียวคุณภาพ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 
การพัฒนาบุคลากรด�านการ
ท�องเท่ียวและสนับสนุนการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในการ

พัฒนาการท�องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร�การทองเทีย่วเชิงสร�างสรรค� 

ของจังหวัดสุพรรณบุร ี

วิสัยทัศน� 
การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญาเชิงสร�างสรรค� ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

พันธกิจ 
เพิ่มขีดความสามารถทางการพัฒนาและส�งเสริมให�เขตพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป7น
ศูนย�กลางการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปiญญาทางภาคกลางของประเทศไทย ท่ีจะช�วยสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมให�กับท�องถิ่นและประเทศ สร�างการกระจายรายได�การท�องเท่ียว และเพิ่มรายได�เฉล่ียต�อหัวของนักท�องเท่ียวภายใน
เขตพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงเช่ือมโยงการจัดการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ให�มีศักยภาพและมีความสามารถในการจัดการและรองรับนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติได�โดยเน�น
เจาะกลุ�มตลาดนักท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพเป7นหลัก 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1  
สร�างรูปแบบในการพัฒนา

วัฒนธรรมและภูมิปKญญาใน
เชิงเศรษฐกิจจากฐานอัต

ลักษณ� 
สู�การเปcนการท�องเท่ียว 

เชิงสร�างสรรค� 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 
เช่ือมโยงการท�องเท่ียว

ภายในคลัสเตอร� 
เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํานัก ผ�านการ
ยกระดับกิจกรรมการท�องเท่ียว
และการเช่ือมโยงเส�นทางการ

ท�องเท่ียว 

กลยุทธ�ท่ี 1  
พัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข�งขันด�านโครงสร�างพ้ืนฐานส่ิง
อํ านวยความสะดวกระบบ         
โลจิสติกส�และความปลอดภัย 
กลยุทธ�ท่ี 2 
เ พ่ิ ม คุณค� าและมู ลค� า ขอ ง
ทรัพยากรการท�องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมสู�การ
จัดการท�องเที่ยวโดยชุมชน
ตามวัฒนธรรมและวิ ถี ภู มิ
ปiญญา 
กลยุทธ�ท่ี 3  
เร� งส�ง เสริมและสร�างความ
เข�าใจให�กับประชาชนเกี่ยวกับ
การส่ือสารข�ามวัฒนธรรม ของ
นักท�องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต�างประเทศ 

กลยุทธ�ท่ี 1  
ปรับภาพลั กษณ� ยุทธศาสตร� การ
ท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรีสู�การเป7นแหล�งท�องเที่ยว
คุณภาพ (Quality Leisure Destination) 
กลยุทธ�ท่ี 2  
ปรับโครงสร� างตลาดเข� าสู� กลุ� ม
นักท�องเที่ยวคุณภาพมีการบูรณา
การความร�วมมือ 3 ฝs าย ได�แก�
ภาครั ฐ ภาค เอกชนและภาค
ประชาชน 

กลยุทธ�ท่ี 1  
ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจการ
ท�องเที่ยวขนาดกลางและขนาด
ย�อมของวิสาหกิจที่ เกี่ยวข�องกับ
การท�องเที่ยว 
กลยุทธ�ท่ี 2  
เช่ือมโยงการท�องเที่ยวและเส�นทาง
การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ภูมิปiญญาล�านนาภายในเขตพัฒนา
ยุทธศาสตร� การท� องเที่ ยวเชิ ง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
กลยุทธ�ท่ี 3 
เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนธุรกิจ
สินค�าทางการเกษตรสินค�าทีร่ะลึก
และงานหัตถกรรมที่ เป7 นอั ต
ลักษณ�เฉพาะถิ่นของจังหวัดในเขต
พัฒนาการท�องเที่ยว 

กลยุทธ�ท่ี 1  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการ
ท� องเที่ ยวทั้ งระบบให� มี ขี ด
ความสามารถในการแข� งขั น
สอดคล�องกับมาตรฐานสากล 
กลยุทธ�ท่ี 2  
พัฒ น า บุ ค ล าก ร ด� า น ก า ร
ท�อง เที่ ยวให� สอดคล�องกับ
ความต�องการของตลาด 
กลยุทธ�ท่ี 3  
ส� ง เ ส ริ ม ใ ห� ป ร ะ ช า ช น 
มีโอกาสและความสามารถใน
การมี ส� ว น ร� ว มแล ะ ได� รั บ
ประโยชน�จากการท�องเที่ยว 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี”  มีวัตถุประสงค�  
1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ�และความต�องการด�านการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห�ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพ่ือนําเสนอและรับรองยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
เป6นการวิจัยเชิงนโยบายร�วมกับการวิจัยเชิงอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) โดยใช�การเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การสัมภาษณ�เชิงลึก ร�วมกับการวิเคราะห�
เอกสารประกอบด�วยขั้นตอนที่ผู�วิจัยได�กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออก  เป6น 3 ขั้นตอน
ประกอบด�วย 
 ข้ันตอนท่ี 1 เป6นการวิเคราะห�สภาพการณ�และความต�องการด�านยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว 
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาเอกสารการสร�างแบบวิเคราะห�เอกสารท่ีใช�ในการวิจัย
สร�างแบบวิเคราะห�และสังเคราะห�เนื้อหาโดยครอบคลุมเก่ียวกับยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี สัมภาษณ�เชิงลึกการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-Depth Interview) 
จากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพื่อสอบถามข�อมูลพื้นฐานด�านการท�องเท่ียวและความต�องการ โดยศึกษา
ข�อมูลพ้ืนฐานด�านการท�องเท่ียวจากหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กลุ�มเปVาหมายผู�ให�ข�อมูลหลัก
เป6นกลุ�มที่ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข�องกับยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี ใช�การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 10 ท�านนําข�อมูลท่ีได�จาก
การศึกษาสภาพปZจจุบันมาวิเคราะห�สภาพแวดล�อมด�วยเทคนิค SWOT Analysis และหาความสัมพันธ�
ด�วยวิธี TOWS Matrix, 7’S Model, PESTEL Analysis 
 ข้ันตอนท่ี 2 เป6นการร�างข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ในยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนําผลการศึกษาข�อมูลสภาพปZจจุบันและวิเคราะห�สภาพแวดล�อมของ
ด�านยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี นําแบบวิเคราะห�เอกสารไปปรึกษา
ผู�เชี่ยวชาญ 5 ท�านท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหาภาษาและการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนื้อหา ภาษาท่ีใช�และนํามาหาค�า IOC ของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ผู�วิจัยได�กําหนดวิธีการศึกษาไว�คือ ใช�เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Future Research) จํานวน 2 รอบ ผู�ทรงคุณวุฒิ 18 ท�าน โดยกําหนดคุณสมบัติของผู�เชี่ยวชาญ 
ผู�วิจัยได�ศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง จึงได�กลุ�มเปVาหมายผู�เชี่ยวชาญซ่ึงประกอบไปด�วย 
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4 กลุ�มต�าง ๆ  ได�แก� 1) นักท�องเที่ยวชาวไทย 2) ผู�ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมท�องเท่ียว 
3) นายกสมาคม หรือสถาบันท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียวโดยตรง และ 4) เจ�าหน�าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง
โดยตรง เช�น กระทรวงท�องเที่ยวและกีฬา ผู�ว�าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตํารวจท�องเท่ียว เป6นต�น 
นักวิชาการ และหน�วยงานท่ีไม�แสวงหากําไร มูลนิธิ สมาคม องค�การต�าง ๆ ท่ีเข�ามามีส�วนเก่ียวข�อง 
สําหรับจํานวนท่ีผู�วิจัยจะทําการสัมภาษณ�เชิงลึก ผู�วิจัยนําผลการตอบแบบสอบถาม  มาดําเนินการ
วิเคราะห�หาค�าของคําตอบท่ีได�ทางสถิติ ปรับแก�ไขคําถามท่ีไม�ชัดเจนให�ตรงประเด็นมากข้ึน และเพ่ิม
ตําแหน�งของมัธยฐาน (Median) ค�าพิสัยระหว�างควอไทล� (Interquartile Range) เพ่ือพิจารณา
การยืนยันการคงไว�ของคําตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ จากนั้นนําข�อมูลท่ีได�มา
วิเคราะห�ทางสถิติและสรุปอภิปรายตามกระบวนการวิจัย นําเสนอเป6นร�างข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ข้ันตอนท่ี 3 นําเสนอข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ในยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ผู�วิจัยใช�วิธีจัดประชุมเสวนาสร�างสรรค�ทางปZญญา (Seminar Forum) เพ่ือ
ประชุมนําเสนอนโยบาย (Policy Meeting) โดยเชิญผู�ทรงคุณวุฒิกลุ�มนักวิชาการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
(Stakeholders) รวมท้ังสิ้นจํานวน 30 คน เพ่ือร�วมประเมินตรวจสอบความสําคัญและความเหมาะสม 
โดยการอภิปรายตามองค�ประกอบของ ยุทธศาสตร� กลยุทธ� เปVาประสงค� มาตรการดําเนินการ และใน
ประเด็นต�าง ๆ ใช�การวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ        
นําผลการวิจัยท่ีได�มาปรับปรุงและนําเสนอข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�ในยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว      
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. สภาพการณ%และความต�องการในยุทธศาสตร%การท,องเท่ียวเชิงสร�างสรรค%ของ      
จังหวัดสุพรรณบุรี  
  ด�านสถานการณ�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี จะเห็นได�ว�ามี
แนวโน�มการเติบโตได�ดีอย�างมากโดยพิจารณาจากข�อมูลตัวเลขนักท�องเท่ียวและเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆการท�องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรีมีอัตราเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปvที่ผ�านมา คิดเป6น ร�อยละ 
7.82  โดยนักท�องเท่ียวชาวไทยเพ่ิมข้ึนร�อยละ 7.67 และชาวต�างชาติ ร�อยละ 12.67  จะเห็นได�ว�า
อัตราการเพิ่มขึ้นของนักท�องเที่ยวต�างชาติมีสัดส�วนการเพิ่มขึ้นที่มากกว�าชาวไทย จังหวัด
สุพรรณบุรีมีความน�าสนใจในแง�มุมทางประวัติศาสตร� โบราณคดี และภาษาถิ่นที่เป6นเอกลักษณ� 
ซึ่งเป6นเสน�ห�ดึงดูดใจ และมีสถานที่น�าสนใจ เช�น อุทยานมัจฉาวัดพระนอน หอคอยบรรหาร 
หมู�บ�านควาย คุ�มขุนช�างและคุ�มขุนแผน และมีการเปyดตัวสถานที่ท�องเที่ยว UNSEEN ใหม�ท่ี
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น�าสนใจคือ อุโมงค�ปลาน้ําจืด ท่ีบึ งฉวาก มีสินค�า  OTOP ที่สร�างชื่อ เสียงให�คือ ปลาสลิด       
ดอนกํายาน โดยปZจจัยท้ังหมดนี้ส�งผลให�อัตราการท�องเท่ียวเจริญเติบโตสูงข้ึน  
  การเดินทางแต�ละครั้งนักท�องเท่ียวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยประมาณ 1.27 วัน ซ่ึงมี
อัตราเฉลี่ยลดลงและจากจํานวนนักท�องเที่ยว คืนพัก และการใช�จ�ายต�อคนแต�ละวันประมาณ 
976.98 บาท มีอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 2.76 มีรายได�รวมท้ังสิ้น 521.62 ล�านบาท ส�วนนักทัศนาจร
มีค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อคนต�อวันประมาณ 532.61 บาท ก�อให�เกิดรายได�หมุนเวียนรวมเป6นเงิน 
427.75 ล�านบาท เมื่อรวมรายได�ทั้งหมดที่เกิดจากการท�องเที่ยวภายในประเทศโดยไม�นับรวม
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางระหว�างจังหวัดรวมเป6นเงินทั้งสิ้น 949.37 ล�านบาท ดังนั้นนักท�องเที่ยว
มีค�าใช�จ�ายประมาณ 710.06 บาทต�อคนต�อวัน สําหรับสถานการณ�ด�านการพักแรมพบว�ามี
จํานวนที่พักทั้งสิ้น 26 แห�ง โดยไม�มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปvที่ผ�านมา มีห�องพัก
จํานวน 1,315 ห�อง คงที่ และอัตราการเข�าพักเฉลี ่ยร�อยละ 49.22 ซึ่งมีอัตราลดลงร�อยละ 
10.24 โดยนักท�องเที่ยวมีระยะเวลา พํานักเฉลี่ยในสถานพักแรมลดลงคือ 1.18 วัน โดยจาก
ข�อมูลประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 สรุปสถานการณ�พักแรม จํานวนผู�เยี่ยมเยือน มีอัตราเข�าพัก
ร�อยละ 79.24 มีจํานวนผู�มาเยือน 454,654 คน สร�างรายได� 592.69 ล�านบาท และส�วนใหญ�
นักท�องเท่ียวจะแวะเท่ียวหรือเป6นนักทัศนาจรในการมาเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรีมากกว�า  
  ผู�มาเยือนการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี           
ในปv พ.ศ. 2558 มีจํานวนทั้งหมด 8,170,626 คน และส�วนใหญ�เป6นชาวไทย ซึ่งมีจํานวนถึง 
5,425,478 คน และชาวต�างชาติ จํานวน 2,745,148 คน ซ่ึงเพ่ิมจากปv พ.ศ. 2557 ท่ีมีจํานวน        
ผู�มาเยือนท้ังหมด 7,381,466 คน ซ่ึงส�วนใหญ�เป6นชาวไทยเช�นกัน มีจํานวน 5,193,380 คน และ   
เป6นชาวต�างชาติ จํานวน 2,188,086 คน  
  จํานวนรายได�จากการท�องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในปv พ.ศ. 2558 มีมากกว�าปv        
พ.ศ. 2557 อย�างเห็นได�ชัดเจน โดยในปv พ.ศ. 2558 มีรายได� จํานวนรวม 7,126.72 ล�านบาทและ
ส�วนใหญ�เป6นชาวไทย จํานวน 4,275.57 ล�านบาท และชาวต�างชาติ จํานวน 2,850.97 ล�านบาท ในปv 
พ.ศ. 2557 มีรายได� จํานวนรวม 6,694.45 ล�านบาทและส�วนใหญ�เป6นชาวไทย จํานวน 4,016.82 
ล�านบาท และชาวต�างชาติ จํานวน 2,677.63 ล�านบาท  

1.1 การวิเคราะห% SWOT Analysis ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
   ผู�วิจัยได�วิเคราะห�เอกสาร นโยบาย และแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

ปv 2555-2559 และสัมภาษณ�ข�อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยพิจารณาถึงปZจจัยในด�านต�างๆ ท้ังภายภายนอก รวมท้ังข�อมูลการดําเนินงานด�านการ
ท�องเท่ียวในระยะท่ีผ�านมาของจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปออกมา ในรูปแบบของจุดอ�อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
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1.1.1 จุดแข็ง(Strength) 
1. มีทรัพยากรทางการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทรงคุณค�า มีอัตลักษณ�

ท่ีสะท�อนถึงความเป6นจังหวัดสุพรรณบุรีได�อย�างชัดเจนเป6นจํานวนมาก เช�น วัดป|าเลไลยก� วัดไผ�โรงวัว 
ตลาดร�อยปvสามชุก เป6นต�น 

2. มีแหล�งท�องเท่ียวเป6นจํานวนมากท้ังท่ีมีการสร�างข้ึนจากองค�การต�างๆ
และท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ�และงดงาม เช�น อุทยานแห�งชาติพุเตย สวนหิน
ธรรมชาติพุหางนาค เป6นต�น  

3. มีแหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร�ท่ีได�รับการประกาศเป6นพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการท�องเท่ียว เช�น เมืองโบราญอู�ทอง อําเภออู�ทอง และบริเวณใกล�เคียงจํานวน 28 แห�ง 

4. ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเที่ยวเป6นเจ�าบ�านที่ดี มีอัธยาศัยไมตรีในการ
ต�อนรับนักท�องเท่ียว  และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันท่ีสามารถรองรับนักท�องเท่ียวและผู�มาเยือน
ได�เป6นจํานวนมาก 

5. เส�นทางคมนาคมมีความสะดวกท้ังทางถนนและทางรถไฟ การเดินทาง
ภายในจังหวัดและ  การเดินทางระหว�างจังหวัด ท่ีมีค�าใช�จ�ายไม�สูงมากนัก 

6. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสามารถรองรับและให�บริการนักท�องเท่ียวได�เป6น
อย�างดี 

7. มีการจัดงาน เทศกาลการท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่อง ในรูปแบบของ
วัฒนธรรมใหม� ผสมผสานกับวัฒนธรรมด้ังเดิม 

8. สภาพแวดล�อมเต็มไปด�วยธรรมชาติ จึงเป6นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะกับการลงทุน
ด�านท่ีพักอาศัยเช�นHome Stay Long Stay Spa สถานบริการสุขภาพ โรงเรียนนานาชาติ เป6นต�น 

9. มีความโดดเด�นด�านพุทธศาสนาและจัดเป6นงานประจําปvของจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยสร�างเป6นแหล�งท�องเท่ียวเชิงศาสนาท่ีสําคัญ  

10. ท่ีต้ังของจังหวัดอยู�ก่ึงกลางของภาคกลาง จึงเป6นจุดยุทธศาสตร�ท่ีสามารถ
พัฒนาเป6นศูนย�กลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและระบบโลจิสติกส�คมนาคมทางบกและทางน้ํา 

11. มีอัตลักษณ�ท่ีโดดเด�นในรูปแบบของภาษาพ้ืนถ่ินท่ีเป6นเสน�ห�และมีการ
อนุรักษ�ไว�อย�างเข็มแข็ง 

1.1.2 จุดอ,อน (Weakness) 
1. บุคลากรด�านการท�องเท่ียวยังมีข�อจํากัดด�านภาษา ขาดแคลนมัคคุเทศก�

ท�องถ่ินโดยเฉพาะภาษาจีน ญ่ีปุ|นและเกาหลี 
2. ขาดการให�บริหารจัดการด�านเครือข�ายการท�องเท่ียวอย�างเข�มแข็งและ

เป6นรูปธรรม  
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3. มีค�าใช�จ�ายในการท�องเท่ียวสูงกว�าประเทศเพ่ือนบ�าน 
4. ขาดการบูรณาการด�านเครือข�ายการท�องเท่ียวจากการพัฒนาจังหวัดขาด

มาตรการในการรักษาวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
5. ขาดการประชาสัมพันธ�และการสื่อสารข�อมูลทางการท�องเท่ียวอย�าง

ต�อเนื่อง ทําให�นักท�องเท่ียวรู�จักแต�เพียงแหล�งท�องเท่ียวเดิมๆเท�านั้น 
6. ขาดการสร�างจุดเด�นท่ีแตกต�างกับจังหวัดอ่ืนๆ และยังไม�สามารถเชื่อมโยง

แหล�งท�องเท่ียวภายในจังหวัดได� 
7. ขาดการลงทุนด�านท่ีพักแรม ขาดท่ีพักและร�านอาหารมาตรฐานท่ีเพียงพอ

ขาดการบริหารจัดการและการบํารุงรักษาอย�างถูกต�องจากภาคเอกชนเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียว  
8. บริษัทนําเท่ียวท่ีตั้งอยู�ในจังหวัดสุพรรณบุรียังมีน�อย 

1.1.3 โอกาส(Opportunity) 
1. นโยบายของการพัฒนาสังคมและชุมชนอย�างสมดุลโดยใช�แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงเป6นฐานโดยมีรัฐบาลส�งเสริมและสนับสนุน 
2. แนวโน�มความสนใจเป6นอย�างมากของนักท�องเท่ียวในรูปแบบการท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรค�ท่ีเป6นกระแสอยู�ในปZจจุบัน 
3. กระแสความนิยมของนักท�องเท่ียวท่ีมีต�อการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เพ่ือ

การเรียนรู�และอยู�อาศัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 
4. มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาการท�องเท่ียว และยังเป6น

พ้ืนท่ีบริเวณตอนกลางของประเทศไทยท่ีเชื่อมต�อไปยังจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศได�เป6นอย�างดี 
5. มีนโยบายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐและเอกชนในมิติ

การท�องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู� ส�งเสริมสนับสนุนสร�างค�านิยมให�คนไทยปลูกจิตสํานึกและภูมิใจด�าน
ประวัติศาสตร�ชาติไทย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท�องถ่ินจากภาครัฐ 

6. นโยบายสนับสนุนการท�องเท่ียว 1 ตําบล 1 แหล�งท�องเท่ียวเพ่ือเข�าสู�การ
เป6นประชาคมอาเซียน จะส�งผลให�เกิดการความร�วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ความม่ันคง ท่ีจะเอ้ือต�อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน และเพ่ิมอํานาจต�อรอง  

7. แผนการกระจายอํานาจขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจะเพ่ิมสัดส�วน
งบประมาณของท�องถ่ินกับรัฐบาล ซ่ึงเอ้ือต�อประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความเป6นอิสระใน
การกําหนดให�สอดคล�องกับบริบทของพ้ืนท่ี 

8. มีสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีมีความสวยงามมีอัตลักษณ�และมีความ
หลากหลาย  

9. อุดมไปด�วยภูมิปZญญาและปราชญ�ท�องถ่ินหลากหลายสาขาท่ีมีความโดดเด�น 
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10. นโยบายระดับชาติ ที่มุ�งเน�นการสนับสนุนและกระตุ�นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท้ังภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ จุดประกายการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวใน
จังหวัดและกระแสความต่ืนตัวในการธํารงไว�ซึ่งอัตลักษณ�และวัฒนธรรมท�องถ่ินและชุมชน  

11. นโยบายรัฐบาลส�งเสริมในการอนุรักษ�มรดกทางวัฒนธรรม แนวทางการ
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

12. ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใช�ในการบริหารจัดการ
ภาคส�วนต�างๆ จะช�วยให�เกิดประสิทธิภาพ ลดต�นทุนและรวดเร็วมากข้ึน ท้ังด�านโลจิสติกส� ในการใช�
เครือข�ายการคมนาคมขนส�งเชื่อมโยงพื้นที่ต�างๆ ทําให�การขนส�งและการท�องเที่ยวมีความสะดวก
รวดเร็ว 

1.1.4 อุปสรรค(Threats) 
1. จังหวัดสุพรรณบุรีเป6นเมืองท่ีมีรากฐานของทรัพยากรทางการท�องเท่ียว  

ท่ีเก่ียวเนื่องกับวัฒนธรรม ทําให�การจัดการการท�องเที่ยวของภาคส�วนที่เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยวท่ี
ไม�คํานึงถึง อัตลักษณ� ส�งผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลงและการสูญหายของวัฒนธรรมสูง 

2. ประชาชนขาดความรู�ความเข�าใจในทรัพยากรท่ีมีอยู�ของจังหวัด จึงไม�สามารถ
นําไปใช�ประโยชน�ได�อย�างถูกต�องและเหมาะสม 

3. ขาดการสนับสนุนด�านเทคโนโลยีจากภาครัฐและเอกชน  
4. การรุกหรือขยายกิจการเข�ามาของธุรกิจขนาดใหญ�อย�างต�อเนื่องจะส�ง 

ผลกระทบต�อความสามารถในการแข�งขันของผู�ประกอบการท�องเท่ียว 
5. วิวัฒนาการทางด�านเทคโนโลยีมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทาง

สังคมและวิถีชีวิตของจังหวัดสุพรรณบุรี 
6. การเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ�อยส�งผลต�อการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีต�อเนื่อง ท่ีทําให�คนเดินทางมาท�องเท่ียวน�อยลง 
7. การจัดสรรงบประมาณจากหน�วยงานจากภาครัฐท่ีมีความล�าช�า จึงส�งผล

ให�โครงสร�างพ้ืนฐานในการรองรับนักท�องเท่ียว เช�น ไฟฟVา ถนน การสื่อสารหรือการคมนาคม ไม�ได�รับ
การพัฒนาท่ีแท�จริง 

8. ขาดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาการท�องเท่ียวในเชิงสร�างสรรค�อย�าง
แท�จริงในทุกๆ ด�าน 
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9. ปZญหาภัยธรรมชาติ เช�น ภัยแล�ง ขาดแคลนน้ํา เป6นต�น 
     จากผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อม ภายนอก และภายใน ของจังหวัด

สุพรรณบุรี ในกลยุทธ�ของจุดอ�อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ผู�วิจัยได�นํา
ผลการศึกษาท้ังหมดมาจัดทําเป6นยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ใช�แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร�ด�วยวิธี TOWS Matrix  4 แนวทางคือ 

9.1 กลยุทธ%เชิงรุก SO (SO Strategy)  
      ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเป6นจุดแข็งและ

โอกาสมาพิจารณาร�วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป6นยุทธศาสตร�จากจุดแข็งคือมีท่ีต้ังของการพัฒนา 
การท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีสามารถเชื่อมต�อไปยังแหล�งท�องเท่ียวอ่ืนๆภายในประเทศได�ง�าย มี
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีมีอัตลักษณ�ท่ีโดดเด�น สะท�อนให�เห็นถึงความเป6นจังหวัด
สุพรรณบุรีได�อย�างเด�นชัด ซ่ึงเป6นส�วนหนึ่งของการท�องเท่ียวและเศรษฐกิจของการพัฒนายุทธศาสตร�
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ซ่ึงประชาชนเป6นเจ�าบ�านท่ีดีพร�อมให�การต�อนรับนักท�องเท่ียวเป6นเมืองท่ี
มีประวัติศาสตร�ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดสุพรรณบุรีได�ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถ
รองรับนักท�องเท่ียวได�ในเป6นจํานวนมาก มีชื่อเสียงและเป6นท่ีรู�จักของนักท�องเท่ียวท้ังในและต�างประเทศ 
เป6นเมืองท�องเท่ียวท่ีนํารากฐานทางวัฒนธรรมมาผสมผสานกับกิจกรรมทางการท�องเท่ียว 

9.2 กลยุทธ%เชิงปKองกัน (ST Strategy) 
      ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเป6นจุดแข็งและ
ข�อจํากัดมาพิจารณาร�วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป6นยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ในเชิงปVองกัน ท้ังนี้
เนื่องจากมีจุดแข็งในด�านท่ีต้ังของการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรีสามารถเชื่อมต�อไปยังพ้ืนท่ีได�ท่ัวประเทศและเป6นเมืองท่ีอยู�ในเส�นทางโลจิสติกส� ทําให�เป6น
เมืองของการขนส�งสินค�าและนักท�องเที่ยวจากทั่วโลกเข�ามายังจังหวัดสุพรรณบุรี ส�งเสริมตลาด
ภายในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมรายได�จากการท�องเท่ียว โดยปรับโครงสร�างตลาดโดยเน�น
กลุ�มนักท�องเท่ียวคุณภาพ โดยมีการบูรณาการความร�วมมือ 3 ฝ|าย ท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน มี
การเชื่อมโยงการท�องเท่ียวและเครือข�ายท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 

9.3 กลยุทธ%เชิงแก�ไข (WO Strategy) 
      ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเป6นจุดอ�อนและ
โอกาสมาพิจารณาร�วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป6นยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ�ในเชิงแก�ไขและมีการเร�ง
ส�งเสริมและสร�างความเข�าใจให�กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เก่ียวกับความแตกต�างทางวัฒนธรรมของ
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ เพ่ือลดปZญหาความแตกต�างระหว�างวัฒนธรรม มีการพัฒนา
ขีดความสามารถทางการแข�งขันด�วยการพัฒนาในด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระบบโลจิสติกส�และความปลอดภัย เพื่อรองรับการเป6นเมืองท�องเที่ยวหลักของประเทศไทย
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และส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมของวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�องกับการ
ท�องเท่ียว และสร�างความเข�มแข็งให�กับกลุ�มนักลงทุนในท�องถ่ิน รวมถึงกลุ�มนักลงทุนระดับประเทศ
และต�างประเทศอย�างเหมาะสม 

9.4 กลยุทธ%เชิงรับ (WT Strategy) 
      ได�มาจากการนําข�อมูลการประเมินสภาพแวดล�อมท่ีเป6นจุดอ�อนและ
ข�อจํากัดมาพิจารณาร�วมกัน เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป6นยุทธ�ศาสตร�หรือกลยุทธ�ในเชิงรับ ท้ังนี้เนื่องจาก
เผชิญกับท้ังจุดอ�อนและข�อจํากัดภายนอกที่ไม�สามารถควบคุมได� เช�น กรณีการกระจุกตัวของ
นักท�องเท่ียวในเขตเมืองหลัก และจํานวนนักท�องเที่ยวในช�วงฤดูกาลท�องเที่ยวส�งผลกระทบต�อ
ระบบการจัดการบริการทางการท�องเท่ียวและการจราจรของเมืองหลักการจัดการการท�องเท่ียวของ
ภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวจึงส�งผลกระทบต�อการเปลี่ยนแปลง การสูญหายของวัฒนธรรม 
จึงควรเร�งสร�างมาตรการและแนวทางในการอนุรักษ�วิถีวัฒนธรรมไม�ให�เปลี่ยนแปลงไปกับการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวด�านความต�างระหว�างวัฒนธรรมของเจ�าบ�านกับนักท�องเท่ียว ส�งผลต�อการพัฒนาให�เป6นเมือง
ท�องเท่ียว รวมถึงปZญหาด�านประชากรและแรงงานแฝงในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว ตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจด�านการท�องเท่ียวของคนต�างประเทศจํานวนมาก จึงส�งผลกระทบต�อมาตรฐานการ
บริการทางการท�องเท่ียวด�านปZญหาการเอาเปรียบและหลอกลวงนักท�องเท่ียวจากกลุ�มผู�ประกอบการ
ด�านการท�องเท่ียว และการรวมกลุ�มของเครือข�ายทางการท�องเที่ยวยังไม�ค�อยมีประสิทธิภาพ มีการ
แบ�งกลุ�มทางการท�องเท่ียวจํานวนมากการประชาสัมพันธ�และการสื่อการข�อมูลทางการท�องเท่ียวของ
เขตจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีไม�ต�อเนื่อง 

1.2 การวิเคราะห�การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในตามแนวคิด 7-S ของ McKinsey  
และการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกตามองค�ประกอบการวิเคราะห�ตามแนวคิด PEST 

1.2.1 จากการวิเคราะห�การศึกษายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรีตามแนวคิด 7-S พบว�า มีนโยบายระดับชาติ ท่ีมุ�งเน�นการสนับสนุนและกระตุ�นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้ังภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ จุดประกายการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว
ในจังหวัด  การส�งเสริมในการอนุรักษ�มรดกทางวัฒนธรรม และกระแสความต่ืนตัวในการธํารงไว�ซ่ึง 
อัตลักษณ�และวัฒนธรรมท�องถ่ินและชุมชน มีทรัพยากรทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค�า 
มีอัตลักษณ�ท่ีสะท�อนถึงความเป6นจังหวัดสุพรรณบุรีได�อย�างชัดเจนเป6นจํานวนมาก มีแหล�งท�องเท่ียวเป6น
จํานวนมากท้ังท่ีมีการสร�างข้ึนจากองค�การต�างๆและท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ�
และงดงาม มีแหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร�ท่ีได�รับการประกาศเป6นพื้นที่พิเศษเพ่ือการท�องเท่ียว   
เช�น เมืองโบราญอู�ทอง อําเภออู�ทอง และบริเวณใกล�เคียงจํานวน 28 แห�ง การเป6นเจ�าบ�านท่ีดี มีอัธยาศัย
ไมตรีในการต�อนรับนักท�องเท่ียว  และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันท่ีสามารถรองรับนักท�องเท่ียว
และผู�มาเยือนได�เป6นจํานวนมาก มีเส�นทางคมนาคมมีความสะดวกท้ังทางถนนและทางรถไฟ การเดินทาง
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ภายในจังหวัดและ การเดินทางระหว�างจังหวัด ที่มีค�าใช�จ�ายไม�สูงมากนัก  มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
สามารถรองรับและให�บริการนักท�องเท่ียวได�เป6นอย�างดี ท่ีต้ังของจังหวัดอยู�ก่ึงกลางของภาคกลาง จึง
เป6นจุดยุทธศาสตร�ท่ีสามารถพัฒนาเป6นศูนย�กลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและระบบโลจิสติกส�
คมนาคมทางบกและทางน้ํา 

1.2.2 การวิเคราะห�ตามแนวคิด PEST 
    ด�านนโยบาย (Policy) พบว,า จากาวรวิเคราะห�รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะ

ส�งเสริมการท�องเท่ียวอย�างจริงจังมีการกําหนดเป6นแผนงานท่ีชัดเจน รวมท้ังจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีการ
กําหนดเรื่องการท�องเท่ียวไว�ในวิสัยทัศน�ของจังหวัด  รวมท้ังนโยบายการเชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบ�าน และนโยบายการพัฒนาเส�นทางคมนาคมท่ีสะดวกสบายไปยังแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ 
             ด�านเศรษฐกิจ (Economic)  พบว�าถึงแม�เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะ
มีปZญหา แต�เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป6นเมืองเกษตรกรรมเม่ือราคาสินค�าเกษตรราคาตกตํ่าลงจึงมี
ผลทําให�เศรษฐกิจภายในจังหวัดแย�ลง แต�ก็เป6นข�อดีท่ีการท�องเท่ียวจะช�วยส�งเสริมให�เกิดรายได�เพ่ิม
มากข้ึน ถือว�าได�รับผลกระทบท่ีไม�รุนแรงมาก 
    ด�านสังคม (S0cial) พบว�ากระแสความตื่นตัวในการรักษาอัตลักษณ�
และวัฒนธรรมของท�องถ่ิน การประกอบไปด�วยชาติพันธ� หลายชาติพันธ�ทําให�สามารถพัฒนาไปสู�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ได�อย�างดี ประกอบกับลักษณะเด�นของความเป6นเอกลักษณ�ทางดด�านภาษาถ่ิน
อีกด�วย 
    ด�านเทคโนโลยี (Technology) ความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ 
สื่อสังคมต�างมีส�วนช�วยส�งเสริมให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลข�าวสารได�รวดเร็วมากข้ึน จังหวัดสุพรรณบุรีก็มี
ความก�าวหน�ามีจุดให�บริการของอินเตอร�เน็ตครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 
    ยุทธศาสตร%การท,องเท่ียวเชิงสร�างสรรค%ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
    จากการวิเคราะห�ยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรีในมุมมองของบุคลากรภาครัฐ ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาการ
ท�องเท่ียว เพ่ือสะท�อนภาพท่ีแท�จริงก�อนท่ีจะมีการดําเนินงานในยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปได�ดังต�อไปนี้    
    Creative Tourism คือ การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ที่แหล�งที่ท�องเที่ยวหรือ
ชุมชนท�องเท่ียวจัดให�แหล�งท�องเท่ียวของตนเองเป6นแหล�งศึกษาเรียนรู� การท่ีนักท�องเท่ียวได�เข�ามา
สัมผัส เข�ามาทํากิจกรรม ได�มาเรียนรู� มีความพึงพอใจและนําความรู�นั้น ไปเขียนหรือไปขยายความต�อ 
ไปเล�าต�อ อันนี้คือภาพรวมของการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
    การพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีมี      
ข�อแตกต�างทางด�านวัฒนธรรมและภูมิปZญญา ซ่ึงเมืองวัฒนธรรมท่ัวโลกกําลังให�ความนิยม และทิศทาง 
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การเปลี่ยนแปลงของผู�บริโภคท่ีต�องการสินค�าใหม� ดังนั้น จึงมีคําว�าเชิงสร�างสรรค� โดยใช�แนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค�จากต�นทุนท่ีมีในจังหวัดสุพรรณบุรีเองและต�องสร�างสินค�าท่ีแตกต�างจากเดิม 
แต�ยังคงอนุรักษ�อยู�บนฐานอัตลักษณ� และจะมีคําว�าเชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวยอดนิยมในจังหวัด
ใกล�เคียง ท้ังอยุธยาและลพบุรี เป6นต�น 
    การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� น�าจะนําของดีท่ีเป6นศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู�แล�ว 
ก็นํามาแต�งมาประยุกต�ให�เข�ากับสถานการณ�ปZจจุบัน มีการเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจ และให�ชุมชนมี
รายได� และมีความร�วมมือกับชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรีกับการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�นั้น สามารถ
นํามาเชื่อมโยงกันได�จริง คําว�าสร�างสรรค�นั้นบางท�านอาจจะอยู�ในความคิดแบบเดิมๆ ในความคิดของ
ตัวเองแหล�งท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีข้ึนชื่อ คือ สถาปZตยกรรมโบราณ ซ่ึงหาก
การท�องเท่ียวนําตรงนั้นมาสร�างสรรค� อาจจะให�คนไปเที่ยวที่แหล�งท�องเที่ยวสถาปZตยกรรมก�อนมี
กิจกรรมช�วงกลางคืนเพ่ิมเติม แล�วก็พาไปแหล�งช็อปปy�ง หรืออาจจะทําเป6นตลาดย�อยๆในบริเวณท่ี
เป6นแหล�งสถาปZตยกรรม ให�นักท�องเท่ียวได�ดู ได�ซื้อหาตรงนั้นด�วย ก็น�าจะสําเร็จได�ตามเปVาหมาย 
    ในอนาคต Asian Connect จะมีความสําคัญมาก หากวิเคราะห�จังหวัด
สุพรรณบุรีพบว�าน�าจะมีทิศทางการพัฒนาเป6นเมืองวัฒนธรรมเชิงสร�างสรรค�และจะเป6นเมืองการ
ท�องเท่ียว ซ่ึงเน�นสินค�าวัฒนธรรมและธรรมชาติ เป6นเมืองท�องเท่ียวเชิงพุทธ เพราะมีวัดวาอารามเป6น
จํานวนมาก เป6นเมืองท�องเท่ียวท่ีมีหัตถกรรมเชิงสร�างสรรค�และเชิงสุขภาพ เป6นเมืองพักผ�อนท�ามกลาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม จากการวาง positioning ของจังหวัดสุพรรณบุรีจะทําให�มีศักยภาพให�เกิด
การท�องเท่ียวแบบเชื่อมโยงได� 
    จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ดินแดนท่ีมีความเจริญรุ�งเรืองในอดีต ซ่ึงมีวัฒนธรรม 
ภูมิสถาปZตย�ท่ีคล�ายคลึงกัน ไม�ว�าจะเป6นอัตลักษณ�ของสถาปZตยกรรมเหมือนกัน การแต�งกาย อาหาร 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ จะมีการผสมผสานกัน นี่ก็คือความเป6นของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมี
การผสมผสานกันของความเป6นอารยธรรมด้ังเดิมท่ีเป6นต�นแบบของศิลปะไทยรวมถึงสถาปZตยกรรม
ท้ังหลายซ่ึงมีอัตลักษณ�อยู�แล�ว แต�น�าจะได�รับการตกแต�งหรือปรับภูมิทัศน�ให�ดียิ่งข้ึนเล�าเรื่องให�น�าสนใจ
สร�างแสงเสียงประดับไฟในตอนกลางคืนอาจจะมีกิจกรรมเสริมเข�ามาสถานท่ีท�องเท่ียวเปรียบเสมือน
ฉากอาจจะมีการถ�ายทําหรือการแสดงมาเป6นส�วนประกอบนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวในจังหวัด
สุพรรณบุรีมีท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติจริงๆจะเป6นในรูปแบบของท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 
    สินค�าท่ีมีคุณภาพอยู�แล�วต�องพัฒนาเข�าสู�มาตรฐาน เช�น สินค�าการท�องเท่ียว
ธรรมชาติ เช�นอุทยานแห�งชาติต�างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรีจากกรมการท�องเท่ียว เพราะหากนักท�องเท่ียว
เดินทางมาเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรีในอนาคต หากหน�วยงานจะทําในมาตรฐานอาเซียนเชื่อมโยง  
ทุกประเทศ ก็จะเป6นการดีเพราะได�เปรียบทางภูมิศาสตร�อยู�แล�ว การท�องเที่ยวควรนําสินค�ามาเป6น
จุดดึงดูดนักท�องเท่ียว ในการทําแผนยุทธศาสตร�ของของจังหวัดสุพรรณบุรีกระทรวงการท�องเท่ียว
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และกีฬายึดการปฏิรูปการท�องเท่ียวพ.ศ.2558-2560เพราะเป6นการปฏิรูปนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ 
ฉะนั้น การเจาะกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมากท่ีสุดคือ จีน ส�วนตลาดเก�าหรือฐานเดิมยังคงต�องรักษาไว�    
ซ่ึงต�องให�ความสําคัญท้ังจํานวนนักท�องเท่ียวหรือมูลค�าท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได�ในส�วนของภาคเอกชนท่ีมี
การนันทนาการ เป6นเรื่องของการลงทุนท่ีเข�าไปตามพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ ที่นักท�องเที่ยวชื่นชอบมาก 
เพราะอย�าง Long Term แล�ว เรื่องนวัตกรรมใหม�ของการพัฒนายุทธศาสตร� อันนี้หน�วยงานเข�าไปช�วย
ในเรื่องของประชาสัมพันธ�สินค�าตัวใหม� 

2. การสร�างยุทธศาสตร%การท,องเท่ียวเชิงสร�างสรรค%ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
  โดยใช�วิธีวิจัยเชิงนโยบาย เทคนิคการวิจัย EDFR จากการสัมภาษณ�ในครั้งท่ี 1 จาก
ผู�ทรงคุณวุฒิ 18 ท�าน ผู�วิจัยนํามาวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) และการจับคู�จุดแข็ง 
จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) วิสัยทัศน� คือ การท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปZญญาเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี พันธกิจคือ เพ่ิมขีดความสามารถทางการพัฒนาและ
ส�งเสริมให�จังหวัดสุพรรณบุรีเป6นศูนย�กลางการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปZญญาเชิงสร�างสรรค�ทาง
ภาคกลางของประเทศไทย สร�างการกระจายรายได�และเพ่ิมรายได�เฉลี่ยต�อหัวของนักท�องเท่ียวภายใน
จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนากลไกและเชื่อมโยงยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรีให�มีศักยภาพและมีความสามารถในการจัดการและรองรับนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต�างชาติ ประเด็นยุทธศาสตร�มี 3 ประเด็น ซ่ึงสามารถสรุปข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได�ดังต�อไปนี้ 

2.1 ร,างยุทธศาสตร%การท,องเท่ียวเชิงสร�างสรรค%ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
   วิสัยทัศน% 
   การท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปZญญาเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
   โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1. เพ่ิมขีดความสามารถทางการพัฒนาและส�งเสริมให�การพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป6นศูนย�กลางการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม
และภูมิปZญญาทางภาคกลางของประเทศไทย ที่จะช�วยสร�างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมให�กับท�องถ่ินและประเทศ2. สร�างการกระจายรายได�การท�องเที่ยวและเพิ่มรายได�เฉลี่ย
ต�อหัวของนักท�องเท่ียวภายจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 3. พัฒนากลไกและเชื่อมโยงการจัดการท�องเท่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให�มีศักยภาพและมีความสามารถในการจัดการและรองรับ
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติได� โดยเน�นเจาะกลุ�มตลาดนักท�องเท่ียวไทยต�างประเทศท่ีมี
คุณภาพเป6นหลัก 
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   ยุทธศาสตร%ที่ 1 การสร�างรูปแบบจากการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปZญญาใน
เชิงเศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเป6นการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� 
   เปKาประสงค% คือ 1. การเพิ่มขึ้นของรายได�รวมของการท�องเที่ยวจากการพัฒนา
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 2. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท�องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียวซํ้าจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ความพึงพอใจ
ของนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 
   กลยุทธ% มีดังนี้ 1. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข�งขันด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส�และความปลอดภัย เพ่ือรองรับการเป6นเมืองท�องเท่ียว
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 2. การเพิ่มคุณค�าและมูลค�าของทรัพยากรการท�องเท่ียวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมสู�การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ตามวัฒนธรรมและวิถีภูมิปZญญาจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อตอบสนองความต�องการเฉพาะของนักท�องเท่ียว เพ่ือพัฒนาความเข�มแข็งและกลไกทางตลาด
การท�องเท่ียว โดยชุมชนท่ีอยู�ในเครือข�ายการท�องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 3. การเร�งส�งเสริม
และสร�างความเข�าใจให�กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เก่ียวกับความแตกต�างทางว ัฒนธรรมของ
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ เพ่ือลดปZญหาความแตกต�างระหว�างวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร%ท่ี 2 การส,งเสริมกลยุทธ%การตลาดในและต,างประเทศ โดยมุ,งเน�น
การตลาดในกลุ,มนักท,องเท่ียวคุณภาพ โดยมีเปKาประสงค% 1. กระตุ�นตลาดให�ได�ตามเปVาหมาย โดย
มุ�งเน�นตลาดท่ีมีคุณภาพ  2. สร�างความร�วมมือจาก 3 ฝ|าย ได�แก� ภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

  มีกลยุทธ% ดังนี้ 1. ปรับภาพลักษณ�ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรีสู�การเป6น “Quality Leisure Destination”2. ส�งเสริมตลาดภายในประเทศและต�างประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมรายได�จากการท�องเท่ียว โดยปรับโครงสร�างตลาดเข�าสู�กลุ�มนักท�องเที่ยวคุณภาพ มีการ 
บูรณาการความร�วมมือ 3 ฝ|าย ได�แก� ภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

  ยุทธศาสตร%ท่ี 3 การเช่ือมโยงการท,องเท่ียวภายในคลัสเตอร% เพ่ือเพ่ิมระยะเวลา
พํานักผ,านการยกระดับกิจกรรมการท,องเท่ียวและการเช่ือมโยงเส�นทางการท,องเท่ียว 

  โดยมีเปKาประสงค% 1. เพ่ิมระยะเวลาพํานักจากการพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 2. เพ่ิมเส�นทางการท�องเท่ียวเชื่อมโยงการท�องเท่ียวภายในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี 3. เพ่ิมผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียว 
   มีกลยุทธ% ดังนี้ 1. ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อม
ของวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวและสร�างความเข�มแข็งให�กับกลุ�มนักลงทุนในท�องถ่ิน รวมถึง 
กลุ�มนักลงทุนระดับประเทศและต�างประเทศอย�างเหมาะสม 2. การเชื่อมโยงการท�องเท่ียวและเส�นทาง
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปZญญาภายในของพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
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ของจังหวัดสุพรรณบุรี 3. การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนธุรกิจสินค�าทางการเกษตร สินค�าท่ีระลึกและ
งานหัตถกรรมที่เป6นอัตลักษณ�เฉพาะถิ่นของจังหวัดจากการพัฒนายุทธศาสตร� การท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีและภายนอกเขตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถทางการแข�งขัน
และสร�างรายได� 

2.2 ผลการทําแบบสอบถาม (EDFR) รอบท่ี 1 และ 2  
   ผู�วิจัยนําความคิดเห็นจากการสัมภาษณ�ในรอบที่ 1 ของแต�ละผู�ให�ข�อมูลหลัก
นําไปพัฒนาเป6นยุทธศาสตร� โดยการสร�างเป6นแบบสอบถามปลายเปyด ร�างยุทธศาสตร�เพ่ือนําไปให�
ให�ผู�เชี่ยวชาญอีกกลุ�มหนึ่งจํานวน 18 คน ได�พิจารณาผลการวิเคราะห�ข�อมูลด�วยวิธี EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) รอบที่ 2 และ 3 แสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลของแบบสอบถาม
ปลายเปyด EDFR รอบที่ 2 และ 3 พบว�าค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� 
(Interquartile Range) คําตอบของผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับ วิสัยทัศน� พันธกิจ ของยุทธศาสตร�ท่ีประกอบ
ไปด�วยประเด็นยุทธศาสตร�มี 3 ประเด็น ได�แก� ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร�างรูปแบบจากการพัฒนาวัฒนธรรม
และภูมิปZญญาจังหวัดสุพรรณบุรีในเชิงเศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ�จังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเป6น
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�ที่ 2 ส�งเสริมกลยุทธ�การตลาดในและ
ต�างประเทศโดยมุ�งเน�นการตลาดในกลุ�มนักท�องเที่ยวคุณภาพ และยุทธศาสตร�ท่ี 3 เชื่อมโยงการ
ท�องเท่ียวกับคลัสเตอร�ท่ีใกล�เคียงเพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํานักผ�านการยกระดับกิจกรรมการท�องเท่ียวและ    
การเชื่อมโยงเส�นทางการท�องเท่ียวในแต�ละยุทธศาสตร�ประกอบด�วยเปVาประสงค� กลยุทธ�และแนวทาง
ดําเนินการ มีโอกาสเป6นไปได� โดยมีค�ามัธยฐาน (Median) ท่ีได�เกินกว�า 3.5 และค�าพิสัยระหว�าง  
ควอไทล� (Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว�าทุกข�อมีระดับความเหมาะสม 

3. ผลการประชุม Policy Meeting 
  การท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรีของผู�เข�าร�วมประชุมนโยบายท้ัง 30 คน จากการอภิปรายซักถามและแสดง
ความเห็นในการประชุมเพ่ือหาข�อสรุปเชิงนโยบายในประเด็นต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ผู�เข�าร�วมประชุมลงความเห็นว�าท้ัง 3 ยุทธศาสตร� มีความเหมาะสมท่ี
จะเป6นข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
นอกจากนี้ผู�เข�าร�วมประชุมได�เสนอแนะสิ่งสําคัญคือการนํานโยบายไปใช�ให�เกิดการปฏิบัติจริง รวมท้ัง
ควรมีการติดตามประเมินผลตามสถานการณ�เพ่ือให�ทราบถึงผลสรุปท่ีแสดงออกมาและผลักดันให�
เกิดผลเป6นรูปธรรมอย�างชัดเจน ซ่ึงเป6นแนวทางท่ีสําคัญให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องทุกภาคส�วน ท้ังส�วนกลาง 
ส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถ่ิน นําไปเป6นแนวทางในการกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต�างๆ 
ตามภารกิจหน�าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัด
สุพรรณบุรี มุ�งเน�นความได�เปรียบด�วยการสร�างมูลค�าด�านการท�องเท่ียว บนพ้ืนฐานของความเป6นไทย 



203 
 

วิถีชีวิต ภูมิปZญญาท�องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร� ซ่ึงเป6นต�นทุนการท�องเท่ียวท่ีประเทศไทย 
มีอยู�แล�ว และไม�ว�าจะใช�ไปมากซักเท�าไหร� ก็ไม�ทําให�ต�นทุนนี้ หมดไป แต�กลับยิ่งเป6นผลดีท่ีได�ร�วมมือกัน 
  ในปZจจุบัน ด�วยศักยภาพด�านการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี มีความพร�อมในการ
ต�อนรับและบริการนักท�องเท่ียว ท้ังความหลากหลายของประเภทของแหล�งท�องเท่ียวและความสามารถ
ในการดึงดูดนักท�องเท่ียวของแหล�งท�องเท่ียว ท่ีชักจูงให�นักท�องเท่ียวอยากท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี
ได�จํานวนมากข้ึน ซ่ึงแผนยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี จะเป6นแนวทางในการพัฒนา 
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ได�อย�างเหมาะสม ดังนั้นในการจัดทํายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเป6นข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� จึงมีความสอดคล�อง
ตามวัตถุประสงค� แต�เห็นควรเพ่ิมยุทธศาสตร�ที่ 4 คือ การพัฒนาบุคลากรด�านการท�องเท่ียวและ
สนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาการท�องเท่ียว เนื่องจากปZจจุบันบุคลากรด�านการ
ท�องเท่ียวยังขาดความสามารถทางภาษาต�างประเทศ เช�น ภาษารัสเซียและสเปน เป6นต�น เพราะ
บางครั้งอาจเกิดข�อผิดพลาดในการสื่อสารกับนักท�องเท่ียว ท่ีประชุมจึงเสนอเพ่ิมยุทธศาสตร�เพ่ือให�
ครอบคลุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี แบบเพ่ิมเติม
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 
  ยุทธศาสตร%ท่ี 1 สร�างรูปแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปZญญาในเชิงเศรษฐกิจ   
จากฐานอัตลักษณ%สู,การเป\นการท,องเท่ียวเชิงสร�างสรรค% 

  เปKาประสงค% 
1. การเพ่ิมข้ึนของรายได�รวมจากการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. การเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท�องเที่ยวที่มาเท่ียวซํ้าในการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�       

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวท่ีมาท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

  กลยุทธ% 
1. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข�งขันด�านโครงสร�างพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวก

ระบบโลจิสติกส�และความปลอดภัย 
2. เพ่ิมคุณค�าและมูลค�าของทรัพยากรการท�องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสู�การ

จัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนตามวัฒนธรรมและวิถีภูมิปZญญา 
3. เร�งส�งเสริมและสร�างความเข�าใจให�กับประชาชนเก่ียวกับการสื่อสารข�ามวัฒนธรรม      

ของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและต�างประเทศ 
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  ยุทธศาสตร%ท่ี 2 ส,งเสริมกลยุทธ%การตลาดในและต,างประเทศ โดยมุ,งเน�นการตลาด    
กลุ,มนักท,องเท่ียวคุณภาพ 

  เปKาประสงค% 
1. กระตุ�นตลาดให�ได�ตามเปVาหมายโดยมุ�งเน�นตลาดคุณภาพ 

2. สร�างความร�วมมือจาก 3 ฝ|าย ได�แก� ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

  กลยุทธ% 
1. ปรับภาพลักษณ�ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู�การเป6น

แหล�งท�องเท่ียวคุณภาพ (Quality Leisure Destination) 

2. ปรับโครงสร�างตลาดเข�าสู�กลุ�มนักท�องเท่ียวคุณภาพมีการบูรณาการความร�วมมือ 3 ฝ|าย 

ได�แก�ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  

  ยุทธศาสตร%ท่ี 3 เช่ือมโยงการท,องเที่ยวภายในคลัสเตอร% เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํานัก 
ผ,านการยกระดับกิจกรรมการท,องเท่ียวและการเช่ือมโยงเส�นทางการท,องเท่ียว 

  เปKาประสงค% 
1. เพ่ิมระยะเวลาพํานักจากการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพ่ิมเส�นทางการท�องเท่ียวเชื่อมโยงการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
3. เพ่ิมผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

  กลยุทธ% 
1. ส�งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท�องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย�อมของวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง

กับการท�องเท่ียว 

2. เชื่อมโยงการท�องเท่ียวและเส�นทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปZญญาท�องถ่ินภายใน      

เขตพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

3. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนธุรกิจสินค�าทางการเกษตรสินค�าท่ีระลึกและงานหัตถกรรมท่ี        

เป6นอัตลักษณ�เฉพาะถ่ินของจังหวัดในเขตพัฒนาการท�องเท่ียว 

  ยุทธศาสตร%ท่ี 4 การพัฒนาบุคลากรด�านการท,องเท่ียวและสนับสนุนการมีส,วนร,วม
ของประชาชนในการพัฒนาการท,องเท่ียว 

  เปKาประสงค% 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการท�องเท่ียวท้ังระบบให�มีขีดความสามารถในการ

แข�งขันและเพียงพอต�อความต�องการของตลาด 

2. ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียวและได�รับ

ประโยชน�จากการท�องเท่ียว 
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  กลยุทธ% 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการท�องเท่ียวท้ังระบบให�มีขีดความสามารถในการแข�งขัน

สอดคล�องกับมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาบุคลากรด�านการท�องเท่ียวให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาด 

3. ส�งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสและความสามารถในการมีส�วนร�วมและได�รับประโยชน�จาก  
การท�องเท่ียว 
 
การอภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้หลังจากได�ผลการวิจัยตามบทท่ี 4 แล�วนั้น ผู�วิจัยนํามาอภิปราย
ผลการวิจัย ดังต�อไปนี้ 

1. สภาพการณ%และความต�องการในยุทธศาสตร%การท,องเท่ียวเชิงสร�างสรรค%ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 
  จากผลการวิจัยพบว�า การท�องเท่ียวเป6นส�วนหนึ่งในการสร�างรายได�ให�แก�ประเทศไทย       
ซ่ึงสอดคล�องกับ สมัคร ถะเกิงสุข (2546) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปZญหาและแนวทางการจัดการ    
การท�องเท่ียว ศึกษากรณีเกาะเสม็ด ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว�า การท�องเท่ียวเป6น
ส�วนสําคัญในการสร�างรายได� การสร�างมาตรฐานและสร�างความร�วมมือกับทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
จึงเป6นสิ่งสําคัญ ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ�          
ในภูมิภาคตะวันออก ซ่ึงเป6นภูมิภาคท่ีมีสถานท่ีท�องเที่ยวมากมายนักท�องเที่ยวเดินทางเข�ามาท�องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึนในทุกๆ ปv เนื่องจากการท�องเท่ียวเป6นกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ�ต�อกันมีกิจกรรมร�วมกัน 
ได�รับรู� ได�รับความสนุกสนานเพลิดเพลินท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสร�างความผ�อนคลาย เป6นการพักผ�อนท่ีนอกเหนือจาก
การทํางาน ไม�เพียงแต�ในการเดินทางท�องเท่ียว มีการเดินทางออกจากท่ีพัก มีการบริการเกิดข้ึน เพ่ือสร�าง
ความประทับใจให�แก�นักท�องเท่ียว รวมไปถึงการสร�างความพึงพอใจ โดยมีวิธีการความประสงค�ในการ
เดินทางท่ีแตกต�างกันไปหลากหลายรูปแบบ ผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวและ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
มีความต�องการผลักดันแนวทางการแก�ไขปZญหาการหลอกลวงนักท�องเท่ียว ปZญหาทัวร�ศูนย�เหรียญ 
ปZญหามัคคุเทศก�เถ่ือน และการทําร�ายชีวิตและทรัพย�สินของนักท�องเท่ียว   เช�น การซักซ�อมความเข�าใจ
และกําหนดแนวทางมาตรฐานกับผู�ประกอบการต�างๆ กรณีการเช�ารถยนต�หรือจักรยานยนต�โดยการ
กวดขัน จับกุมไม�ให�มีการค�าขายที่เป6นลักษณะหลอกลวง ขายเกินราคาหรือก�อความเดือดร�อนแก�
นักท�องเท่ียว การดําเนินการเพ่ือแก�ปZญหาการประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยใช�คนไทยเป6นตัวแทนอําพราง 
ร�วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย�และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และ
การออกตรวจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว  และมัคคุเทศก�พ.ศ. 2551 โดยกํากับดูแล
ให�ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก�และผู�นําเที่ยว ปฏิบัติหน�าที่อย�างถูกต�องตามกฎหมาย และปVองปราม
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ไม�ให�กระทําผิดกฎหมาย เป6นต�น ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบฐานข�อมูลประวัติอาชญากรรม เพ่ือ
สืบค�นได�สะดวก รวดเร็ว และสามารถแก�ปZญหาได�ทันท�วงทีนอกจากนี้ยังมุ�งเน�นให�มีมาตรการปVองกัน
อุบัติเหตุท่ีอาจข้ึนกับนักท�องเท่ียว เช�น สํารวจและ ปรับสภาพจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้ง หรือจุดท่ีอยู�
นอกเหนือวิสัยระมัดระวังของนักท�องเท่ียวรวมท้ังการประชาสัมพันธ�จัดทําปVายเตือนภัยภาษาต�างๆ 

2. การสร�างยุทธศาสตร%การท,องเท่ียวเชิงสร�างสรรค%ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
  จากผลการวิจัยพบว�ายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่ีมาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ประกอบไปด�วยจุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) นําไปสู�การร�างยุทธศาสตร� ควรมี
การวางแนวทางแก�ปZญหาในระยะยาว พร�อมท้ังจัดทําแผนงาน มาตรการปVองกันแก�ไขอย�างเป6นระบบ 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาในฐานะท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับการท�องเท่ียวต�องไม�ละเลย          
และมองข�ามปZญหาของแหล�งท�องเท่ียวบางแห�ง โดยคิดว�าเป6นเรื่องของหน�วยงานหลัก คือ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สอดคล�องกับรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการ
ท�องเท่ียวและกีฬา (2560)  ได�สะท�อนให�เห็นถึงความสําคัญของหน�วยงานต�างๆ ท่ีมีความเก่ียวข�องไว�ว�า 
“คณะกรรมการได�ตกลงว�า การทํายุทธศาสตร�แบบบูรณาการ ทุกส�วนจะต�องเข�ามา มีส�วนร�วม มีการ  
บูรณาการอันดับแรกคือระหว�าง 8 กระทรวงที่ต�องอยู�ใน Cluster ของการท�องเท่ียว ยกตัวอย�าง
เช�น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต�างประเทศทุกกระทรวงต�องเชื่อมโยงกัน 
เพราะเราเป6นเจ�าบ�านเหมือนกัน ทุกอย�างต�องไปในทิศทางเดียวกัน”  
  ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด�วย 
วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� เปVาประสงค� กลยุทธ� และแนวทางการดําเนินงาน มีผลการประชุม
เชิงนโยบายเพ่ือยืนยันยุทธศาสตร� มีการเสนอข�อสรุปการกําหนดยุทธศาสตร� 4 ยุทธศาสตร� โดยมี
ความเห็นอย�างฉันทามติที่ยอมรับประเด็นต�างๆ ในภาพรวมการท�องเท่ียวและสภาพการท�องเท่ียว    
มีความเป6นไปได�และเหมาะสม เนื่องจากการศึกษายุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมต�อการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�
ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได�แก� การศึกษาสภาพการณ�และความต�องการพัฒนา แนวทางในการ
ดําเนินการจัดการการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี การวิเคราะห�ปZจจัยภายในและ
ปZจจัยภายนอกจากภาพรวมและหน�วยงานต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง จากข�อมูลที่เก็บรวบรวมจากการ
วิเคราะห�เอกสาร การสัมภาษณ�เชิงลึกจากผู �ให�ข�อมูลสําคัญที่เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยวเชิง
สร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีทําให�ได�ข�อมูลที่ครอบคลุมและเที่ยงตรง และร�างยุทธศาสตร�
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีสอดคล�องกับสภาพปZญหาและการดําเนินการ
จัดการ โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน�เป6นการกําหนดเปVาหมายระยะยาวต�อการมุ�งมั่นไปสู�จุดหมาย
ปลายทางเก่ียวกับบทบาทและส�วนร�วมในการผลักดันให�บรรลุเปVาหมาย สอดคล�องกับ Regerson 
(2006) ที่ศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมความคิดสร�างสรรค�และการท�องเท่ียวในเขตเมืองในมุมมองของ
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แอฟริกาใต� พบว�า การสร�างความเข�มแข็งในแอฟริกาใต�โดยการใช�นโยบายสําหรับอุตสาหกรรม
ความคิดสร�างสรรค�และการพัฒนาผลิตภัณฑ�และนวัตกรรมใหม�ในการท�องเท่ียว เป6นสิ่งท่ีท�าทายใน
อนาคตแรกเริ่มต�องคิดนโยบายเชิงกลยุทธ�และยุทธศาสตร�ท่ีเร�งการเติบโตของรัฐบาลร�วมกัน เพ่ือ
มุ�งมั่นและส�งเสริมการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับภาคการท�องเท่ียว ในช�วงทศวรรษท่ีผ�านมา
จะเห็นว�ารากฐานท่ีม่ันคงสําหรับการเชื่อมโยงระหว�างภาคอุตสาหกรรม ความคิดสร�างสรรค�และ
การที่รัฐบาลสร�างศักยภาพของเศรษฐกิจ กลยุทธ�หรือยุทธศาสตร�ทางวัฒนธรรมได�ดําเนินการใน
ระดับจังหวัดและท�องถิ่นเป6นส�วนหนึ่งของเมืองเศรษฐกิจที่สร�างข้ึนของเมืองโจฮันเนสเบิร�ก ได�รับ
การยอมรับในการพัฒนาเชิงรุกตามการรับรู�และการเจริญเติบโตและสนับสนุนให�แก�ภาคอุตสาหกรรม
สร�างสรรค�เพ่ือให�การพัฒนาเกิดข้ึนอย�างแท�จริง การวางแผนการท�องเท่ียว  ในเขตเมืองโจฮันเนสเบิร�ก 
เป6นจุดเริ่มต�นสําหรับธุรกิจการท�องเท่ียวท่ีมีรูปแบบวัฒนธรรมท่ีน�าเชื่อถือ มีทรัพยากรท�องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร� การเมืองและความบันเทิงท่ีสําคัญ เป6นศูนย�กลางความเป6นสากล เมืองอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวสร�างสรรค�ของโจฮันเนสเบิร�กจะเชื่อมโยงอย�างมีนัยยะสําคัญระหว�างอุตสาหกรรม
สร�างสรรค� การท�องเท่ียวและการฟ��นฟูเศรษฐกิจ โดยมีพันธกิจท่ีมีขอบเขตในการดําเนินงานเพื่อ
สร�างความเชื่อม่ันและม่ันใจสําหรับนักท�องเท่ียว สามารถกําหนดทิศทางยุทธศาสตร� ดังต�อไปนี้ 

2.1 การสร�างรูปแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปZญญาท�องถ่ินในเชิงเศรษฐกิจ
จากฐานอัตลักษณ%สู,การเป\นการท,องเท่ียวเชิงสร�างสรรค% 
   จากผลการวิจัยพบว�า การท�องเท่ียวมีบทบาทสําคัญต�อการพัฒนาประเทศเป6น
อย�างมากโดยเฉพาะกับประเทศท่ีไม�มีอุตสาหกรรมหนักเป6นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (สุพัตรา วิชัยประเสริฐกุล, 
2545)  ในกระบวนการของการท�องเท่ียวผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวจะพบว�าเป6นความสัมพันธ�
ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงกันและกัน ได�แก� นักท�องเท่ียวเป6นหัวใจสําคัญหลัก เป6นผู�ท่ีเสียค�าใช�จ�ายและเวลาเพ่ือ
สินค�าและบริการแก�ประสบการณ�การท�องเท่ียวท่ีดีมีคุณภาพ ภาคเอกชน ได�แก� ผู�ประกอบธุรกิจการ
ท�องเท่ียวโดยมีเปVาประสงค�ท่ีจะเสนอสินค�าและบริการท่ีมีคุณภาพให�แก�นักท�องเท่ียวมุ�งสร�างกําไรจาก
ธุรกิจ ภาครัฐเป6นองค�กรของรัฐบาลท่ีมีหน�าท่ีดูแลกํากับการท�องเท่ียวให�เป6นไปตามนโยบายท่ีรัฐบาล
ได�วางไว� เนื่องจากรัฐบาลในหลายประเทศมักให�ความสําคัญกับการท�องเท่ียว เพราะการท�องเท่ียว
สามารถสร�างรายได�ในรูปของเงินตราต�างประเทศให�แก�ประเทศ อันเกิดจากรายได�ของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท�องเท่ียว (ธนกฤต สังข�เฉย, 2550) โดยยุทธศาสตร�มีเปVาประสงค� คือการเพ่ิมข้ึนของ
รายได�รวมจากการท�องเท่ียวการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีมาเท่ียวซํ้า และความพึงพอใจของ
นักท�องเที่ยวที่มาท�องเที่ยวในเขตพัฒนาการท�องเท่ียว สอดคล�องกับท่ีคณะปรึกษาแผนพัฒนาการ
ท�องเท่ียว (2560) ท่ีได�สะท�อนให�เห็นถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือสร�าง
ความพึงพอใจให�กับนักท�องเท่ียวว�า  
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   หากพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเที่ยว ที่สอดคล�องกับสภาพแวดล�อม
และมีความปลอดภัยต�อนักท�องเที่ยว ให�ได�มาตรฐานตามหลักสากล โดยคํานึงถึงอารยสถาปZตย�
สําหรับกลุ�มนักท�องเที่ยวคนพิการ และผู�สูงอายุ เช�น ห�องน้ํา ที่จอดรถ ปVายบอกทาง ปVายข�อมูล 
จุดบริการ Wifi ทางลาด ราวจับ ห�องละหมาด เป6นต�น จะสามารถสร�างความสะดวกสบายและ
ความพึงพอใจให�กับนักท�องเที่ยวได� แต�อย�างไรก็ตาม การให�บริการ Wifi นั้น จําเป6นต�องอาศัย
องค�ประกอบอ่ืนๆ ของแต�ละพื้นที่รวมด�วย เช�น ความพร�อมของพื้นที่ในการติดตั้ง ความพร�อม
ด�านบุคลากรในการพัฒนาและปรับปรุง เร่ืองของการพัฒนากลุ�มจังหวัด ปZจจัยการผลิต ต�นทุน
ที่ทางเขตพัฒนาการท�องเที่ยวมีอยู� พบว�ามีต�นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสูงมาก แต�ยังไม�ได�ดึง
สิ่งที่มีอยู�มาสร�างมูลค�าเพิ่มมากข้ึน” (ตัวแทนคณะที่ปรึกษาแผนพัฒนาการท�องเที่ยว, 2560)  

 
   และยังสอดคล�องกับคํากล�าวของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
(2560) ท่ีได�สะท�อนการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือให�เกิดการท�องเท่ียวซํ้าไว�ว�า 

  

   ณ วันนี้ทั่วโลกกําลังแข�งขันเรื่องการท�องเที่ยว ทุกประเทศไม�มีใครไม�ต�องการ
นักท�องเที่ยว แม�กระทั่งประเทศใหญ�ๆ เช�น จีน ญี่ปุ|น ก็เปyดประตูรับนักท�องเที่ยว เพราะฉะนั้น
การแข�งขันการท�องเที่ยวจะมากข้ึนเร่ือยๆ ประเทศที่จะสามารถอยู�ได�คือ ประเทศที่การท�องเที่ยวมี
คุณภาพ เพราะฉะนั้น ประเทศไทยคงไม�เน�นขายเท�านั้น แต�มิติของความปลอดภัยจะทําให�
นักท�องเที่ยวกลับมาเที่ยวซํ้าอีกคร้ัง ณ วันนี้สถิติของนักท�องเที่ยวที่มาประเทศไทย 20 กว�าล�านคน 
ประมาณ 60 -70% เป6นนักท�องเที่ยวที่มาซํ้า นักท�องเที่ยวจะสามารถกลับมาได�อีก นอกเหนือจาก
ความสวยงามของธรรมชาติแล�ว ก็คือความปลอดภัย เพราะฉะนั้น หากประเทศไทยมีความปลอดภัย 
ความสะดวกสบาย จะทําให�นักท�องเที่ยวไว�ใจประเทศไทยมากขึ้น มั่นใจมากขึ้น และจะ
ยิ่งกลับมาอีก เปอร�เซ็นต�ของการกลับมา 60-70% จะยังมีอยู�หรืออาจจะกลายเป6น 80-90% 
หากเขาได�รับความประทับใจจากแหล�งท�องเที่ยวและความปลอดภัยจากการท�องเที่ยว (กอบกาญจน� 
วัฒนวรางกูร, 2558)  

 
   และสอดคล�องกับ วิชานันท� ผ�องศรีและสมพงษ� ธงไชย (2550) ท่ีศึกษาเรื่อง  
การสร�างรูปแบบการท�องเท่ียวเชิงบูรณาการพ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พบว�า รูปแบบ
การท�องเท่ียวเชิงบูรณาการมีศักยภาพในเกณฑ�ดีมาก แสดงให�เห็นถึงความพร�อมทางด�านทรัพยากร
การท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี เนื่องจากมีทรัพยากรท่ีหลากหลายในแต�ละหมู�บ�านมีความแตกต�างกัน โดยส�วนใหญ�
เป6นทรัพยากรทางธรรมชาติ ได�แก� แม�น้ํา ป|าไม� ถํ้า หน�าผา น้ําตก รองลงมาคือ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร� ได�แก� วิถีชีวิตของชุมชนชาวบรู ภูมิปZญญาท�องถ่ิน ภาพเขียนโบราณ    
ท่ีสามารถนํามาพัฒนาให�เกิดเป6นแหล�งท�องเท่ียวได� การมีทรัพยากรท�องเท่ียวอยู�ใกล�กับหมู�บ�านเป6น
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ข�อดี เนื่องจากการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวสามารถเชื่อมโยงกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนได� 
และจําเป6นต�องได�รับความร�วมมือจากหลายหน�วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการช�วย
ประชาสัมพันธ�และผลักดันให�เป6นท่ีรู�จักแพร�หลายมากยิ่งข้ึน การท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีสามารถสร�างสรรค�
รูปแบบของการท�องเที่ยวได�หลายรูปแบบตามความแตกต�างด�านพ้ืนท่ี โดยรูปแบบการท�องเท่ียว       
เชิงบูรณาการท่ีสร�างสรรค�ขึ้นประกอบได�ด�วย ศักยภาพของทรัพยากรการท�องเท่ียว การรวมกลุ�ม
ของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี วิถ ีช ีว ิตของคนในท�องถิ่น สิ ่ง อํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ี     
และระบบสาธารณูปโภค 

2.2 การส,งเสริมกลยุทธ%การตลาดในและต,างประเทศ โดยมุ,งเน�นการตลาดในกลุ,ม
นักท,องเท่ียวคุณภาพ 
   จากผลการวิจัยพบว�า ทิศทางการขับเคลื่อนการท�องเที่ยวไทยต�องสามารถ
ตอบสนองต�อแนวโน�มการท�องเท่ียวในตลาดโลกได�โดยมีส�วนแบ�งทางการตลาดเพ่ิมข้ึนสามารถสร�าง
ความสมดุลของการท�องเท่ียวจากการเพ่ิมรายได�เพ่ิมค�าใช�จ�าย เพ่ิมจํานวนวันพํานักของนักท�องเท่ียว 
และมีการกระจายตัวของนักท�องเท่ียวไปยังแหล�งท�องเท่ียวตามภูมิภาคต�างๆ เพ่ือให�เกิดการกระจาย
รายได�ไปยังชุมชนและท�องถิ่นอย�างทั่วถึง รวมทั้งได�ดําเนินการแก�ไขปZญหาเร�งด�วนท่ีเป6นอุปสรรค
สําคัญต�อการพัฒนาการท�องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร�างข�อได�เปรียบในการแข�งขันให�กับ
บุคลากรและผู�ประกอบการไทย ดังนั้น กรอบแนวคิดในการพัฒนาในระยะต�อไป จึงควรให�ความสําคัญกับ
คุณภาพของการท�องเท่ียว เพ่ือจะพัฒนาให�ประเทศไทยเป6นประเทศจุดหมายปลายทางเพ่ือการเดินทาง
มาพักผ�อนท่ีมีคุณภาพโดยมีประเด็นสําคัญในการพัฒนา 6 ประเด็น ดังต�อไปนี้  1) เพ่ิมความพึงพอใจ
ให�กับนักท�องเที่ยวและผู�เกี่ยวข�องในอุตสาหกรรมท�องเที่ยวโดยการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวและ
การบริการการท�องเท่ียวให�มีคุณภาพมาตรฐาน มีภูมิทัศน�ท่ีสวยงาม มีความปลอดภัย ความสะอาด      
อีกท้ังการพัฒนาบุคลากรผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียวให�มีใจพร�อมให�บริการ และการเข�าถึงแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีมีความสะดวก โดยมีการพัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมท่ีได�มาตรฐาน
อย�างท่ัวถึง ครอบคลุมเส�นทางหลักและเส�นทางรองท่ีจะเข�าสู�แหล�งท�องเท่ียว 2) การอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม
โดยการคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ และฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียวอย�างสมํ่าเสมอ 3) การกระจาย
ช�วงเวลาการท�องเท่ียวเพ่ือสร�างรายได�และกระจายรายได�สู�แหล�งท�องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 4) การกระจาย
แหล�งท�องเท่ียวการจ�างงานสูงข้ึนเพ่ือเป6นการเพ่ิมทางเลือกให�กับนักท�องเท่ียวและเสริมสร�างการจ�าง
งานในท�องถ่ิน เป6นการกระจายรายได�สู�ท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  5) การเพ่ิมค�าใช�จ�ายต�อหัวการเพ่ิมมูลค�า
สินค�าการท�องเท่ียว  6) การเติบโตอย�างยั่งยืนของจํานวนนักท�องเท่ียวอย�างสมดุลกับขีดความสามารถ
ในการรองรับ โดยให�ความสําคัญกับตลาดท�องเท่ียวท้ังในและต�างประเทศเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการเดินทาง
และใช�จ�าย โดยเฉพาะกลุ�มนักท�องเท่ียวคุณภาพเช�น กลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ กลุ�มการประชุม 
สัมมนา และจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE) กลุ�มแต�งงานและฮันนีมูน กลุ�มท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�  
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   ด�วยการสร�างภาพลักษณ�โดยใช�อัตลักษณ�ของความเป6นไทยเพ่ือสร�างสรรค�ให�เกิด
มูลค�าเพ่ิมในอุตสาหกรรมท�องเท่ียว โดยในปv 2558 รัฐบาลได�ประกาศให�เป6นปvแห�งการท�องเท่ียววิถีไทย 
หรือ 2015 Discover Thainess เพ่ือเชิญชวนให�นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติเข�ามาทํา
ความรู�จักประเทศไทยและหลงรักในเสน�ห�ในวิถีชีวิตความเป6นไทยมากข้ึน ซ่ึงมีโครงการสําคัญ เช�น 
“โครงการ 12 เมืองต�องห�าม ... พลาด” ส�งเสริมการท�องเท่ียวใน 12 เมืองรองท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงจะช�วย
กระจายนักท�องเท่ียวจากแหล�งท�องเท่ียวหลัก และโครงการ Dream Destination 2015 กาลครั้งนั้น     
ความฝZนผลิบานส�งเสริมการท�องเท่ียวเส�นทางดอกไม� 22 เส�นทางท่ัวประเทศ เป6นต�นซ่ึงสอดคล�อง 
กับรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา ที่สะท�อนให�เห็นการทําการตลาดโดยมุ�งเน�น
นักท�องเท่ียวคุณภาพและการทําการตลาดแบบมีคุณภาพ  

 

   ตัวอย�างเช�น นครศรีธรรมราชต�องการขายทุกอย�าง ทั้งทะเล ภูเขา ปากพนัง พระธาตุ 
และอ่ืนๆ ทุกอําเภอต�องการขายหมดเลย การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทยแนะนําว�า หากขาย
พร�อมกันมันจะไม�มีอะไรเกิดข้ึนเลย ต�องขายทะเลก�อน เพราะว�าคนมาประเทศไทยประมาณ 
60-70% ชอบไปทะเลก�อน โลมาสีชมพูขายก�อน พอทะเลได�เดี๋ยวเขาจะได�ตามมา จากการ
ติดตามผล พบว�า เม่ือกลุ�มจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความคิดเดียวกันว�าจะต�องขายทะเลก�อน 
เร่ืองอ่ืนไม�พูดถึง พอทะเลขายได�ตอนนี้เขาเร่ิมขายได�ตามไป ปากพนังเร่ิมได� ท�านต�องแบ�ง Priority 
ว�าท�านคืออะไร ตกลงกัน การตกลงกันไม�ใช�ทิ ้งกัน เพียงแต�ว�ามันต�องมีจุดเร่ิมต�นก�อน  
(กอบกาญจน� วัฒนวรางกูร, 2558)  

 
   สอดคล�องกับมนตรี ปyยากูล (2558) ท่ีได�ให�ความคิดเห็นเก่ียวกับการมองเปVาหมาย
การตลาดและการเจาะกลุ�มนักท�องเท่ียวว�า  
 

   สิ่งแรกเรามองเปVาหมายการตลาด ต�องเจาะกลุ�มนักท�องเที่ยวที่เยอะที่สุดคือ 
จีน ส�วนตลาดเก�าหรือฐานเดิม เช�น อเมริกา ยุโรป ยังคงต�องรักษาไว� แต�จีนเราต�องให�
ความสําคัญในอนาคต มันก็ต�องมาเจาะเร่ืองของการเพิ่มสินค�าว�า เขามาแล�วเราจะล�วงเงินจาก
กระเป�าเขาได�มากแค�ไหน ปZจจุบันคนมาพักที่เป6นชาวต�างชาติ 3/4 เป6นนักท�องเที่ยวใหม� ถ�าเรา
จะดึงมา คือ เขาพักเหมือนเดิม แต�จ�ายมากข้ึน ตอนนี้เขานิยมไปทํากิจกรรมในป|า เช�น พวก 
Ziplines, Adventure, ข่ีช�าง แต�มีปZญหาเร่ืองของมาตรฐาน เพราะเขายังไม�ได�จัดทําเป6นรูปแบบ 
ยังไม�มีหน�วยงานไปดูแล มีเพียงกรมโยธาธิการที่มาพูดถึงเรื่องพระราชบัญญัติเครื่องเล�น 
หรือแม�กระทั่งกิจกรรมของภาคเอกชน เช�น การขับข่ี ATV (มนตรี ปyยากูล, 2558) 
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2.3 การเช่ือมโยงการท,องเท่ียวภายในคลัสเตอร% เพื่อเพ่ิมระยะเวลาพํานักผ,าน
การยกระดับกิจกรรมการท,องเท่ียวและการเช่ือมโยงเส�นทางการท,องเท่ียว 
   จากผลการวิจัยพบว�าประเทศไทยมีทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย หากแต�
ทรัพยากรการท�องเท่ียวเพียงบางประเภทเท�านั้นท่ีมีศักยภาพในการสร�างรายได�ให�กับประเทศ 
ระบบโลจิสติกส�ทางการท�องเท่ียวของไทยพิจารณาจากเส�นทางการคมนาคมทางอากาศ ทางบกและ
ทางน้ําซ่ึงประเทศไทยมีท�าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีใหญ�ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�
สามารถรองรับจํานวนเที่ยวบินได�มากกว�า 1,069 เที่ยวต�อสัปดาห� และมีศักยภาพในการรองรับ
ผู�โดยสารได�สูงถึง 100 ล�านคนต�อปv ในขณะเดียวกันมีการคมนาคมทางบกรวมถึงระบบรางท่ีมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงโครงข�ายให�ครอบคลุมท่ัวประเทศและเชื่อมต�อกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
รวมท้ังมีท�าเรือน้ําลึกระหว�างประเทศ 8 แห�ง พร�อมเครื่องมืออุปกรณ�ที่ทันสมัยซ่ึงสอดคล�องกับ
ปรึกษาแผนพัฒนาการท�องเที่ยว (2560) ที่ได�สะท�อนให�เห็นถึงการเชื่อมโยงเส�นทางท�องเท่ียวว�า  
ระบบสาธารณูปโภค การเดินทาง การขนส�งต�างๆ ในเมืองใหญ�มีความสะดวกจริง แต�เม่ือต�องออกไปยัง
จังหวัดอื่นๆ ยังไม�สะดวกเท�าที่ควร ดังนั้นในการพัฒนาการท�องเที่ยวของ Cluster ก็ยังต�องให�
ความสําคัญในเรื่องนี้ คุณภาพการบริการ มาตรฐานราคาของธุรกิจ มีความแตกต�างกันและจะแข�งขัน
กันสูงเฉพาะเมืองท�องเท่ียวหลัก ส�วนเมืองอ่ืนๆ ยังมีผู�ประกอบการท่ีไม�ครอบคลุมอย�างแท�จริง ทําให�
ระบบการจัดการท�องเที่ยวมีการขาดตอน ทั้งนี้แต�ละจังหวัดมีขีดความสามารถทางการแข�งขันท่ี
แตกต�างกัน แต�ภาพรวมจุดแข็ง คือ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม และแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยมี
จุดอ�อนท่ีต�องพัฒนา คือ การเดินทางขนส�งทางบก ทางอากาศ และระบบสารสนเทศ ซ่ึงเป6นข�อมูล
ข�าวสารที่จําเป6นสําหรับการเดินทางของนักท�องเที่ยว เช�น ข�อมูลการพยากรณ�อากาศของพื้นท่ี 
การติดต�อสื่อสารระหว�างนักท�องเที่ยว ข�อมูลการเดินทางไปยังสถานท่ีท�องเท่ียว เป6นต�น (ตัวแทน
คณะท่ีปรึกษาแผนพัฒนาการท�องเท่ียว, 2560) 

2.4 การพัฒนาบุคลากรด�านการท,องเท่ียวและสนับสนุนการมีส,วนร,วมของประชาชน

ในการพัฒนาการท,องเท่ียว 

   จากผลการวิจัยพบว�าปZญหาของบุคลากรการท�องเท่ียวเป6นอีกปZจจัยหนึ่งท่ีควร
ได�รับการพัฒนา โดยการส�งเสริมความร�วมมือระหว�างภาครัฐและภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพ
ของหลักสูตรการศึกษาให�สอดคล�องกับความต�องการของอุตสาหกรรม เช�น การปรับหลักสูตรการ
ต�อนรับให�สอดคล�องกับความต�องการและทิศทางของอุตสาหกรรม ควรเพ่ิมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด�านดิจิตอล ด�านภาษาต�างชาติและทักษะการสื่อสาร ด�านการสร�างความรู�ในแหล�ง
ท�องเท่ียวในประเทศและความรู�ท�องถิ่น รวมถึงหลักสูตรการบริหารจัดการเบื้องต�นเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรด�านการท�องเที่ยว ให�ตอบสนองความต�องการของ
อุตสาหกรรม ในแง�ของการต�อนรับและทักษะทั่วไป การพัฒนาและเพิ่มเติมช�องทางสําหรับการ
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ฝ�กอบรม เช�น การจัดการอบรมร�วมกับสถานศึกษาท�องถ่ิน การอบรมออนไลน� การให�ผู�ประกอบการ
เข�ารับการอบรม เป6นต�นเสริมสร�างกฎระเบียบและแรงชักจูงเพ่ือให�ผู�ประกอบการอนุญาตและส�งเสริม
ให�แรงงานได�รับการอบรมในทักษะท่ัวไปเพ่ือพัฒนาทักษะให�กับบุคลากรการท�องเท่ียวท่ีทํางานใน
อุตสาหกรรมการท�องเที่ยวอยู�เดิม สร�างมาตรฐานของทักษะที่จําเป6นในแต�ละระดับของอาชีพ
ด�านการท�องเท่ียวให�นายจ�าง เจ�าหน�าท่ีใหม�และเจ�าหน�าท่ีปZจจุบันปรับปรุงภาพลักษณ�และสร�างความ
ภาคภูมิใจในงานบริการและงานอ่ืนๆในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ร�วมมือกับสื่อ ผู�ประกอบการ  
และสถาบันการศึกษา พัฒนารายการโทรทัศน� ภาพยนตร� เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการเพ่ือ     
เพิ่มความตระหนักและความน�าสนใจให�กับอุตสาหกรรมและตําแหน�งของงาน เช�น การใส�ใจใน    
การพัฒนาและความก�าวหน�าของแรงงานในระดับปZจเจกบุคคลมากข้ึน 

3. การรับรองข�อเสนอยุทธศาสตร% ในการจัดทําข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร%การพัฒนา 
ยุทธศาสตร%การท,องเท่ียวเชิงสร�างสรรค%ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
  จากการวิจัยพบว�า ในการประชุมสัมมนากลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความเห็นว�ายุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ในเขตพัฒนาการท�องเท่ียว หากจะมีการนํายุทธศาสตร� เปVาประสงค� กลยุทธ�
และแนวทางดําเนินการไปสู�การใช�ปฏิบัติจริงตามแนวคิดของ จักษวัชร ศิริวรรณ (2554) ท่ีเสนอว�า
แผนยุทธศาสตร�เป6นกระบวนการตัดสินใจอย�างเป6นระบบรวมถึงการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 
เพ่ือบรรลุเปVาประสงค�ท่ีได�กําหนดไว�และมีความคิดเห็นจากผู�เชี่ยวชาญผ�านกระบวนการกลั่นกรอง 
โดยใช�วิธีท่ีเหมาะสมอันเป6นผลประโยชน�ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือส�วนรวมหรือประโยชน�สาธารณะ อีกท้ังยังเป6น
การสนองตอบปZญหาและความต�องการในปZจจุบันในแผนปฏิบัติการการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ใน
เขตพัฒนาการท�องเท่ียว เป6นสิ่งท่ีจําเป6นท่ีผู�กําหนดยุทธศาสตร�จะต�องนําไปปฏิบัติให�ได�ตาม
ยุทธศาสตร� และร�วมมือกันในหน�วยงานต�างๆ ท่ีมีความเก่ียวข�อง มีอํานาจและหน�าท่ีท่ีจะสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบาย  
  ดังคํากล�าวของผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความคิดเห็นท่ีกล�าวสอดคล�องและเป6นฉันทามติร�วมกัน
จากท่ีประชุมสัมมนา สรุปได�ว�าวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีว�า การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปZญญา
ท�องถ่ินเชิงสร�างสรรค� เชื่อมโยง โดยมีพันธกิจ ดังต�อไปนี้ 1) เพ่ิมขีดความสามารถทางการพัฒนาและ
ส�งเสริมให�เขตพัฒนาการท�องเท่ียวเป6นศูนย�กลางการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปZญญาทางภาค
กลางของประเทศไทย ที่จะช�วยสร�างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให�กับท�องถ่ิน
และประเทศ 2) สร�างการกระจายรายได�การท�องเท่ียว และเพ่ิมรายได�เฉลี่ยต�อหัวของนักท�องเท่ียว
ภายในเขตพัฒนาการท�องเท่ียว 3) พัฒนากลไกและเชื่อมโยงการจัดการท�องเท่ียวของเขตพัฒนาการ
ท�องเท่ียวให�มีศักยภาพและมีความสามารถในการจัดการและรองรับนักท�องเที่ยวทั้งชาวไทย   
และชาวต�างชาติได� โดยเน�นเจาะกลุ�มตลาดนักท�องเที่ยวต�างประเทศที่มีคุณภาพเป6นหลัก          
ท่ีประชุมส�วนใหญ�เห็นด�วยกับข�อเสนอวิสัยทัศน� โดยเห็นว�าเป6นการวางเปVาหมายในระยะยาวท่ีสมควร 
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สามารถเกิดข้ึนได�จริง ทําให�เกิดความก�าวหน�าอย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึงองค�ประกอบด�านต�างๆ 
ควรเน�นย้ําให�มีความสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยคงไว�ซ่ึงอัตลักษณ�ของแหล�งท�องเท่ียว 
อีกท้ังวิสัยทัศน�ดังกล�าวควรเปyดโอกาสให�แต�ละหน�วยงานเอ้ือต�อการนําประเพณีและวัฒนธรรม
ท�องถ่ินเข�าสู�แผนขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร�ได� ทั้งนี้ในภาพรวมควรเน�นย้ําให�การท�องเท่ียวในเขต
พัฒนาการท�องเท่ียวเป6นส�วนสําคัญในวิถีชีวิตท้ังด�านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน  
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การสร�างรูปแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปZญญาใน    
เชิงเศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ�สู�การเป6นการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค� ท่ีประชุมมีความเห็นว�า แนวทาง 
การขับเคลื่อนกลยุทธ�นั้น ควรให�ความสําคัญกับการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปZญญาจากฐานอัตลักษณ� 
เพ่ือสร�างความแตกต�างทางการท�องเที่ยว เพื่อให�สอดคล�องกับสังคมเศรษฐกิจในปZจจุบัน อีกทั้ง
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�มีความสัมพันธ�กับประวัติศาสตร� ศิลปวัฒนธรรม   วิถีชุมชนและอัตลักษณ�
ของแต�ละท�องถ่ิน โดยนักท�องเท่ียวจะได�เรียนรู�เพ่ือสร�างประสบการณ� ตรงร�วมกับเจ�าของวัฒนธรรม 
อีกทั้งยังเป6นการสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับประวัติศาสตร� ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและอัตลักษณ�ของ 
แต�ละท�องถ่ินผ�านกิจกรรมท่ีเน�นคุณค�าของชุมชนเป6นหลัก 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การส�งเสริมกลยุทธ�การตลาดในและต�างประเทศ โดยมุ�งเน�น
การตลาดในกลุ�มนักท�องเท่ียวคุณภาพ ท่ีประชุมมีความเห็นว�า การส�งเสริมกลยุทธ�ทางการตลาดต�างๆ 
โดยมุ�งเน�นกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เช�น การส�งเสริมโครงการ “12 เมืองต�องห�ามพลาด” ส�งเสริม
การท�องเท่ียวใน 12 เมืองรองท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงจะช�วยกระจายนักท�องเท่ียวจากแหล�งท�องเท่ียวหลัก     
และโครงการ Dream Destination 2015 กาลครั้งนั้น ความฝZนผลิบาน ส�งเสริมการท�องเท่ียว
เส�นทางดอกไม� 22 เส�นทางท่ัวประเทศสามารถผลักดันและฟ��นฟูจํานวนและคุณภาพของนักท�องเท่ียว
ภายในและต�างประเทศได�เป6นอย�างดี 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 การเชื่อมโยงการท�องเที่ยวภายในคลัสเตอร� เพื่อเพ่ิมระยะ  
เวลาพํานักผ�านการยกระดับกิจกรรมการท�องเท่ียวและการเชื่อมโยงเส�นทางการท�องเท่ียว ท่ีประชุมมี
ความเห็นว�า ประเทศไทยมีทรัพยากรการท�องเที่ยวท่ีหลากหลาย หากแต�ทรัพยากร การท�องเท่ียว
เพียงบางประเภทเท�านั้นที่มีศักยภาพในการสร�างรายได�ให�กับประเทศ ระบบโลจิสติกส�ทางการ
ท�องเท่ียวของไทยการพัฒนาประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงโครงข�ายให�ครอบคลุมเป6นเรื่องท่ีสามารถ 
ทําได�และสามารถนํายุทธศาสตร�ดังกล�าวไปพัฒนาตามยุทธศาสตร�ได�ในระยะยาวหากแต�การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวท้ังหมดต�องอาศัยฐานความรู�เชิงประวัติศาสตร�วัฒนธรรมภาครัฐควรมีฝ|ายวิจัยทางด�านการ
ท�องเท่ียว เพ่ือให�การสังเคราะห�ข�อมูลเป6นไปในทิศทางเดียวกันประชาชนในพ้ืนท่ีต�องรู�จักกับวัฒนธรรม
และอารยธรรมของตนอย�างถ�องแท� จึงจะสามารถเผยแพร�ไปสู�คนอ่ืนได�ปZญหาด�านความปลอดภัยของ
นักท�องเท่ียว การเอารัดเอาเปรียบนักท�องเท่ียวเป6นสิ่งท่ีไม�ควรเกิดข้ึนกับนักท�องเท่ียว ท้ังชาวไทยและ
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ชาวต�างชาติหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องโดยเฉพาะหน�วยงานหลักคือกระทรวงการท�องเท่ียวควรมีการสร�าง
ความร�วมมือกันในทุกภาคส�วนเพ่ือให�เกิดการมีส�วนร�วมซ่ึงกันและกันในการจัดการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาบุคลากรด�านการท�องเที่ยวและสนับสนุนการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาการท�องเท่ียว ท่ีประชุมมีความเห็นตรงกันว�า ทรัพยากรมนุษย�
ด�านการท�องเท่ียวและการสร�างการมีส�วนร�วมในกับประชาชน ถือเป6นปZจจัยสําคัญของการพัฒนาภาค
การท�องเท่ียว โดยควรเน�นการยกระดับทักษะและคุณภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
โดยเฉพาะในภาคการศึกษาและอาชีวะศึกษาต้ังแต�เยาว�วัย ด�านภาษาและการคิดวิเคราะห� เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรปZจจุบันและดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพ ควรมีการสร�างความตื่นตัวของการมี
ส�วนร�วมจากภาคประชาชน สร�างจิตสํานึกและความหวงแหนในแหล�งท�องเที่ยวและผลิตภัณฑ�
ทางการท�องเท่ียวของตนในระดับท�องถ่ิน เพ่ือให�เห็นถึงประโยชน�ท่ีจะสร�างความยั่งยืนในการพัฒนา
เชิงบุคคล สังคมและเศรษฐกิจในอนาคต 
  นอกจากนั้น การส�งเสริมยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี     
จึงควรพัฒนาประเพณีที่เกี่ยวข�องกับศาสนาเป6นหลัก ที่จะรวมประเพณีท�องถิ่นและมีการสร�าง
กิจกรรมทางการท�องเท่ียวท่ีแสดงถึงเอกลักษณ�เพ่ือให�เกิดอัตลักษณ�ในแหล�งท�องเท่ียว สอดคล�องกับ 
Pond (1993) และ Mill (1990) ท่ีเสนอว�ากิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการจัดบริการและการอํานวยความ
สะดวก เพ่ือให�เกิดความสุขสบายในการเดินทาง และสร�างความประทับใจการบริการ และการสร�าง
ความพึงพอใจให�กับนักท�องเท่ียวโดยจะมีผลต�อการดึงดูดนักท�องเท่ียวต�อไปด�วยการบูรณาการ     
เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ด�วยการให�ภาคเอกชนท่ีเข�ามารองรับมีปริมาณมากพอ 
สอดคล�องกับ Mclntosh, Goeldner, and Ritchi (1995) เสนอว�าการท�องเท่ียวธุรกิจบริการซ่ึง
ทําหน�าท่ีจัดหาสินค�าและบริการต�างๆ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว ได�แก� การคมนาคม
ขนส�ง ท่ีพักแรม ร�านอาหารและภัตตาคาร บริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก� ร�านขายของท่ีระลึกและ
ขายสินค�าพื้นเมือง ให�แก�นักท�องเที่ยวซึ่งผลประโยชน�ที่ได�รับจาการให�บริการคือ “ค�าบริการ”         
ท่ีนักท�องเท่ียวจ�ายให�แก�ผู�ประกอบธุรกิจและโน�มน�าวใจให�คล�อยตาม อันจะนําไปสู�การระดมให�เข�ามา
มีส�วนร�วมในกิจกรรม จนในท่ีสุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทํา และสามารถดํารงไว�ซ่ึงพฤติกรรม
ท่ีต�องการนั้น ๆ อีกด�วย รวมท้ังการให�บริการท่ีมีความสอดคล�องกับกลุ�มลูกค�าเปVาหมาย   มีประสิทธิภาพ
กับความต�องการของกลุ�มผู�ใช�บริการ เช�น สร�างความพร�อมด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ด�านการท�องเท่ียว  ท่ีพักแรม ภัตตาคาร ร�านอาหาร ร�านจําหน�ายของท่ีระลึก บริษัทนํา
เท่ียวท�องถ่ิน และสร�างโอกาสในการติดต�อสื่อสารเชื่อมโยงกับประเทศต�าง ๆ เพ่ือการสร�างเส�นทาง
การท�องเท่ียวใหม�ๆ ซ่ึงมีความได�เปรียบ เช�น มีความพร�อมทางด�านท�าอากาศยานนานาชาติ มีถนน 
ทําให�มีโอกาสในการติดต�อและขยายตัวทางการท�องเท่ียว แนวโน�มการเดินทาง ของนักท�องเท่ียวท่ี
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เน�นในเรื่องการท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร� และความปลอดภัยทางร�างกาย และทรัพย�สิน และ
ความพึงพอใจจากการใช�บริการท่ีมีองค�ประกอบ ดังต�อไปนี้ 
  ด�านการเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียวซ่ึงจากการท่ีอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวได�สร�างรายได�      
อย�างมหาศาลให�กับประเทศไทย จึงทําให�รัฐบาลได�ให�ความสนใจและให�ความสําคัญกับการพัฒนาการ
ท�องเที่ยวไทยในทุกๆ ด�าน อีกทั้งยังมีแนวโน�มการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยตลอด ทําให�มี      
การแข�งขันกันสูง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวทั้ง จะต�องพิจารณาถึงด�านความร�วมมือ 
จากองค�การท้ังภาครัฐ และเอกชนหรือองค�การอิสระท่ีไม�หวังผลประโยชน�เชิงเศรษฐกิจและการพัฒนา
ต�องเป6นเรื่องของการผสมผสานสินค�า และบริการต�างชนิดกัน สอดคล�องกับ Ollier and Harraway 
(1997) เสนอว�าการท�องเที่ยวจะบรรลุวัตถุประสงค�ได�นั้นที่สําคัญ ได�แก�สิ่งดึงดูดใจ จากสถานท่ี 
(Sites) ท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติสร�างหรือมนุษย�สร�างข้ึน สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทําให�นักท�องเท่ียว
เดินทางเข�ามาถึงสถานท่ีได�รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนและการเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียวท่ี
ต�องมีระบบขนส�ง เส�นทาง พาหนะ สถานี และผู�ประกอบการขนส�ง ท่ีมีวัตถุประสงค�ในการลําเลียงคน
หรือสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง รวมท้ังการใช�สื่อในการเผยแพร� และให�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญไป
ยังกลุ�มนักท�องเท่ียวจึงมีความจําเป6นเป6นอย�างมากท่ีส�งผลต�อทัศนคติ เพ่ือใช�ในการตัดสินใจเลือกตาม
ความต�องการของตน การเลือกใช�สื่อในการเปyดรับข�อมูลข�าวสารของนักท�องเที่ยวเช�น สื่อจาก
อินเทอร�เน็ต และสื่อจากนิตยสาร/วารสารท�องเที่ยวจะได�รับความนิยมสูงสุดตามลําดับ อีกท้ัง
การพูดคุย ใน สื่อสังคมออนไลน� จะเป6นการแลกข�อมูลข�าวสารกันในระหว�างกลุ�มเพ่ือนมากท่ีสุด ซ่ึง
ทําให�ทราบว�า นักท�องเที่ยวนั้นจะมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคสื่ออินเตอร�เน็ต และนิตยสาร/
วารสารท�องเท่ียวมากกว�าสื่อประเภทอ่ืนๆ และการรับข�อมูลข�าวสารนั้น ส�วนใหญ�จะได�รับข�อมูลต�าง ๆ 
ผ�านเพ่ือนมากกว�าบุคคลอ่ืน ๆ หากต�องการเลือกสื่อที่ใช�ในการประชาสัมพันธ�หรือต�องการกระจาย
ข�อมูลได�อย�างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วท่ีสุดก็ควรท่ีจะเลือกใช�สื่อผ�านอินเทอร�เน็ต และนิตยสาร/
วารสาร  
  เทคโนโลยีจากโทรศัพท�มือถือซึ่งมีโปรแกรม GPS ที่สามารถบอกระยะทาง และ
ระยะเวลา ในการเดินทางได�โดยละเอียด เพียงแค�ค�นหาข�อมูลจาก การใช�บริการเชื่อมต�ออินเตอร�เน็ต
และ Smart phone เพื่อเช็คข�อมูลเรื่องการเดินทางการใช�บริการค�นหา และบอกตําแหน�ง
ของสถานท่ีปลายทาง รวมถึงใช�นําทางเพ่ือไปยังสถานท่ีนั้น ๆ ติดตาม และค�นหาพิกัดเพ่ือหาข�อมูล
เก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียว สอดคล�องกับ Hui Zhang, Junyi Zhang and Masashi Kuwano (2008) 
เสนอว�าการคมนาคมขนส�งท่ีมีความสะดวกสบายจะทําให�มีนักท�องเท่ียวชาวให�ความนิยมท่ีจะเดินทาง
ท�องเท่ียวมากข้ึน และจะสามารถให�บริการท่ีสร�างความประทับใจ ให�เกิดข้ึนในแหล�งท�องเท่ียวนั้น 
ดังนั้น การที่อุตสาหกรรมการท�องเที่ยวจะเจริญเติบโตได�นั ้น หน�วยงานต�องมีความสามารถใน
การประยุกต� เอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช�ในการติดต�อสื่อสารท่ีทําให�การดําเนินกิจกรรมในหน�วยงาน
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ดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ ท่ียังจะต�องมีการพัฒนา และใช�งบประมาณสูงมากในส�วนของอุปกรณ�
ทางอิเล็คทรอนิคส� แต�สิ่งเหล�านี้จะเกิดข้ึนได�ในอนาคตอันใกล�นี้การประยุกต�ใช�บนเครือข�ายอินเทอร�เน็ต
กับระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� หรืออีคอมเมิร�ซ ของผู�ประกอบการเอกชนท่ีมีระบบการชําระเงิน   
ในระบบการชําระเงินผ�านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ�านธนาคาร ท่ีมีมากข้ึน ทําให�นักท�องเท่ียว
สะดวกสบายข้ึน เช�น การจองเข�าพักโรงแรม หรือการซ้ือต๋ัวเครื่องบินผ�านทางอินเตอร�เน็ต ทําให�ลด
ปZญหาเรื่องการเดินทาง และการจราจรได�มาก 
  ด�านความพร�อมของคนในชุมชนท่ีมีต�อการท�องเท่ียวเพ่ือให�เกิดการสร�างสรรค� จากการ
พัฒนาการบริหารจัดการการท�องเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือเป6นท่ีดึงดูดใจเข�าถึงแหล�ง และอํานวยความสะดวกกับนักท�องเท่ียวในการ
เข�ามาเท่ียวแล�ว สอดคล�องกับ Richards (1995) เสนอว�าสิ่งดึงดูดใจของการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
ได�แก� โบราณคดีและพิพิธภัณฑ�สถานต�างๆ สถาปZตยกรรม สิ่งปลูกสร�าง ผังเมืองรวมถึงซากปรักหักพัง
ของสิ่งปลูกสร�างในอดีต ศิลปหัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต�างๆ การแสดงละคร 
ภาพยนตร� มหรสพต�างๆ ภาษาและวรรณกรรม ประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวข�องกับศาสนา       
และ วัฒนธรรมเก�าแก�โบราณ วัฒนธรรมพื้นบ�าน หรือวัฒนธรรมย�อยเพราะธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียวท่ีจะตอบสนองความต�องการ และสร�างความประทับใจจําแนกได�เป6น ธุรกิจการคมนาคม
ขนส�ง ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจอาหาร และเครื่องด่ืม ร�านค�า ภัตตาคาร ร�านอาหาร ธุรกิจ 
ท่ีพัก เช�น โรงแรม สถานที่พักตามแหล�งท�องเที่ยว ธุรกิจจําหน�ายสินค�าของท่ีระลึก และธุรกิจ
นันทนาการ เช�น สถานบันเทิงต�าง ๆ รวมท้ังการอนุรักษ� ปกปZกรักษา เป6นอีกกิจกรรมท่ีต�องคํานึงถึง 
และให�ความสําคัญโดยเฉพาะแหล�งท�องเท่ียวซ่ึงเป6นประวัติศาสตร� วัฒนธรรม โดยมีความสําคัญเป6น
สิ่งท่ีจะต�องรักษาคุณภาพความเป6นของดั้งเดิมไม�ให�เสื่อมสภาพ และคํานึงถึงการใช�อย�างรู�คุณค�า   
ของแหล�งท�องเที่ยวโดยแหล�งท�องเที่ยวถือเป6นสินค�าหลักของการท�องเท่ียว จึงต�องดูแลรักษาเพ่ือ   
เกิดประโยชน�สูงสุด ในขณะเดียวกันได�รับผลกระทบน�อยท่ีสุด เพ่ือรักษาความมีคุณค�า รักษาสมบัติ 
วัฒนธรรมประจําชาติให�ยาวนานท่ีสุด และเป6นเรื่องที่ทุกฝ|ายจะต�องให�ความร�วมมือ ในการจัดการ
สิ่งแวดล�อม การควบคุมมลภาวะอย�างเช�น ขยะ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางสายตาทําให�ระบบการ
จัดการเพ่ือการควบคุมสิ่งต�าง ๆ มีความเป6นระเบียบ มีประสิทธิภาพในการปกปZกรักษา เป6นสิ่งท่ีทําให�
คุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวน�าสนใจมากข้ึน 
  การบริหารจัดการการท�องเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ือส�งเสริมแนวทางการดําเนินงาน
พัฒนาการท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก 
สภาพแวดล�อมและภูมิทัศน� ปรับปรุงชุมชน รื้อย�าย และปรับปรุงการใช�ประโยชน�ท่ีดินและดํารง
คุณค�า และเอกลักษณ�อันโดดเด�น เพื่อให�บริการทางการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ซึ่งต�องใช�การ
ประสานงานท่ีดี จากหน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน และชุมชน ทําให�เกิดการประสานงาน 
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การเข�าใจในระบบงาน และความสําคัญของการเป6นแหล�งท�องเท่ียวสําคัญจึงทําให�เกิดเอกภาพในการ
บริหารท่ีมีความชัดเจนท้ัง บทบาท กําลังคนและงบประมาณท่ีมีการจัดทําแผนแม�บทร�วมกัน ท่ีผ�านมา
หน�วยงานภาครัฐจะเป6นฝ|ายดําเนินงาน จัดทําแผนแม�บทจากภาคเอกชนหรือประชาคม คนในชุมชน 
ทําให�เกิดความรู�สึกร�วมหรือความเข�าใจกับชาวบ�าน สังคม ชุมชน หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องต�างๆ มาระดม
สมองในการจัดทําร�วมกันดังนั้นการบริหารจัดการการท�องเท่ียวจะช�วยส�งเสริมศักยภาพอย�างแท�จริง 
ให�กับผู�ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงจะต�องหาแนวทางในการดําเนินการแก�ไขเพ่ือให�เกิดการสร�างสรรค� 
  ในการบริหารจัดการยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี         
โดยส�งเสริมให�ชุมชนได�เข�ามามีส�วนร�วมใน การกําหนดนโยบายและเปVาหมาย การรวบรวมสาเหตุของ
ปZญหา และวิเคราะห�แนวทางแก�ไขเพ่ือพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค� ซ่ึงควรมีการบูรณาการ  
ผู�มีส�วนเก่ียวข�องจากทุกภาคทุกส�วนเข�ามาระดมสมองเพ่ือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดนํามา
ปฏิบัติการโดยเฉพาะในด�านการตลาดของการท�องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให�ความสําคัญ  
กับทรัพย�สินท่ีจับต�องไม�ได� เช�น ความมีชื่อเสียงในเชิงประวัติศาสตร� มาทํา Branding และทําการ
ประชาสัมพันธ�ให�ต�อเนื่องในระยะยาว เพ่ือยกระดับสินค�าและบริการให�ข้ึนสู�ระดับมาตรฐาน  และสร�าง
ความโดดเด�นเพ่ือให� Brand Image เป6นท่ีจดจําของนักท�องเท่ียว สอดคล�องกับ สถาบันการท�องเท่ียว
โดยชุมชน (2557) ท่ีเสนอว�าชุมชนมีวิถีการผลิตและวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป6นเอกลักษณ�เฉพาะถ่ิน
เพ่ือจัดการท�องเท่ียวและสามารถเชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับการพัฒนาชุมนโดยรวมได�มีการกระจาย
ผลประโยชน�ที่เป6นธรรมที่เอื้อประโยชน�ต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ซ่ึงในระหว�าง
หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในชุมชน และนักท�องเท่ียว ส�วนใหญ�จะมีความแตกต�างกัน 
โดยหน�วยงานภาครัฐจะมีความกังวลต�อสิ่ง ท่ีเกิดข้ึนจากการท�องเท่ียวท่ีจะส�งผลกระทบต�อ
นักท�องเท่ียวให�มีความพึงพอใจต�อการจัดการท�องเท่ียว แต�ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงเรื่องการควรมี
มาตรการอนุรักษ�พ้ืนท่ี และวิถีชีวิตของชาวบ�านควบคู�กันไป เนื่องจากหากชาวบ�านไม�มีการอนุรักษ�
หรือหวงแหน พื้นที่มีการบุกรุกทําลายสภาพภูมิทัศน�ของพื้นที่ เช�น การท้ิงขยะในแม�น้ําลําคลอง   
หรือวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมท่ีเปลี่ยนไป อาจส�งผลต�อการท�องเท่ียวได� ซ่ึงเป6นปZญหาท่ีต�องมีการวางแผน
เพ่ือการอนุรักษ�และทําความเข�าใจต�อชาวบ�านในพ้ืนท่ีรวมถึงนักท�องเท่ียวด�วย แสดงให�เห็นว�าด�าน
แหล�งท�องเท่ียว การปกปZกรักษา ด�านการมีส�วนร�วม และการบริหารพัฒนายังอยู�ในระดับดี และหากมี
แผนการอนุรักษ�ด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมยังอยู�ในระดับที่ดี และปรับปรุงต�อไป จะส�งผลให�การ
ท�องเท่ียวของจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป6นไปอย�างสร�างสรรค� 
  แต�ขณะเดียวกันนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�จะเป6นผู�ก�อให�เกิดปZญหามลภาวะทางเสียงและ
สิ่งแวดล�อม จํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึนกําลังเป6นตัวทําลายการท�องเท่ียวการท่ีประชาชนหรือ
ชุมชนมีส�วนร�วม ดังนั้นเพ่ือให�เกิดการสร�างความเข�มแข็งแก�ชุมชนในการอนุรักษ�ต�อไปได� ซ่ึงเป6นสิ่งท่ี
ภาครัฐและประชาคมท�องถ่ินควรมีการจัดการร�วมกันในการเพ่ิมศักยภาพ เช�น สิ่งอํานวยความสะดวก
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และบริการนักท�องเท่ียวอย�างอ่ืน โครงสร�างพ้ืนฐานทางการท�องเท่ียวหลัก สามารถสร�างศักยภาพให�
สอดคล�องกับความต�องการของนักท�องเท่ียวได� เช�น ด�านบริการทางการแพทย� รวมท้ังความพร�อม
ทางด�านการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรทางด�านการท�องเท่ียวและการบริการ ให�กับคนท�องถ่ิน สําหรับ
เนื ้อหาของข�อมูลสําหรับนักท�องเที่ยวที่มีแจกให�กับนักท�องเที่ยวและแหล�งข�อมูลตามแหล�ง
ท�องเท่ียวต�าง ๆ ควรเป6นข�อมูลของการส�งเสริมการตลาดโดยทั่วไปไม�มีข�อมูลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตของคนท�องถ่ินท่ีจะนําไปสู�การสร�างความเข�าใจท่ีดีระหว�างนักท�องเท่ียว และ       
คนท�องถิ่น รวมทั้งไม�มีข�อมูลของระเบียบข�อบังคับ และกฎหมายท่ีนักท�องเท่ียวควรปฏิบัติ เพ่ือ
เป6นการแนะนําให�นักท�องเท่ียวเคารพต�อกฎหมาย และข�อบังคับของท�องถ่ิน นอกจากนี้ยังไม�มีข�อมูลท่ี
ส�งเสริม สนับสนุนการท�องเที่ยวของผู�ด�อยโอกาส เช�น เด็ก ผู�สูงอายุ คนพิการ คนกลุ�มน�อย และ
คนพ้ืนเมือง เป6นต�น 
  ด�านคุณค�าของการเป6นแหล�งท�องเท่ียวจากรูปแบบการบริหารจัดการการท�องเท่ียวของ
จังหวัดสุพรรณบุรี จากทรัพยากรท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�ท่ีเป6นจุดดึงดูดนักท�องเท่ียวท่ีส�วนใหญ�ให�
ความสําคัญกับโบราญสถานท่ีเป6นเอกลักษณ�ทางประวัติศาสตร�ในพ้ืนท่ี มีความโดดเด�นทางด�านศาสนา 
มีวัดวาอารามต�างๆ มีพระวิหารและพระเจดีย�ท่ีสวยงาม มีองค�พระพุทธรูปท่ีได�รับการปฏิสังขรณ�ใหม�
เป6นเมืองโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีเก�าแก�มีสภาพแวดล�อม และภูมิทัศน�ท่ีสวยงาม สร�างความมีชื่อเสียง
ในการเป6นแหล�งท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�และวัฒนธรรม ท่ีควรมีการจัดการอย�างถูกต�องตามหลัก
ของการท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�และวัฒนธรรม 
  ด�านกิจกรรมตามเทศกาล มหกรรมงานประเพณีใน แหล�งท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี      
เป6นกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีหลักส�วนทรัพยากรท�องเท่ียวเทศกาลงานประเพณี ได�แก�ประเพณี
ลอยกระทง และงานประเพณีสงกรานต� ซึ่งจะพัฒนาการประชาสัมพันธ� โฆษณาและเผยแพร�        
ในด�านการเป6นสถานที่ท�องเที่ยวที่สําคัญโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สอดคล�องกับ       
สุดชีวัน นันทวัน ณ  อยุธยา (2552) ศึกษาเรื่องการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป6น
ศูนย�กลางกรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม�โดยผลการศึกษาได�พบแนวทางการจัดการ      
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญคือการส�งเสริมให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียว  
เพ่ือสร�างความตระหนักในการมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องถ่ิน และเปyดพ้ืนท่ีให�ภาคประชาชน   
เข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ มีส�วนร�วมในการประเมิน และมีส�วนร�วม
ในผลประโยชน�มากยิ่งข้ึน ท่ีชุมชนพึงจะได�รับคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความงามทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ซ่ึงการท�องเท่ียวเป6นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ มีการลงทุนที่ตํ่าแต�ให�ผลตอบแทนสูง ค�าใช�จ�ายส�วนใหญ�อยู�ท่ีกิจกรรมการตลาด  
ส�วนผลตอบแทน ยังสามารถสร�างงาน และรายได� ซึ่งส�งผลต�อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป6น       
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ภาคสนับสนุน และนําเสนอสินค�า และบริการค�านการท�องเท่ียว จึงควรมีการประสานงานกันอย�าง
ใกล�ชิดมากข้ึน เพ่ือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝ|ายได�มีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีเกิดการสร�างสรรค� 
  ดังนั้นในอนาคตจึงควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการการท�องเท่ียวแบบบูรณาการ         
เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อยกระดับทรัพยากรท�องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร� ของกลุ�มตลาดเปVาหมายในระดับสูง จากความสําคัญในทางประวัติศาสตร�และมี
ความโดดเด�นทางด�านศาสนา มีวัดวาอารามต�างๆ มีพระวิหารและพระเจดีย�ท่ีสวยงาม มีองค�พระพุทธรูป ท่ี
ได�รับการปฏิสังขรณ�ใหม� เป6นเมืองโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีเก�าแก�  มีสภาพแวดล�อมและภูมิทัศน�ท่ี
สวยงามในการดึงดูดนักท�องเท่ียว ท่ีมีความสําคัญเพราะเป6นเปVาหมายหลักท่ีผู�ประกอบจะสามารถ
จําหน�ายสินค�าและบริการ เพ่ือนํารายได�จากผลกําไรเพ่ือดําเนินธุรกิจเจริญก�าวหน�า ดังนั้นผู�ดําเนิน
ธุรกิจจึงต�องมีการเรียนรู� และเข�าใจเก่ียวกับพฤติกรรม และความต�องการของนักท�องเท่ียว เพ่ือเป6น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ�ด�านการพัฒนาการตลาดการท�องเท่ียวไปในทิศทางเดียวกับความพึงพอใจ
ของนักท�องเท่ียว ท่ีข้ึนอยู�กับความจําเป6น ความต�องการ และการจูงใจ การรับรู� การเรียนรู�  รูปแบบ
การดํารงชีวิต กลุ�มอ�างอิง ผู�นําความคิดเห็น ทัศนคติ ชั้นของสังคม และครอบครัว โดยภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ควรร�วมมือกันในวางแผนในการพัฒนาการบริหารจัดการการท�องเท่ียว
แบบบูรณาการเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�   ของจังหวัดสุพรรณบุรีร�วมกัน 
  นอกจากนั้นภาครัฐควรมีการสนับสนุนด�านงบประมาณเพ่ือนํามาพัฒนาการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีแบบบูรณาการ ให�มากข้ึน สอดคล�องกับ 
Adhikary (1995) เสนอว�ารูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวต�องใช�กลยุทธ�ท่ีจะผสมผสานกลมกลืนกัน
ระหว�างการอนุรักษ� และต�องเป6นการทําธุรกิจท�องเท่ียวท่ีมีเปVาหมายชัดเจนเหมาะสม ซ่ึงในอนาคต
ภาครัฐควรเข�ามามีบทบาทให�มากกว�าท่ีเป6นอยู� และต�องเข�ามาควบคุมดูแลในการบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�เช�น การปรับปรุง และจัดระเบียบ
ร�านค�าท่ีอยู�ในบริเวณที่หน�วยงานภาครัฐ จัดสรรให� ให�มีความเป6นระเบียบเรียบร�อย เพ่ือดึงดูด
นักท�องเท่ียว มีเอกสารแนะนําสถานที่ท�องเที่ยวให�นักท�องเที่ยวได�ศึกษาเส�นทางและแผนผังต�างๆ 
บริเวณโบราณสถานให�มากข้ึน ซ่ึงการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมเป6นการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข�องกับความรู�
ทางประวัติศาสตร� ศาสนสถาน เช�น วัดหรือสถานที่สําคัญ ๆ ความสวยงาม ศิลปวัฒนธรรม และ
ศาสนา เป6นการมุ�งม่ันในการเดินทางเพ่ือเรียนรู�เก่ียวกับวัฒนธรรมของท�องถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีน�าสนใจ เช�น 
เพ่ือนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ควรมีการควบคุมภายในโบราณสถาน โดยไม�ควรมีการกําหนดจํานวนเงินใน
การซ้ือดอกไม�ไหว�พระ สอดคล�องกับ กรรณิการ� สองเมือง (2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเทศบาล ตําบลกู�กาสิงห� อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร�อยเอ็ด โดย
พบว�าแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลกู�กาสิงห�  
คือ การเน�นการมีส�วนร�วมของชุมชนโดยมีกลยุทธ�ดังนี้ คือ 1) สร�างเครือข�ายการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  



220 
 

2) พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�เพียงพอกับความต�องการของนักท�องเที่ยวกลุ�มเปVาหมาย  3) ระดม
ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียว และ  4) ปลูกจิตสํานึกแก�เยาวชน
คนรุ�นใหม�ในเทศบาลตําบลกู�กาสิงห� ให�มีการศึกษาเรียนรู�ด�านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร�ของพ้ืนท่ี 
ซ่ึงการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมก็เพ่ือชื่นชมกับเอกลักษณ�ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ�มชนอ่ืน 
เพ่ือก�อให�เกิดมิตรภาพ ความรู� ความเข�าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจ ในวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ 
และจะได�รับความเพลิดเพลิน พร�อมทั้งสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรการท�องเท่ียว เช�น 
ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต  ศิลปะทุกแขนงและสิ่งต�าง ๆ 
ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ�งเรืองท่ีมีการพัฒนา ในแต�ละยุคสมัย เนื่องจากเป6นสถานท่ี ท่ีนักท�องเท่ียวมา
ไหว�พระทําบุญ ควรให�นักท�องเท่ียวบริจาคตามศรัทธา และมีการจําหน�ายวัตถุมงคลภายในโบราณสถาน
มากเกินไป ควรมีการให�ความรู� ความเข�าใจในการอนุรักษ�โบราณสถาน การเข�มงวดในเรื่องการแต�งกาย 
การปฏิบัติตัว และการเคารพสถานท่ีให�นักท�องเท่ียวทราบมากข้ึน เนื่องจากเป6นแหล�งท�องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมท่ีควรเคารพ โดยให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องช�วยกันสนับสนุนอนุรักษ�วัฒนธรรมไทยเรื่องการ
แต�งกายกับเยาวชนหรือคนรุ�นใหม� เพ่ือการสร�างเสน�ห� และเอกลักษณ�ของประเทศไทย 
  ด�านสิ่งอํานวยความสะดวกซ่ึงต�องมีการพัฒนาการบริหารจัดการการท�องเท่ียวแบบ      
บูรณาการเพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี ต�องมุ�งไปสู�การพัฒนา
ทางการท�องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดการสร�างสรรค�ของแหล�งโบราณสถาน ท่ีถือเป6นการดึงดูดใจ
ทางการท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�ทางสถาปZตยกรรม วิศวกรรม ให�เป6นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงกําหนดนโยบาย โดยเน�นในเรื่องการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว และการ
บริการด�านการท�องเท่ียว เพ่ือให�เกิดการเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่องซ่ึงการท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร�
อย�างสร�างสรรค�จะมีรูปแบบ และกิจกรรมท่ีจะสามารถดํารงอยู�ได�หากมีนักท�องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน
อย�างสมํ่าเสมอ ซ่ึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของธุรกิจท�องเท่ียวให�สร�างรายได�เพ่ิมข้ึน 
ต�องเน�นการพัฒนากิจกรรมท่ีสร�างมูลค�าคุณค�า และกระจายรายได�โดยคํานึงถึงความสมดุลและการ
สร�างสรรค� มีการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว ตลอดจนปZจจัย
สนับสนุนให�มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียวให�มีศักยภาพ สร�างความสมดุล
ระหว�างการใช�ประโยชน�ทรัพยากรท�องเที่ยวควบคู�ไปกับการอนุรักษ�สังคม และวิถีชีวิตของชุมชน 
เตรียมความพร�อมของภาคบริการให�มีความพร�อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและทรัพยากรการ
ท�องเท่ียวยังคงรักษาความดึงดูดใจไว�ได�ไม�เสื่อมคลาย ธุรกิจบริการท่ีมีผลกําไร แม�ต�องมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการให�บริการอยู�เสมอก็ตาม ผลกระทบจะต�องไม�เกิดข้ึนหรือหากมีต�องเป6นผลกระทบท่ี
น�อยท่ีสุด โดยอาจใช�เอกลักษณ�เด�นเฉพาะตัวเป6นหลัก รวมท้ังสภาพแวดล�อมท่ีมนุษย�สร�างข้ึนและมี
เรื่องราวความเป6นมาท่ีสําคัญ ถือเป6นแหล�งท่ีมีคุณค�าในระดับโลก เพ่ือส�งเสริมสู�การสร�างสรรค� ซ่ึงต�อง
อาศัยความร�วมมือจากหน�วยงานและประชาคมต�างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน สอดคล�องกับ 
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โรจนันท� ทรงอยู� (2556) ได�ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสองฝZ�งโขง 
จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทร� โดยพบว�าการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต�อง
มีกลยุทธ�ด�านการบริหารจัดการท�องเท่ียว โดยกระจายการบริหารจัดการสู�ท�องถ่ินมากท่ีสุด ในรูปแบบ
การบูรณาการและมีการแบ�งปZนผลประโยชน� แหล�งท�องเที่ยวต�องมีความปลอดภัยเพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของนักท�องเท่ียวและประสงค�จะมาเท่ียวซํ้าอีก โดยนําศักยภาพด�านสถานท่ีทางธรรมชาติ
หรือวัฒนธรรมซ่ึงเป6นจุดแข็งมาเป6นแรงดึงดูดใจ  พร�อมสร�างจุดแข็งใหม�มาเสริม ด�วยการมีส�วนร�วม
ของชุมชนให�มีการดําเนินการในลักษณะของเครือข�ายประสานงานกับหน�วยงานอ่ืนและการแบ�งปZนให�
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือนํามาพัฒนาสถานท่ีท�องเท่ียว ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข�องให�มีจิตสํานึกในการ
ให�บริการอย�างมีคุณภาพและยุติธรรม ผู�ประกอบการท�องเท่ียวควรส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยกําหนด
ราคามาตรฐาน มีการบริการท่ีประทับใจและนําเสนอในข�อมูลท่ีถูกต�อง   
  การปรับโครงสร�างภาคบริการ ให�เป6นแหล�งสร�างรายได�หลักของประเทศ ต�องมีการฟ��นฟู 
พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�โบราณสถานในเชิงกลุ�มพ้ืนท่ี รวมท้ังการอนุรักษ�วัฒนธรรม
ท�องถ่ิน วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปZญญาท�องถ่ิน เพ่ือสร�างสินค�าการท�องเท่ียวให�แก�ธุรกิจการท�องเท่ียว
ผลักดันให�เป6นแหล�งท�องเท่ียวของตลาดท�องเท่ียวโลกอีกด�วย  ท้ังนี้ต�องมีการสื่อสารให�ครบองค�ประกอบ
ของแหล�งท�องเที่ยว ซึ่งประกอบด�วย แหล�งท�องเที่ยว การเข�าถึง กิจกรรมประกอบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก นอกเหนือจากการซึมซับในความเก�าแก�ของโบราณสถาน และเพ่ือการแสวงหาความรู�
ทางประวัติศาสตร�อีกท้ังยังเป6นแหล�งเรียนรู�ท่ีง�ายต�อการเดินทางอีกด�วยจากกระแสความสนใจ
ทางด�านแหล�งท�องเท่ียวท่ีเป6นของชาวไทยและชาวต�างประเทศมีมากข้ึน สอดคล�องกับ Swarbrooke 
(2000) เสนอว�า การท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป6นการเดินทางเพื่อศึกษาและเรียนรู�ถึงวิถีทางการ
ดําเนินชีวิต ศิลปะ โบราณสถานและเทศกาลงานประเพณีต�างๆ ท้ังท่ีมีมานานแล�วโดยเก่ียวเนื่องกับ
ความเป6นอยู�ของสังคม โดยใช�วัฒนธรรมเป6นทรัพยากรการท�องเท่ียว 
  การท�องเที่ยวเริ่มจากกระบวนการทางความคิด และการตัดสินใจในเรื่องของการ
บริการต�าง ๆ เพ่ือสร�างประสบการณ�จากการเดินทาง และความพึงพอใจท่ีได�รับ สอดคล�องกับวันสาด 
ศรีสุวรรณ (2553)  ได�ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส�วนร�วม
ของชุมชน ลุ�มน้ําตาปv การวิจัยนี้เป6นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยพบว�าแนวทางการจัดการท�องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนประกอบด�วยการรณรงค�สร�างจิตสํานึกของคนในชุมชนให�มี
ความรู�สึก  ในการเป6นเจ�าของ  มีความรับผิดชอบร�วมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล�อม  ความสะอาด
ของสถานที่ และความปลอดภัยของนักท�องเที่ยว การสร�างคุณค�าให�แก�ชุมชน โดยร�วมกันศึกษา
ค�นคว�าหาสิ่งท่ีดีและมีประโยชน�เพ่ือนํามาจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว รวมท้ังความมีอัธยาศัยไมตรีของ
ชุมชนมีการวางแผนรับผิดชอบร�วมกันในการดําเนินงานและการแบ�งปZนผลประโยชน�และการจัดเตรียม
ความพร�อมด�านโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป6นสําหรับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ได�แก� ด�านศูนย�ข�อมูล  
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เส�นทางการท�องเท่ียว ด�านอาหาร เครื่องด่ืม ห�องน้ํา จุดชมวิว การสื่อสาร และวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช�
ประกอบกิจกรรมการท�องเท่ียว คนในชุมชนมีการเผยแพร�ขนบธรรมเนียมประเพณีความงดงามของ
ธรรมชาติและภูมิปZญญาท�องถิ่น รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะร�วมมือให�การสนับสนุนให�การ
ดําเนินงานการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให�มีเจริญก�าวหน�าอย�างสร�างสรรค�และควรมีหน�วยงานภาครัฐ
ให�การสนับสนุน มีหน�วยงานภายนอก (ยูเนสโก) ท่ีให�การช�วยเหลือและกํากับดูแลซ่ึงทุกภาคส�วนท่ี
เก่ียวข�องให�ความร�วมมือในการพัฒนาและพ้ืนฟูทรัพยากรแหล�งท�องเท่ียวโดยเฉพาะโบราณสถาน 
และเพ่ิมบทบาทในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ือส�งเสริมระดับพ้ืนท่ีขององค�กร
ท�องถ่ิน และชุมชนทําให�วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป มีการแข�งขันกันอย�างรุนแรงโดยเฉพาะกับประเทศท่ี
มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีคล�าย ๆ กัน แต�ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่องการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรค� 

  ดังนั้น ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการการท�องเที่ยวแบบบูรณาการเพ่ือส�งเสริม
การท�องเท่ียวให�มีการสร�างสรรค�และสมดุลกับสภาพแวดล�อม โดยให�ความรู�ด�านการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรค�แก�ประชาชนและทุกภาคส�วน ส�งเสริมการพัฒนาองค�ประกอบท่ีเก่ียวข�องกับการบริหาร
จัดการการท�องเท่ียวแบบบูรณาการเพ่ือส�งเสริมการบริหารจัดการให�เกิดประโยชน�อย�างสร�างสรรค�
สอดคล�องกับ Collier and Harraway (1997) ท่ีเสนอว�า การท�องเท่ียวจะบรรลุวัตถุประสงค�ได�นั้น
ขึ้นอยู�กับการบริการนักท�องเที่ยวที่ได�สร�างความประทับใจ เช�น วัฒนธรรม ที่เป6นวิถีชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น โดยแหล�งท�องเท่ียวมีความสวยงามประทับใจหรือมีคุณค�าของแหล�งท�องเท่ียว
เป6นการเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล�อม โดยมีแรงกระตุ�นจากความต�องการในด�านกายภาพ 
วัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ� สถานะหรือเกียรติคุณเป6นส�วนหนึ่งของมนุษย�และเป6นท่ีมาของอุตสาหกรรม
การท�องเที่ยว โดยทุกภาคส�วนควรให�ความสําคัญกับการพัฒนาและ พื้นฟูทรัพยากรท่ีเป6นแหล�ง
โบราณสถานท่ีตั้งอยู�ในเขตเมืองเก�า ทําให�ง�ายต�อการบริหารจัดการการท�องเท่ียวแบบ บูรณาการเพ่ือ
ส�งเสริมพื้นที่ และมีชื่อเสียงและเป6นที่รู�จักไปทั่วโลกมีกิจกรรมการเข�าชมสถานที่  โดยเน�นวิถี
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�และมีการสร�างสรรค�กิจกรรมและรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือสร�างมูลค�าเพ่ิมเพ่ือกระตุ�นการเดินทางของนักท�องเท่ียว การเดินทางเข�าถึงง�าย 
และสะดวกรวดเร็ว เป6นเมืองท่ีรู�จักไปท่ัวโลก ประชาชนมีส�วนร�วมและคุ�นเคยในกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน และองค�กรปกครองท�องถ่ินให�สามารถ
บริหารจัดการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท�องเท่ียวให�อยู�ในระดับสากล ส�งเสริมการอนุรักษ�พ้ืนฟู 
หรือ พัฒนาแหล�ง ทองเท่ียวให�มีการสร�างสรรค� ท้ังภาครัฐและเอกชน พัฒนาระดับมาตรฐานการ
ให�บริการ และปZจจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว 
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  การท�องเท่ียวในจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัฒนธรรม เทศกาล มหกรรม งานประเพณี 
กิจกรรมการท�องเท่ียว การบริการการท�องเท่ียว ท่ีได�รับความสนใจท้ังทิวทัศน� บรรยากาศยามเย็น
ริมน้ํา และต�นไม�น�อยใหญ�และแหล�งท�องเที่ยวทางประวัติศาสตร�ที่ได�รับความสนใจ สอดคล�องกับ 
ประพัทธ�ชัย ไชยนอก (2553) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
บ�านด�านซ�าย อําเภอด�านซ�าย จังหวัดเลย โดยพบว�าสิ่งดึงดูดใจทางการท�องเท่ียว ควรมีความเป6น
เอกลักษณ�เฉพาะของตนเอง มีความเป6นธรรมชาติหรือมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร�ท่ีเก�าแก�   
เช�น พระธาตุศรีสองรัก วัดป|าเนรมิตวิปZสสนา วัดโพนชัย และพิพิธภัณฑ�ผีตาโขน มีวัฒนธรรม และ
ประเพณีบางอย�างที่ได�มีปฏิบัติสืบต�อกัน เช�น ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ประเพณีบุญหลวง  
ประเพณีสงกรานต� รดน้ําดําหัว และงานประเพณีแห�ผีตาโขน เป6นต�น ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ควรมีความเพียงพอ ด�านการเข�าถึงแหล�งท�องเที่ยวให�องค�การบริหารส�วนตําบลในท�องถิ่นร�วมกับ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในช�วยกันในการปรับปรุงเส�นทางการเดินทางให�มีสะดวก และความปลอดภัย
มากข้ึน อีกท้ังมีการจัดทําปVายบอกระยะทางท่ีมองเห็นได�ชัดเจน เข�าใจง�ายและควรให�ประชาชนใน
ชุมชนเป6นแกนนําสําคัญในการจัดอํานวยความสะดวกต�อการเดินทางเข�าถึงยังแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมให�แก�นักท�องเท่ียว เป6นต�น 
  สิ่งอํานวยความสะดวกภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ด�านการเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียวระบบ
คมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค ปVายบอกทางชัดเจนไปยังแหล�งท�องเท่ียว การเข�าถึงสะดวก
มีระบบถนน มีบริการนั่งรถชมเมือง และจักรยานในบริเวณแหล�งท�องเท่ียว มีภัตตาคาร ร�านอาหาร 
ร�านเครื่องด่ืมในบริเวณท่ีเหมาะสม มีร�านขายของท่ีระลึก และหนังสือของแหล�งท�องเท่ียว มีพ้ืนท่ี     
สีเขียวพ้ืนท่ีธรรมชาติ และแม�น้ําลําคลอง  มีศูนย�ข�อมูล และการสื่อความหมาย มีปVายบอกทางเวลา
เปyด-ปyด มีปVายสื่อความหมายท่ีชัดเจนในแต�ละพ้ืนท่ีของโบราณสถาน มีการแนะนําเส�นทางเดินทาง
ภายในโบราณสถาน มีการปรับปรุงและอนุรักษ�ภูมิทัศน�ในโบราณสถาน ท่ีมีการปVองกันการก�อสร�าง
ตึกสมัยใหม�รอบ ๆ โบราณสถานซึ่งจะทําลายภูมิทัศน�มากมีการปลูกต�นไม�จัดพื้นที่ให�ร�มรื่นโดย       
ไม�บดบังโบราณสถานมีการจัดบุคลากรเดินตรวจสอบความปลอดภัยมากจัดทําปVายเตือนจุดอันตราย 
ได�แก� ทางเดินต�างระดับ บันไดสูงชัน และมีจุดรับแจ�งเหตุด�วนเหตุร�ายของนักท�องเท่ียว มีปVายเตือน
นักท�องเท่ียวให�เคารพโบราณสถาน มีการควบคลุมไม�ให�นักท�องเท่ียวปvนป|าย ขีดเขียน และทําลาย
โบราณสถาน มีบริการติดตามของสูญหายของนักท�องเท่ียว ทําให�จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเป6นเมืองท่ีมี
โบราณสถานเก�าแก� ทรงคุณค�ายังคงมีความได�เปรียบในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการการท�องเท่ียว
เพ่ือการพัฒนาอย�างสร�างสรรค�ในอนาคต ท่ีจะช�วยการพัฒนาการบริหารจัดการการท�องเท่ียวแบบ
บูรณาการท่ีมุ�งเน�นการอนุรักษ�ท่ีสร�างสรรค� โดยประชาชนในชุมชนให�มีความภาคภูมิใจท่ีจะอนุรักษ�
สถานท่ี อาคาร สิ่งก�อสร�างท่ีมีคุณค�าทางประวัติศาสตร�ศิลปกรรม สถาปZตยกรรม และวัฒนธรรม 
เพ่ือให�เป6นแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของประชาชนชาวไทยและชาวโลกสืบต�อไป 
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ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี            
มีข�อเสนอแนะดังต�อไปนี้ 

1. ข�อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช� 
1.1 จากการวิจัยพบว�า ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ยังขาดการสร�างและส�งเสริมความร�วมมือในลักษณะของภาคีเครือข�ายทางด�านการท�องเที่ยว           
เชิงสร�างสรรค� เพ่ือสร�างอัตลักษณ�ของแต�ละท�องถ่ินให�เห็นถึงความแตกต�างกับจังหวัดได�อย�างชัดเจน
ดังนั้นควรทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยหน�วยงานที่เกี่ยวข�องควรนํายุทธศาสตร�ท่ีได�  
จากการวิจัยไปเป6นแผนปฏิบัติการในการดําเนินการต�อไป 

1.2 ผลการวิจัยพบว�าควรมีการจัดทําคู�มือด�านการท�องเที่ยวเป6นภาษาต�างๆ ให�มี
ความหลากหลาย โดยนักท�องเท่ียวสามารถดาวน�โหลดออนไลน� หรือมีแอปพลิเคชั่นท่ีมีการอัพเดท
ข�อมูล อยู�เสมอเพ่ือง�ายต�อการเข�าถึง เช�น คู�มือการท�องเท่ียวเป6นภาษาอ่ืนๆ คู�มือการเดินทางด�วยรถ
โดยสารประจําทางหรือรถทัศนาจรท่ีปลอดภัยและได�มาตรฐาน การปฏิบัติตัวในสถานที่ท�องเที่ยว       
ที่สําคัญทางศาสนา กฎหมายและระเบียบของใช�สถานที่ท�องเท่ียวต�างๆ รวมท้ังข�อพึงระวังต�างๆ  
ควรดําเนินการโดยการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 

1.3 จากผลการวิจัยพบว�านักท�องเท่ียวมีการพบเห็นการประชาสัมพันธ�ด�านการ
ท�องเท่ียวผ�านสื่อมวลชนมากที่สุดคือสื่ออินเตอร�เน็ตและสื่อโทรทัศน� ดังนั้นผู�ที่เกี่ยวข�องควรใช�
ช�องทางการสื่อสารผ�านสื่ออินเตอร�เน็ตและสื่อโทรทัศน�เป6นหลัก ในการประชาสัมพันธ�มากกว�าสื่ออ่ืน  

1.4 จากผลการวิจัยพบว�าควรมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช�น การอบรมให�ผู�ประกอบการ   
มีจิตใจบริการ และสามารถสื่อสารข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับแหล�งท�องเท่ียวให�แก�นักท�องเท่ียวได� รวมถึง
การอบรมด�านภาษาต�างประเทศ เช�น ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ|น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน เป6นต�น 
เพ่ือสามารถให�ข�อมูลเบื้องต�นให�แก�นักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศได� อีกทั้งนักท�องเที่ยวกลุ�มนี้เป6น
กลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีกําลังซ้ือสูง และมีความสนใจในประวัติศาสตร�และวัฒนธรรมอย�างมาก อีกท้ัง
เพ่ือเตรียมความพร�อม ของบุคลากรเข�าสู�การเป6นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

1.5 ผลการวิจัยพบว�ายังขาดด�านการตลาดและการประชาสัมพันธ� ดังนั้นหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องควรมีการปรับแผนทางการตลาดและการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่องในกิจกรรมการท�องเท่ียว     
เชิงสร�างสรรค� 
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2. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต,อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร�การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดอ่ืนๆ 

ท่ีมีบริบทของพ้ืนท่ีแตกต�างกันไป เปรียบเทียบจุดอ�อน จุดแข็งหรือข�อได�เปรียบข�อเสียเปรียบต�างๆ 
รวมถึงผลสําเร็จที่ได�รับ เพื่อสามารถนําไปปรับใช�ให�เข�ากับสภาพแวดล�อมทางภูมิศาสตร�และ
สภาพการณ�ได�อย�างเหมาะสม 

2.2 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วมในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร� การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีในปZญหาที่มีความเด�นชัดเป6นพิเศษ 
โดยเปรียบเทียบแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกัน หรือลักษณะเดียวกันเพื่อหาทางเชื่อมโยง 
ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อนําไปสู�การพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวอื่นๆ ที่มีรูปแบบการท�องเที่ยวทํานอง
เดียวกัน 

2.3 ควรมีการศึกษาความคาดหวังหรือความต�องการของนักท�องเท่ียวในการท�องเท่ียว
จังหวัดสุพรรณบุรี ต�อการบริหารจัดการยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ว�านักท�องเที่ยว
คาดหวังอย�างไรบ�าง ต�องการให�มีอะไร เพ่ิมเติมอย�างไรบ�าง เพ่ือนําผลการวิจัยมาประชาสัมพันธ�ให�
หน�วยงานของรัฐและเอกชนนําไปพัฒนาปรับปรุงให�เป6นท่ีนิยมของนักท�องเท่ียว จังหวัดสุพรรณบุรี 
ต�อไป 

2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับศักยภาพของสถานท่ีท�องเท่ียวหรือทรัพยากร
ท�องเท่ียวอ่ืนๆ ในระดับมหภาค เช�น การท�องเท่ียวเชิงชาติพันธุ� ประเพณี และวัฒนธรรมควบคู�ไปกับ
การอนุรักษ�ทรัพยากรการท�องเที่ยวทางเพื่อให�ทราบศักยภาพการท�องเที่ยวเพ่ือการส�งเสริมและ
การรองรับ จํานวนนักท�องเท่ียวเพ่ือการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค�ในอนาคต 

2.5 ศึกษาความคิดเห็นในการมีส�วนร�วมของผู�นําชุมชน หรือประชาชนในท�องถ่ินต�อ
การมีส�วนร�วมในการอนุรักษ�แหล�งโบราณสถานเพ่ือเป6นแนวทางในการส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามี     
ส�วนร�วมในการอนุรักษ�โบราณสถานมากยิ่งข้ึน 

2.6 ควรมีวิจัยเพ่ือศึกษาปZจจัยท่ีเก่ียวข�องในการบริหารจัดการยุทธศาสตร�การท�องเท่ียว     
เชิงสร�างสรรค�ของจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื่องขีดความสามารถในการรองรับนักท�องเท่ียวช�วงเทศกาล 
งานประเพณีต�างๆ เพราะเป6นช�วงที่มีอัตรานักท�องเที่ยวสูง และทําให�เกิดการแออัด แย�งกันใช�
ทรัพยากรต�างๆ และทําให�เกิดความเสื่อมโทรม 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 
 
1. ผู	ช�วยศาสตราจารย� ดร. ธีระ สินเตชารักษ� ผู	ช�วยอธิการบดีฝ"ายวิจัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
2. ดร.ชูวิทย�  มิตรชอบ    รองผู	อํานวยการองค�การบริหาร 

การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ 
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน  (อพท) 

3. ผู	ช�วยศาสตราจารย�สุดแดน  วิสุทธิรักษ�   อาจารย�ประจําคณะสังคมวิทยาและ 
มานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

4. ดร.สุรศักด์ิ  จํารัสการ ประธานเจ	าหน	าท่ีบริหาร 
 บริษัท ทีฆทัศน� จํากัด 
5. ดร.เกษมพงศ�  พิศาลธนาวงษ� วิศวกร ระดับ 9 
 บมจ. กสท.โทรคมนาคม 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ/เช่ียวชาญ 
       

ลําดับท่ี ตําแหน'งและประสบการณ3 
1 อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท'องเท่ียวและกีฬา 

2 อดีตปลัดกระทรวงการท�องเท่ียว และกีฬา 
3 ผู	ว�าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

4 รองผู	ว�าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

5 ผู	บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 
6 นายกสมาคมส�งเสริมธุรกิจการท�องเท่ียว 
7 นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

8 ประธานชมรมมัคคุเทศก� 
9 ประธานสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สุพรรณบุรี 
10 ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
11 ผู	อํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 2  
12 ผู	อํานวยการสํานักงานการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สุพรรณบุรี 
13 ประชาสัมพันธ�จังหวัดสุพรรณบุรี 
14 ผู	อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
15 ขนส�งจังหวัดสุพรรณบุรี 
16 ประธานสมาคมมัคคุเทศก�อาชีพแห�งประเทศไทย 
17 นายกสมาคมกํานัน ผู	ใหญ�บ	าน จังหวัดสุพรรณบุรี 
18 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัสุพรรณบุรี 
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ผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ในการสัมภาษณ3เชิงลึก 
 

ลําดับท่ี ตําแหน�งและประสบการณ� 

1 อดีตรัฐมนตรีว'าการกระทรวงการท'องเท่ียวและกีฬา 

2 ผู	ว�าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

3 รองผู	ว�าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
4 นายกสมาคมส�งเสริมธุรกิจการท�องเท่ียว 

5 ผู	อํานวยการสํานักศิลปากร 2 สุพรรณบุรี 

6 ผู	อํานวยการการท�องเท่ียว แห�งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 
7 ประธานสภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวจังหวัดสุพรรณบุรี 
8 วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
9 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม จังหวัดสุพรรณบุรี 
10 ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือวิจัย 
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แบบสัมภาษณ�เชิงลึก  

 
เรื่อง ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ส�วนท่ี 1: ข�อมูลท่ัวไปด�านประชากรศาสตรของผู�ให�สัมภาษณ 
 
1. ชื่อ-สกุล และอายุ 

   

 
2. ตําแหน�งงานท่ีดํารงอยู�ในป3จจุบัน 

   

 
3. ประสบการณทํางาน 

   

 
4. หน�าท่ีความรับผิดชอบ 

   

 

 
ส�วนท่ี 2: ความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ท�านคิดว�ายุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีควรเป7นอย�างไร 
ป3ญหา และอุปสรรคต�าง ๆ มีอะไรบ�าง และจะแก�ได�อย�างไร โดยมีคําถามตามประเด็นท่ีศึกษา ดังต�อไปนี้ 

1.1 ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีภาครัฐควรมีการพัฒนา
เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์กับภารกิจได�มากท่ีสุดอย�างไร 

1.2 ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี ควรมีการพัฒนาให�
ทุกฝCายเข�ามามีส�วนร�วมมากน�อยเท�าใด และควรเป7นฝCายใดบ�าง  

1.3 ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีต�องมีการปรับปรุง
กระบวนการให�เหมาะสมเพ่ือให�เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้นต�องทําอย�างไร 
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2. ท�านคิดว�าป3จจัยทางด�านศักยภาพการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีป3จจัยอะไรบ�างท่ีเป7นอุปสรรค เพราะเหตุใด และจะแก�ไขได�อย�างไร โดยมีคําถามตามประเด็นท่ีศึกษา 
ดังต�อไปนี้ 

2.1 การพัฒนาด�านความปลอดภัยควรเป7นอย�างไรเพ่ือให�เกิดความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.2 การพัฒนาด�านสิ่งอํานวยความสะดวกควรเป7นอย�างไรเพ่ือให�เกิดความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2.3 การพัฒนาด�านการเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียวควรเป7นอย�างไรเพ่ือให�เกิดความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2.4 การพัฒนาด�านขีดสามารถในการรองรับของพื้นที่ควรเป7นอย�างไรเพื่อให�เกิด
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.5 การพัฒนาด�านความพร�อมของคนในชุมชนท่ีมีต�อการท�องเท่ียวควรเป7นอย�างไร
เพ่ือให�เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.6 การพัฒนาด�านการประชาสัมพันธในการเป7นแหล�งท�องเท่ียวควรเป7นอย�างไรเพ่ือให�
เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.7 การพัฒนาด�านคุณค�าของการเป7นแหล�งท�องเที่ยวควรเป7นอย�างไรเพ่ือให�เกิด
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ท�านคิดว�าด�านการมีส�วนร�วมในยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัด
สุพรรณบุรี จะนําไปสู�การปฏิบัติได�อย�างไร ในส�วนของ 

3.1 ประชาชนและชุมชน 
3.2 ผู�ประกอบการ 
3.3 ภาครัฐ 

4. ท�านคิดว�าด�าน 7 S จะมีส�วนเก่ียวข�องกับยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรี จะนําไปสู�การปฏิบัติได�อย�างไร ในส�วนของ 

4.1 การพัฒนาด�าน Strategy หรอืกลยุทธ 
4.2 การพัฒนาด�าน Structure หรือโครงสร�างองคการ 
4.3 การพัฒนาด�าน Systems หรือระบบ 
4.4 การพัฒนาด�าน Staffs หรือ บุคลากร 
4.5 การพัฒนาด�าน Style หรือ รูปแบบการบริหาร 
4.6 การพัฒนาด�าน Skills หรือ ทักษะ 
4.7 การพัฒนาด�าน Superordinate Goal หรือ เป[าหมายสูงสุดขององคการ 
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ส�วนท่ี 3: ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ 
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แบบสอบถาม EDFR เดลฟาย 3 รอบ 
 

 รอบท่ี 1 การสัมภาษณผู�เชี่ยวชาญให�แสดงความคิดเห็นโดยอิสระตามความคิดเห็นท่ี
เก่ียวกับยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีว�า ควรมีองคประกอบใดบ�าง 
รวมท้ังขอความกรุณาท�านได�โปรดให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือความชัดเจนและสมบูรณยิ่งข้ึน 
 

แบบสอบถามรอบท่ี 1 
 

ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................................... 

ตําแน�ง....................................................หน�วยงาน........................................................... 

 
องค�ประกอบท่ี 1 ด.านกลยุทธ� (Strategy) 

 ท�านคิดว�า มีประเด็นใดบ�างในด�านกลยุทธ (Strategy) ท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................ 

6. ................................................................................................................................................ 

7. ................................................................................................................................................ 

8. ................................................................................................................................................ 

9. ................................................................................................................................................ 

10. ............................................................................................................................................. 
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องค�ประกอบท่ี 2 ด.านโครงสร.างองค�การ (Structure) 

 ท�านคิดว�า มีประเด็นใดบ�างในด�านโครงสร�างองคการ (Structure) ท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุร ี

1. ................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................ 

6. ................................................................................................................................................ 

7. ................................................................................................................................................ 

8. ................................................................................................................................................ 

9. ................................................................................................................................................ 

10. ............................................................................................................................................. 

 
องค�ประกอบท่ี 3 ด.านระบบ (Systems) 

 ท�านคิดว�า มีประเด็นใดบ�างในด�านระบบ (Systems) ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................ 
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6. ................................................................................................................................................ 

7. ................................................................................................................................................ 

8. ................................................................................................................................................ 

9. ................................................................................................................................................ 

10. ............................................................................................................................................. 

  
องค�ประกอบท่ี 4 ด.านบุคลากร (Staffs) 

 ท�านคิดว�า มีประเด็นใดบ�างในด�านบุคลากร (Staffs) ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................ 

6. ................................................................................................................................................ 

7. ................................................................................................................................................ 

8. ................................................................................................................................................ 

9. ................................................................................................................................................ 

10. ............................................................................................................................................. 
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องค�ประกอบท่ี 5 ด.านรูปแบบการบริหาร (Style) 

 ท�านคิดว�า มีประเด็นใดบ�างในด�านรูปแบบการบริหาร (Style) ท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตรการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................ 

6. ................................................................................................................................................ 

7. ................................................................................................................................................ 

8. ................................................................................................................................................ 

9. ................................................................................................................................................ 

10. ............................................................................................................................................. 
 
องค�ประกอบท่ี 6 ด.านทักษะ (Skills) 

 ท�านคิดว�า มีประเด็นใดบ�างในด�านทักษะ (Skills) ท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................ 
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6. ................................................................................................................................................ 

7. ................................................................................................................................................ 

8. ................................................................................................................................................ 

9. ................................................................................................................................................ 

10. ............................................................................................................................................. 
 
องค�ประกอบท่ี 7 ด.านเปIาหมายสูงสุด   

ท�านคิดว�า มีประเด็นใดบ�างในด�านเป[าหมายสูงสุดท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตรการท�องเที่ยวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................ 

6. ................................................................................................................................................ 

7. ................................................................................................................................................ 

8. ................................................................................................................................................ 

9. ................................................................................................................................................ 

10. ............................................................................................................................................. 

 

  

 



263 
 

องค�ประกอบท่ี 8 ด.านการมีส�วนร�วม 

 ท�านคิดว�า มีประเด็นใดบ�างในด.านการมีส�วนร�วมยุทธศาสตรการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................ 

6. ................................................................................................................................................ 

7. ................................................................................................................................................ 

8. ................................................................................................................................................ 

9. ................................................................................................................................................ 

10. ............................................................................................................................................. 

 

      

        (ลงชื่อ) ............................................... 

              (…….....................................................) 

         ผู�ตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณเป7นอย�างสูงท่ีให�ความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  

และให�ความคิดเห็นรวมท้ังข�อเสนอแนะในครั้งนี้ 
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 รอบท่ี 2 ให�ท�านแสดงความคิดเห็นด�วยวิธีการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบ
ของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีแต�ละด�านตามเกณฑท่ีกําหนดว�า 
ท�านเห็นด�วยอย�างยิ่ง เห็นด�วย ไม�แน�ใจ ไม�เห็นด�วย หรือไม�เห็นด�วยอย�างยิ่ง และหากท�านเห็นว�า
องคประกอบของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีใดควรปรับปรุงแก�ไข 
ขอความกรุณาท�านได�โปรดให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมด�วย 
 

แบบสอบถามรอบท่ี 2 
 

เรื่อง ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช�เทคนิค EDFR เดลฟาย          
(รอบท่ี 2) คําชี้แจง: 

 
1. แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค�า (Rating Scale) 5 ลําดับ เพ่ือให�ท�านผู�เชี่ยวชาญ

พิจารณา จัดลําดับความสําคัญของแต�ละแต�ละด�าน เป7นรายข�อ โดยกําหนดความหมายตามระดับ
คะแนนดังต�อไปนี้ 
 
         ระดับคะแนน                          ความหมาย 

   1  องคประกอบมีแนวโน�มความสําคัญน�อยท่ีสุด 

   2  องคประกอบมีแนวโน�มความสําคัญน�อย 

   3  องคประกอบมีแนวโน�มความสําคัญปานกลาง 

   4  องคประกอบมีแนวโน�มความสําคัญมาก 

   5  องคประกอบมีแนวโน�มความสําคัญมากท่ีสุด 

  

 โปรดกรุณาแสดงความคิดเห็นของท�านโดยแสดงเครื่องหมาย (✓) ลงในช�องท่ีต�องการ

เท�านั้น 
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2. เพ่ือความเข�าใจตรงกันในการตอบแบบสอบถาม ขอให�ท�านได�แสดงไว�ในคําชี้แจง
เก่ียวกับองคประกอบของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีด�วยเทคนิค 
EDFRเดลฟาย (รอบท่ี 2) ดังกล�าวข�างต�น เพ่ือประกอบการพิจารณาตอบแบบสอบถามของท�าน 

3. หากท�านเห็นว�า องคประกอบของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัด
สุพรรณบุรีใดควรปรับปรุงแก�ไข ขอความกรุณาจากท�านช�วยให�ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมด�วย 

 

  

 

ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ
องค�ประกอบของ
ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิง

สร.างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 4 3 2 1 

ด.านกลยุทธ� (Strategy)      

1. การมีแผนงานท่ีจะนําไปสู�การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดเพ่ือ
ขับเคลื่อนให�ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัด
สุพรรณบุรีบรรลุเป[าหมายท่ีต้ังไว� 

     

2. การมีแผนงานท่ีต�องการจะทํา ซ่ึงนําไปสู�การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�
อย�างจํากัดเพ่ือขับเคลื่อนให�ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรีบรรลุเป[าหมายท่ีตั้งไว�  

     

3. มีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือสร�าง
ความก�าวหน�าและความม่ันคง โดยให�นักท�องเท่ียวเข�าถึงบริการหรือมี
บริการให�เม่ือต�องการและมีความปลอดภัย รวมท้ังประหยัดค�าใช�จ�าย  

     

4. การมุ�งเน�นดําเนินการตามความต�องการของนักท�องเท่ียวเพ่ือท่ีจะ
สามารถบริการการท�องเท่ียวท่ีสร�างความพึงพอใจและความสุขแก�
นักท�องเท่ียว 

     

5. สามารถตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียว มีความรวดเร็วและ
ให�บริการท�องเท่ียวในโปรแกรมอิเลคทรอนิกสให�สามารถตอบสนองการ
ปรับปรุงระบบการสํารวจและรับฟ3งเสียงสะท�อนของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
และการจัดกระบวนการในการนําผลการประเมินไปใช�ในการบริหาร   
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ
องค�ประกอบของ
ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิง

สร.างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 4 3 2 1 

6. มีการพัฒนาการบริการการท�องเท่ียวให�เป7นท่ียอมรับและตรงตามท่ี
นักท�องเท่ียวคาดหวัง จากกระบวนการท่ีเป7นระบบ ท่ีกําหนดข้ันตอน 
ผู�รับผิดชอบท่ีชัดเจน ทําให�สามารถทําซํ้าได�เหมือนเดิม มีการวัดและ
ประเมินผลอย�างเหมาะสม 

     

7. มีการพัฒนาการบริการการท�องเท่ียวให�มีความถูกต�องเหมาะสมเพ่ือ
คุณภาพของการให�บริการ เข�าถึงได�สะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ  

     

8. มีการออกแบบการทํางานเพ่ือส�งเสริมการให�บริการการท�องเท่ียว
เพ่ือให�นักท�องเท่ียวเกิดความพึงพอใจจากความคิดสร�างสรรคบริการท่ี
แปลกใหม� 

     

9. ผู�บริหารมีการพัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีให�สอดคล�องตามข�อกําหนดในมาตรฐาน
ระดับโลก 

     

ด.านโครงสร.างองค�การ (Structure)      

1. การมีโครงสร�างท่ีเน�นในด�านคุณภาพของการบริการการท�องเท่ียวเพ่ือ
ไม�ให�เกิดความผิดพลาด ทุกคนทํางานตามท่ีได�รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ 

     

2. การมีโครงสร�างท่ีเป7นการกระจายอํานาจและให�ความสําคัญกับท้ังสาย
งานหลักหรือสายงานสนับสนุนยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

     

3. การมีโครงสร�างจัดการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือ
ป[องกันการเสื่อมสลายในระยะยาว มีการสร�างความเป7นเลิศท่ีดีท่ีสุดท่ีมุ�งสู�
ระดับนานาชาติ มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ�งเน�นแต�ผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

     



267 
 

  

 

ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ
องค�ประกอบของ
ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิง

สร.างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 4 3 2 1 

4. มีสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันมาเพ่ือตอบสนองกระบวนการบริหาร
ให�สามารถดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรต�องปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีวางแผนไว�เพ่ือให�สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว� 

     

5. มีโครงสร�างองคการท่ีเป7นการกระจายอํานาจและให�ความสําคัญกับการ
ทํางานเป7นทีม มีจิตสํานึกด�านความเสี่ยง และความปลอดภัย มีวัฒนธรรม
ท่ียอมรับการประเมิน พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง 

     

6. มีระบบท่ีมีลักษณะการทํางานท้ังท่ีเป7นทางการและไม�เป7นทางการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลในการทํางาน บุคลากรทุกระดับให�ความร�วมมือและร�วม
ใจในการดําเนินงานท่ีทันต�อการเปลี่ยนแปลงและไวต�อความต�องการของ
นักท�องเท่ียวและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  

     

ด.านระบบ (Systems)      

1. มีระบบท่ีมีลักษณะการทํางานท้ังท่ีเป7นทางการและไม�เป7นทางการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลในการทํางาน 

     

2. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกระบบอย�างต�อเนื่องเพ่ือให�เกิดความมี
ประสิทธิผลสูงสุดท่ีส�งผลต�อความเจริญก�าวหน�า  

     

3. มีระบบในการทํางานท่ีมีความเหมาะสมกับยุทธศาสตรการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

     

4. มีการส�งเสริมให�บุคลากรมีความรู�และทักษะเหมาะสม ในการพัฒนา
ระบบคุณภาพในการบริการการท�องเท่ียว 

     

5. มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ�งเน�นแต�ผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ
องค�ประกอบของ
ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิง

สร.างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 4 3 2 1 

6. มีการสร�างความเป7นเลิศในทุกด�านเพ่ือรองรับการรวมกลุ�มอาเซียนให�
สําเร็จตามเป[าหมาย ในการปฏิบัติหรือดําเนินกิจกรรมได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

     

ด.านบุคลากร (Staffs)      

1. มีบุคลากรท่ีทํางานด�านการบริการการท�องเท่ียวได�ดีเป7นพิเศษหรือมี
ความสามารถโดดเด�นท่ีทําให�แตกต�างจากคู�แข�ง โดยส�งเสริมให�มีความ
ชํานาญ มีมารยาทดี  พูดจาสุภาพ  

     

2. การกระตุ�นและปลุกเร�าให�สมาชิกให�เกิดความรู�สึกซาบซ้ึงและเป7นสิ่งท่ี
จะ“ผูกพัน” คนเข�ากับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

     

3. การมุ�งเน�นปฏิบัติโดยให�บุคลากรมีความใกล�ชิดกับนักท�องเท่ียว ทุกคน
สามารถสร�างความเชื่อม่ันและไว�วางใจได� มีความน�าเชื่อถือ 

     

4. มีเป[าหมายสูงสุดเป7นสิ่งท่ีมีความหมายและมีความสําคัญเป7นอย�างยิ่ง 
ซ่ึงกระตุ�นและปลุกเร�าให�บุคลากรเกิดความรู�สึกซาบซ้ึงและเป7นสิ่งท่ีผูกพัน
คนเข�ากับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

     

5. ต�องมีการปรับปรุงวัฒนธรรมองคการในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานให�ได�มาตรฐานท่ีสูงข้ึนเพ่ือทําให�บุคลากร มีค�านิยม และความเชื่อ
ใหม�กับเป[าหมาย และพันธกิจของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ
องค�ประกอบของ
ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิง

สร.างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 4 3 2 1 

6. ผู�นําระดับสูงกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน ค�านิยมและถ�ายทอด เพ่ือนําไป
ปฏิบัติท่ีเป7นสะท�อนถึงความมุ�งม่ันต�อยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค
ของจังหวัดสุพรรณบุรีและให�บุคลากรทุกคนมีอุดมการณในการทํางานแบบมือ
อาชีพในยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

     

ด.านรูปแบบการบริหาร (Style)      

1. มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ�งเน�นแต�ผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยให�บุคลากรทุกคนส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการมุ�งเน�นการ
แบ�งงานกันทําท้ังภายในและภายนอกเน�นการสร�างประสิทธิผลและ
บรรยากาศบนพ้ืนฐานของการกระจายอํานาจ มีการจูงใจบุคลากรให�
ทํางานอย�างทุ�มเทมากข้ึน มีการจัดออกแบบงานได�อย�างเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของคนทํางาน 

     

2. ความอิสระในการทํางานโดยมีความรู�สึกว�าตนเองเป7นส�วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

     

3. ผู�บริหารยึดบุคลากรเป7นศูนยกลางของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีถือว�าเป7นสินทรัพยท่ีสําคัญท่ีสุด 

     

4. มีการสร�างสรรคและเสริมยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรให�เป7นมือ
อาชีพ โดยสร�างการเรียนรู�งาน เพ่ือพัฒนาทักษะความเป7นมือชีพ 
ยกระดับมาตรฐานการให�บริการการท�องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมพูนขีดความสําเร็จ
ของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

     

5. มีการประเมินเพ่ือนํามาปรับปรุงอย�างต�อเนื่องในการควบคุมการทํางาน 
ติดตามตรวจสอบให�ดําเนินตามเป[าหมายตามกําหนดมาตรฐานการ
ให�บริการการท�องเท่ียวมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ
องค�ประกอบของ
ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิง

สร.างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 4 3 2 1 

6. ยึดม่ันในยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี
เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการทําให�เกิดความเจริญก�าวหน�า การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการท่ีไม�มีการทุจริตคอรัปชั่น การทํางานท่ีตอบสนองความ
ต�องการของนักท�องเท่ียว 

     

ด.านทักษะ (Skills)      

1. บุคลากรหลักทําได�ดีเป7นพิเศษหรือความสามารถโดดเด�น มีความ
เชี่ยวชาญและทํางานอย�างมืออาชีพท่ีแตกต�างจากคู�แข�ง 

     

2. มีความพร�อมในการส�งเสริมการเรียนรู�ของบุคลากรท่ีเป7นตัวกําหนด
ความสําเร็จและมีความเจริญรุ�งเรืองของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

     

3. มีบุคลากรท่ีทํางานด�านการบริการการท�องเท่ียวได�ดีเป7นพิเศษหรือมี
ความสามารถโดดเด�นท่ีทําให�มีนักท�องเท่ียวเป7นจํานวนมาก  

     

4. มีบุคลากรท่ีทํางานด�านการบริการได�ดีเป7นพิเศษหรือมีความสามารถ
โดดเด�นท่ีทําให�ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัด
สุพรรณบุรีประสบความสําเร็จ 

     

5. มีแผนงานท่ีจะนําไปสู�การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดเพ่ือ
ขับเคลื่อนให�ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัด
สุพรรณบุรีบรรลุเป[าหมายท่ีต้ังไว� 

     

6. พัฒนาศักยภาพและระบบงานให�กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให�เข�าใจใน
บทบาท หน�าท่ีของแต�ละคน สร�างความเชื่อม่ันและพัฒนาความสามารถ
ส�วนตัวในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เป7นป3จจัยท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพล
อย�างถาวรต�อบุคลากรเพ่ือให�เกิดความมีประสิทธิผลในการดําเนินการ 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ
องค�ประกอบของ
ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิง

สร.างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 4 3 2 1 

7. บุคลากรต�องพัฒนาศักยภาพเพ่ือให�บริการนักท�องเท่ียวท่ีจะมีมากข้ึน 
ดังนั้น คุณสมบัติท่ีสําคัญ ไม�ว�าจะเป7นทักษะการใช�ภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน 
การเข�าใจภาษาท่ีสามและวัฒนธรรมของชาติต�างๆ ต�องมีการพัฒนาระบบ
คุณภาพมาใช�เพ่ือเพ่ิมมูลค�าให�แก�นักท�องเท่ียวให�เกิดความพึงพอใจเพ่ือ
สร�างความประทับใจทุกครั้ง 

     

ด.านเปIาหมายสูงสุด  (Super ordinate Goal)      

1. ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีมี
เป[าหมายสูงสุดเป7นสิ่งท่ีมีความหมายและมีความสําคัญเป7นอย�างยิ่ง ซ่ึง
กระตุ�นและปลุกเร�าให�บุคลากรให�เกิดความรู�สึกซาบซ้ึงและผูกพันคนเข�า
กับวัตถุประสงค 

     

2. ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ยึดม่ันในความสําเร็จของส�วนรวมเพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการทําให�เกิด          
ความเจริญก�าวหน�า 

     

3. มีการจัดการแบบมีส�วนร�วมใน การทํางานเป7นทีม ท่ีเป7นเครือข�ายท่ี
เชื่อมโยงกัน เพ่ือมุ�งไปสู�ภารกิจเดียวกัน 

     

4. บุคลากรทุกคนมีการให�บริการการท�องเท่ียวท่ีมีความชอบธรรมโดย
ได�รับการสนับสนุนจากสังคมท่ีมุ�งเน�นผลประโยชนของสาธารณะเป7นหลัก  

     

5. ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีมี
แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนให�บรรลุเป[าหมายท่ีตั้งไว� โดยการพัฒนาให�มี
ศักยภาพระดับสูงสุดของประเทศ 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ
องค�ประกอบของ
ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิง

สร.างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 4 3 2 1 

6. มีการพัฒนากระบวนการสร�างคุณค�าท่ีตอบสนองต�อกลุ�มนักท�องเท่ียว
โดยตรงทําให�เกิดความพึงพอใจมากกว�าท่ีอ่ืน เป7นกระบวนการท่ีสร�าง
ความโดดเด�นให�แก�ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัด
สุพรรณบุรีในทุกด�านให�สําเร็จตามเป[าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

     

7. การเข�าใจในการตอบสนองต�อความต�องการของนักท�องเท่ียวท่ีมากข้ึน 
ดังนั้นจึงต�องมีการสร�างสรรคบรรยากาศแรงจูงใจให�บุคลากรทุกคนทํางาน
อย�างเหมาะสมจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีกําหนดไว� 

     

ด.านการมีส�วนร�วม      

1. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินเข�ามามีส�วนร�วมใน
การให�บริการ และต�อนรับนักท�องเท่ียวรวมท้ังมีกิจกรรมในแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีเป7นของท�องถ่ิน 

     

2. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�แหล�งท�องเท่ียวได�รับการดูแลจาก
หน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องอย�างเพียงพอและกระตุ�นให�รัฐบาลมีนโยบาย
ในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวอย�างเหมาะสม  

     

3. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�มีการปลูกบ�านเรือน/อาคาร มีการจัดให�
เกิดความร�มรื่น เช�น การจัดไม�ดอกไม�ประดับและต�นไม�รวมท้ังการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามจุดต�างๆ ท่ีดี 

     

4. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�การต�อนรับท่ีดีจากประชาชนในชุมชนใน
การส�งเสริม สนับสนุนยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัด
สุพรรณบุรี 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ
องค�ประกอบของ
ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิง

สร.างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 4 3 2 1 

5. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีการตัดสินใจกําหนดแผนงานหรือ
โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวและเลือกกิจกรรมร�วมกันและให�มีการร�วม
กําหนด คัดเลือก บุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมการท�องเท่ียวและวาง
กฎระเบียบของกิจกรรมต�างๆ  

     

6. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�มีการต้ังกฎกติกาในการจัดการและการ
ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการในการบริหาร
จัดการยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีท่ี
เกิดจากการมีส�วนร�วมของทุกฝCาย 

     

7. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 
หรืออุปกรณต�างๆ ในการดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียววเชิงสร�างสรรค
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

     

8. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีการวิเคราะหป3ญหาอุปสรรคใน
การดําเนินกิจกรรมของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรีและหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงร�วมกัน 

     

9. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีส�วนร�วมในการดูแลและจัดการ 
ให�คําปรึกษาในเรื่องการจัดการสาธารณูปโภค ได�ร�วมวางแผนในการ
จัดการพ้ืนท่ีร�านค�าบริเวณ และช�วยในการปรับปรุงสภาพแวดล�อมของ
การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีให�ดีข้ึน  

     

10. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีส�วนร�วมท่ีเก่ียวกับการบุกรุก
พ้ืนท่ี ได�ร�วมในการปกป[องภัยท่ีจะเกิดข้ึนและสอดส�องดูแลในการบุกรุก
พ้ืนท่ีของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ
องค�ประกอบของ
ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวเชิง

สร.างสรรค�ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 4 3 2 1 

11. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีส�วนร�วมกับการเสื่อมสภาพของ
โบราณสถานให�กับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบของยุทธศาสตรการท�องเท่ียว
เชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

     

12. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�เกิดการพัฒนาภูมิทัศนในชุมชน สวยงาม 
สะอาดน�ามองการท�องเท่ียวเป7นส�วนหนึ่งท่ีนําความเจริญ มาสู�ชุมชน 

     

13. การพัฒนาการสื่อสารว�าการท�องเท่ียวเป7นการสร�างงาน สร�างอาชีพ
และก�อให�เกิดรายได�แก�คนในชุมชน ทําให�เปลี่ยนมาประกอบอาชีพท่ี
เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวมากข้ึน 

     

 
ข.อเสนอแนะเพ่ิมเติม..................................................................................................………………....  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………..   

…………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

          (ลงชื่อ) ................................................ 

          (……........................................) 

                                ผู�ตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณเป7นอย�างสูงท่ีให�ความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  

              และให�ความคิดเห็น และข�อเสนอแนะในครั้งนี้ 
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รอบท่ี 3 ให�ท�านทบทวนคําตอบของตนเอง ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม� หรือคงยืนยัน

คําตอบเดิม โดยในรอบนี้จะแสดงข�อมูลความคิดเห็นของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ ท่ีระบุค�ามัธยฐาน และค�า

พิสัยระหว�างควอไทลท่ีคํานวณได� พร�อมท้ังระบุผลการตอบแบบสอบถามของท�านในรอบท่ี 2 ไว�ด�วย 

เพ่ือเป7นข�อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของท�านอีกครั้งหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น 

แบบสอบถามรอบท่ี 3 

เรื่อง ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช�เทคนิค EDFR เดลฟาย            

(รอบท่ี 3) 

คําชี้แจง:  

1. แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค�า (Rating Scale) 5 ลําดับ เพ่ือให�ท�านผู�เชี่ยวชาญ
พิจารณา จัดลําดับความสําคัญของแต�ละแต�ละด�าน เป7นรายข�อ โดยกําหนดความหมายตามระดับ
คะแนนดังต�อไปนี้ 
 

          ระดับคะแนน                          ความหมาย 

  1  องคประกอบมีแนวโน�มความสําคัญน�อยท่ีสุด 

  2  องคประกอบมีแนวโน�มความสําคัญน�อย 

  3  องคประกอบมีแนวโน�มความสําคัญปานกลาง 

  4  องคประกอบมีแนวโน�มความสําคัญมาก 

  5  องคประกอบมีแนวโน�มความสําคัญมากท่ีสุด 

  

 โปรดกรุณาแสดงความคิดเห็นของท�านโดยแสดงเครื่องหมาย (✓) ลงในช�องท่ีต�องการ

เท�านั้น 
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2. เพ่ือความเข�าใจตรงกันในการตอบแบบสอบถาม ขอให�ท�านได�แสดงไว�ในคําชี้แจง
เก่ียวกับองคประกอบของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีด�วยเทคนิค EDFR 
เดลฟาย (รอบท่ี 3) ดังกล�าวข�างต�น เพ่ือประกอบการพิจารณาตอบแบบสอบถามของท�าน 

3. หากท�านเห็นว�า องคประกอบของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัด
สุพรรณบุรีใดควรปรับปรุงแก�ไข ขอความกรุณาจากท�านช�วยให�ความคิดเห็น และข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ด�วย 
 

คําช้ีแจง: 

1. แบบสอบถามรอบท่ี 3 นี้ มีจุดประสงคเพ่ือให�ท�านเปรียบเทียบคําตอบของท�าน จากผล
การตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 (แสดงด�วยสัญลักษณ     ) กับคําตอบโดยรวมของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ
ท้ังหมด (แสดงด�วยสัญลักษณ    ) และช�วงคําตอบของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญครึ่งหนึ่งท่ีตอบใกล�เคียงกับ
คําตอบโดยรวมของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญท้ังหมด (แสดงด�วยสัญลักษณ        ) ดังต�อไปนี้    

1.1 ท�านอาจเปลี่ยนแปลงคําตอบเดิม หรือยืนยันคําตอบเดิมก็ได�ตามดุลยพินิจของท�าน 
โดยเขียนเครื่องหมาย        ลงในช�องสําหรับเลือกคําตอบเก่ียวกับความเหมาะสมของยุทธศาสตรการ
ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

1.2 ถ�าคําตอบเดิมของท�านไม�อยู�ในช�วง          ขอความกรุณาจากท�านได�โปรดให�
เหตุผลประกอบ โดยเขียนลงในช�องเหตุผล 

2. เพ่ือความเข�าใจตรงกันในการตอบแบบสอบถาม ขอให�ท�านโปรดดูการคัดเลือก
องคประกอบของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี  (รอบท่ี 2) ดังกล�าว
ข�างต�น เพ่ือประกอบการพิจารณาตอบแบบสอบถามของท�าน 

3. ความคิดเห็นของท�านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการ
ทําวิจัยครั้งนี้ ถ�าเป7นไปได� ขอความกรุณาจากท�านได�โปรดตอบแบบสอบถามโดยเร็ว เพ่ือจะได�
ดําเนินการในข้ันตอนต�อไป 
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แบบสอบถามรอบท่ี 3 

 

 

ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

ด.านกลยุทธ� (Strategy)       

1. การมีแผนงานท่ีจะนําไปสู�การจัดสรร

ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดเพ่ือขับเคลื่อนให�

ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ

จังหวัดสุพรรณบุรีบรรลุเป[าหมายท่ีตั้งไว� 

      

2. การมีแผนงานท่ีต�องการจะทํา ซ่ึงนําไปสู�

การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดเพ่ือ

ขับเคลื่อนให�ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีบรรลุ

เป[าหมายท่ีตั้งไว�  

      

3. มีกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพ่ือสร�างความก�าวหน�าและความ

ม่ันคง โดยให�นักท�องเท่ียวเข�าถึงบริการหรือมี

บริการให�เม่ือต�องการและมีความปลอดภัย 

รวมท้ังประหยัดค�าใช�จ�าย  

      

4. การมุ�งเน�นดําเนินการตามความต�องการ

ของนักท�องเท่ียวเพ่ือท่ีจะสามารถบริการการ

ท�องเท่ียวท่ีสร�างความพึงพอใจและความสุขแก�

นักท�องเท่ียว 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

5. สามารถตอบสนองความต�องการของ

นักท�องเท่ียว มีความรวดเร็วและให�บริการ

ท�องเท่ียวในโปรแกรมอิเลคทรอนิกสให�

สามารถตอบสนองการปรับปรุงระบบการ

สํารวจและรับฟ3งเสียงสะท�อนของผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียและการจัดกระบวนการในการนําผล

การประเมินไปใช�ในการบริหาร   

      

6. มีการพัฒนาการบริการการท�องเท่ียวให�เป7น

ท่ียอมรับและตรงตามท่ีนักท�องเท่ียวคาดหวัง 

จากกระบวนการท่ีเป7นระบบ ท่ีกําหนดข้ันตอน 

ผู�รับผิดชอบท่ีชัดเจน ทําให�สามารถทําซํ้าได�

เหมือนเดิม มีการวัดและประเมินผลอย�าง

เหมาะสม 

      

7. มีการพัฒนาการบริการการท�องเท่ียวให�มี

ความถูกต�องเหมาะสมเพ่ือคุณภาพของการ

ให�บริการ เข�าถึงได�สะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ  

      

8. มีการออกแบบการทํางานเพ่ือส�งเสริมการ

ให�บริการการท�องเท่ียวเพ่ือให�นักท�องเท่ียวเกิด

ความพึงพอใจจากความคิดสร�างสรรคบริการท่ี

แปลกใหม� 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

9. ผู�บริหารมีการพัฒนาวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรีให�สอดคล�องตามข�อกําหนด
ในมาตรฐานระดับโลก 

      

10. การมีแผนงานท่ีจะนําไปสู�การจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดเพ่ือขับเคลื่อนให�
ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรีบรรลุเป[าหมายท่ีตั้งไว� 

      

ด.านโครงสร.างองค�การ (Structure)       

1. การมีโครงสร�างท่ีเน�นในด�านคุณภาพของ
การบริการการท�องเท่ียวเพ่ือไม�ให�เกิดความ
ผิดพลาด ทุกคนทํางานตามท่ีได�รับมอบหมาย
เสร็จสมบูรณ  

      

2. การมีโครงสร�างท่ีเป7นการกระจายอํานาจ
และให�ความสําคัญกับท้ังสายงานหลักหรือ
สายงานสนับสนุนยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

      

3. การมีโครงสร�างจัดการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือป[องกันการเสื่อม
สลายในระยะยาว มีการสร�างความเป7นเลิศท่ีดี
ท่ีสุดท่ีมุ�งสู�ระดับนานาชาติ มีรูปแบบการ
บริหารท่ีมุ�งเน�นแต�ผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

4. มีสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันมาเพ่ือ

ตอบสนองกระบวนการบริหารให�สามารถ

ดําเนินงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดย

บุคลากรต�องปฏิบัติตามนโยบายท่ีวางแผนไว�

เพ่ือให�สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว� 

      

5. มีโครงสร�างองคการท่ีเป7นการกระจาย

อํานาจและให�ความสําคัญกับการทํางานเป7น

ทีม มีจิตสํานึกด�านความเสี่ยง และความ

ปลอดภัย มีวัฒนธรรมท่ียอมรับการประเมิน 

พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง 

      

6. มีระบบท่ีมีลักษณะการทํางานท้ังท่ีเป7น

ทางการและไม�เป7นทางการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล

ในการทํางาน บุคลากรทุกระดับให�ความ

ร�วมมือและร�วมใจในการดําเนินงานท่ีทันต�อ

การเปลี่ยนแปลงและไวต�อความต�องการของ

นักท�องเท่ียวและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  

      

ด.านระบบ (Systems)       

1. มีระบบท่ีมีลักษณะการทํางานท้ังท่ีเป7น

ทางการและไม�เป7นทางการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลในการทํางาน 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

2. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกระบบอย�าง

ต�อเนื่องเพ่ือให�เกิดความมีประสิทธิผลสูงสุด  

ท่ีส�งผลต�อความเจริญก�าวหน�า  

      

3. มีระบบในการทํางานท่ีมีความเหมาะสมกับ

ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ

จังหวัดสุพรรณบุรี 

      

4. มีการส�งเสริมให�บุคลากรมีความรู�และทักษะ

เหมาะสม ในการพัฒนาระบบคุณภาพในการ

บริการการท�องเท่ียว 

      

5. มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ�งเน�นแต�ผลลัพธท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      

6. มีการสร�างความเป7นเลิศในทุกด�านเพ่ือ

รองรับการรวมกลุ�มอาเซียนให�สําเร็จตาม

เป[าหมาย ในการปฏิบัติหรือดําเนินกิจกรรมได�

อย�างมีประสิทธิภาพ 

      

ด.านบุคลากร (Staffs)       

1. มีบุคลากรท่ีทํางานด�านการบริการการ

ท�องเท่ียวได�ดีเป7นพิเศษหรือมีความสามารถ

โดดเด�นท่ีทําให�แตกต�างจากคู�แข�ง โดยส�งเสริม

ให�มีความชํานาญ มีมารยาทดี  พูดจาสุภาพ  
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

2. การกระตุ�นและปลุกเร�าให�สมาชิกให�เกิด

ความรู�สึกซาบซ้ึงและเป7นสิ่งท่ีจะ“ผูกพัน” คน

เข�ากับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการ

ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

      

3. การมุ�งเน�นปฏิบัติโดยให�บุคลากรมีความ

ใกล�ชิดกับนักท�องเท่ียว ทุกคนสามารถสร�าง

ความเชื่อม่ันและไว�วางใจได� มีความน�าเชื่อถือ 

      

4. มีเป[าหมายสูงสุดเป7นสิ่งท่ีมีความหมายและ

มีความสําคัญเป7นอย�างยิ่ง ซ่ึงกระตุ�นและปลุก

เร�าให�บุคลากรเกิดความรู�สึกซาบซ้ึงและเป7น

สิ่งท่ีผูกพันคนเข�ากับวัตถุประสงคของ

ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ

จังหวัดสุพรรณบุรี 

      

5. ต�องมีการปรับปรุงวัฒนธรรมองคการใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให�ได�

มาตรฐานท่ีสูงข้ึนเพ่ือทําให�บุคลากร มีค�านิยม 

และความเชื่อใหม�กับเป[าหมาย และพันธกิจ

ของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรค

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

6. ผู�นําระดับสูงกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน 

ค�านิยมและถ�ายทอด เพ่ือนําไปปฏิบัติท่ีเป7น

สะท�อนถึงความมุ�งม่ันต�อยุทธศาสตรการ

ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี

และให�บุคลากรทุกคนมีอุดมการณในการ

ทํางานแบบมืออาชีพในยุทธศาสตรการ

ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

      

ด.านรูปแบบการบริหาร (Style)       

1. มีรูปแบบการบริหารท่ีมุ�งเน�นแต�ผลลัพธท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให�บุคลากร

ทุกคนส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการมุ�งเน�นการ

แบ�งงานกันทําท้ังภายในและภายนอกเน�นการ

สร�างประสิทธิผลและบรรยากาศบนพ้ืนฐาน

ของการกระจายอํานาจ มีการจูงใจบุคลากรให�

ทํางานอย�างทุ�มเทมากข้ึน มีการจัดออกแบบ

งานได�อย�างเหมาะสมกับธรรมชาติของ

คนทํางาน 

      

2. ความอิสระในการทํางานโดยมีความรู�สึกว�า

ตนเองเป7นส�วนหนึ่งของยุทธศาสตรการ

ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

3. ผู�บริหารยึดบุคลากรเป7นศูนยกลางของ
ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรีท่ีถือว�าเป7นสินทรัพยท่ี
สําคัญท่ีสุด 

      

4. มีการสร�างสรรคและเสริมยุทธศาสตรใน
การพัฒนาบุคลากรให�เป7นมืออาชีพ โดยสร�าง
การเรียนรู�งาน เพ่ือพัฒนาทักษะความเป7นมือ
ชีพ ยกระดับมาตรฐานการให�บริการการ
ท�องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมพูนขีดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

      

5. มีการประเมินเพ่ือนํามาปรับปรุงอย�าง

ต�อเนื่องในการควบคุมการทํางาน ติดตาม

ตรวจสอบให�ดําเนินตามเป[าหมายตามกําหนด

มาตรฐานการให�บริการการท�องเท่ียวมีการ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

      

6. ยึดม่ันในยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงวิธีการทําให�เกิดความ

เจริญก�าวหน�า การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการท่ีไม�มีการทุจริตคอรัปชั่น การทํางานท่ี

ตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียว 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

ด.านทักษะ (Skills)       

1. บุคลากรหลักทําได�ดีเป7นพิเศษหรือ

ความสามารถโดดเด�น มีความเชี่ยวชาญและ

ทํางานอย�างมืออาชีพท่ีแตกต�างจากคู�แข�ง 

      

2. มีความพร�อมในการส�งเสริมการเรียนรู�ของ

บุคลากรท่ีเป7นตัวกําหนดความสําเร็จ 

และมีความเจริญรุ�งเรืองของยุทธศาสตรการ

ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

      

3. มีบุคลากรท่ีทํางานด�านการบริการการ

ท�องเท่ียวได�ดีเป7นพิเศษหรือมีความสามารถ

โดดเด�นท่ีทําให�มีนักท�องเท่ียวเป7นจํานวนมาก  

      

4. มีบุคลากรท่ีทํางานด�านการบริการได�ดีเป7น

พิเศษหรือมีความสามารถโดดเด�นท่ีทําให�

ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ

จังหวัดสุพรรณบุรีประสบความสําเร็จ 

      

5. มีแผนงานท่ีจะนําไปสู�การจัดสรรทรัพยากร

ท่ีมีอยู�อย�างจํากัดเพ่ือขับเคลื่อนให�ยุทธศาสตร

การท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัด

สุพรรณบุรีบรรลุเป[าหมายท่ีต้ังไว� 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

6. พัฒนาศักยภาพและระบบงานให�กับ

บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให�เข�าใจในบทบาท 

หน�าท่ีของแต�ละคน สร�างความเชื่อม่ันและ

พัฒนาความสามารถส�วนตัวในงานท่ีตนเอง

รับผิดชอบ เป7นป3จจัยท่ีมีความสําคัญและมี

อิทธิพลอย�างถาวรต�อบุคลากรเพ่ือให�เกิดความ

มีประสิทธิผลในการดําเนินการ 

      

7. บุคลากรต�องพัฒนาศักยภาพเพ่ือให�บริการ

นักท�องเท่ียวท่ีจะมีมากข้ึน ดังนั้น คุณสมบัติท่ี

สําคัญ ไม�ว�าจะเป7นทักษะการใช�ภาษาอังกฤษ

ท่ีดีข้ึน การเข�าใจภาษาท่ีสามและวัฒนธรรม

ของชาติต�างๆ ต�องมีการพัฒนาระบบคุณภาพ

มาใช�เพ่ือเพ่ิมมูลค�าให�แก�นักท�องเท่ียวให�เกิด

ความพึงพอใจเพ่ือสร�างความประทับใจทุกครั้ง 

      

ด.านเปIาหมายสูงสุด       

1. ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ

จังหวัดสุพรรณบุรีมีเป[าหมายสูงสุดเป7นสิ่งท่ีมี

ความหมายและมีความสําคัญเป7นอย�างยิ่ง ซ่ึง

กระตุ�นและปลุกเร�าให�บุคลากรให�เกิด

ความรู�สึกซาบซ้ึงและผูกพันคนเข�ากับ

วัตถุประสงค 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

2. ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรี ยึดม่ันในความสําเร็จของ
ส�วนรวมเพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการทําให�เกิด
ความเจริญก�าวหน�า 

      

3. มีการจัดการแบบมีส�วนร�วมใน การทํางาน
เป7นทีม ท่ีเป7นเครือข�ายท่ีเชื่อมโยงกัน เพ่ือมุ�ง
ไปสู�ภารกิจเดียวกัน 

      

4. บุคลากรทุกคนมีการให�บริการการท�องเท่ียว
ท่ีมีความชอบธรรมโดยได�รับการสนับสนุนจาก
สังคมท่ีมุ�งเน�นผลประโยชนของสาธารณะเป7นหลัก  

      

5. ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรีมีแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนให�
บรรลุเป[าหมายท่ีตั้งไว� โดยการพัฒนาให�มี
ศักยภาพระดับสูงสุดของประเทศ 

      

6. มีการพัฒนากระบวนการสร�างคุณค�าท่ี
ตอบสนองต�อกลุ�มนักท�องเท่ียวโดยตรงทําให�
เกิดความพึงพอใจมากกว�าท่ีอ่ืน เป7น
กระบวนการท่ีสร�างความโดดเด�นให�แก�
ยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของ
จังหวัดสุพรรณบุรีในทุกด�านให�สําเร็จตาม
เป[าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

7. การเข�าใจในการตอบสนองต�อความ
ต�องการของนักท�องเท่ียวท่ีมากข้ึน ดังนั้นจึง
ต�องมีการสร�างสรรคบรรยากาศแรงจูงใจให�
บุคลากรทุกคนทํางานอย�างเหมาะสมจนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง
สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีกําหนดไว� 

      

ด.านการมีส�วนร�วม       
1. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ประชาชนใน
ท�องถ่ินเข�ามามีส�วนร�วมในการให�บริการ และ
ต�อนรับนักท�องเท่ียวรวมท้ังมีกิจกรรมในแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีเป7นของท�องถ่ิน 

      

2. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�แหล�ง
ท�องเท่ียวได�รับการดูแลจากหน�วยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวข�องอย�างเพียงพอและกระตุ�นให�รัฐบาล
มีนโยบายในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวอย�าง
เหมาะสม  

      

3. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�มีการปลูก
บ�านเรือน/อาคาร มีการจัดให�เกิดความร�มรื่น 
เช�น การจัดไม�ดอกไม�ประดับและต�นไม�รวมท้ัง
การจัดการขยะมูลฝอยตามจุดต�างๆ ท่ีดี 

      

4. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�การต�อนรับท่ีดี

จากประชาชนในชุมชนในการส�งเสริม 

สนับสนุนยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

5. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีการ

ตัดสินใจกําหนดแผนงานหรือโครงการส�งเสริม

การท�องเท่ียวและเลือกกิจกรรมร�วมกันและให�

มีการร�วมกําหนด คัดเลือก บุคลากรในการ

ปฏิบัติกิจกรรมการท�องเท่ียวและวาง

กฎระเบียบของกิจกรรมต�างๆ  

      

6. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�มีการต้ังกฎ

กติกาในการจัดการและการประสานงานกับ

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการในการ

บริหารจัดการยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีเกิดจาก

การมีส�วนร�วมของทุกฝCาย 

      

7. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีการ

สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ หรืออุปกรณต�างๆ 

ในการดําเนินกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

      

8. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีการ

วิเคราะหป3ญหาอุปสรรคในการดําเนิน

กิจกรรมของยุทธศาสตรการท�องเท่ียวเชิง

สร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีและหา

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงร�วมกัน 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

9. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีส�วน

ร�วมในการดูแลและจัดการ ให�คําปรึกษาใน

เรื่องการจัดการสาธารณูปโภค ได�ร�วมวางแผน

ในการจัดการพ้ืนท่ีร�านค�าบริเวณ และช�วยใน

การปรับปรุงสภาพแวดล�อมของการท�องเท่ียว

เชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรีให�ดีข้ึน  

      

10. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีส�วน

ร�วมท่ีเก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนท่ี ได�ร�วมในการ

ปกป[องภัยท่ีจะเกิดข้ึนและสอดส�องดูแลในการ

บุกรุกพ้ืนท่ีของจังหวัดสุพรรณบุรี 

      

11. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�ทุกฝCายมีส�วน

ร�วมกับการเสื่อมสภาพของโบราณสถานให�กับ

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบของยุทธศาสตรการ

ท�องเท่ียวเชิงสร�างสรรคของจังหวัดสุพรรณบุรี 

      

12. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือให�เกิดการ

พัฒนาภูมิทัศนในชุมชน สวยงาม สะอาดน�า

มองการท�องเท่ียวเป7นส�วนหนึ่งท่ีนําความ

เจริญ มาสู�ชุมชน 
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ด.านท่ี 

ความเหมาะสมของ

องค�ประกอบของยุทธศาสตร�

การท�องเท่ียวเชิงสร.างสรรค�

ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

เหตุผล 

5 4 3 2 1 

13. การพัฒนาการสื่อสารว�าการท�องเท่ียวเป7น

การสร�างงาน สร�างอาชีพและก�อให�เกิดรายได�

แก�คนในชุมชน ทําให�เปลี่ยนมาประกอบอาชีพ

ท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวมากข้ึน 

      

  

 

       (ลงชื่อ) ..................................................... 

                               (…..………….……………) 

                                                                                       ผู�ตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณเป7นอย�างสูงท่ีให�ความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  

                                                                 และให�ความคิดเห็น และข�อเสนอแนะในครั้งนี้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รูปภาพการจัดประชุม 
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ภาพท่ี 1 การประชุมเพ่ือร�างข�อเสนอทางยุทธศาสตร  

 

ภาพท่ี 2 การประชุมเพ่ือรับรองยุทธศาสตร  ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 3 การประชุมเพ่ือรับรองยุทธศาสตร  ภาพท่ี 2 

 

 

ภาพท่ี 4 การประชุมเพ่ือรับรองยุทธศาสตร  ภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 5 การประชุมเพ่ือรับรองยุทธศาสตร  ภาพท่ี 4 

 

 

ภาพท่ี 6 การประชุมเพ่ือรับรองยุทธศาสตร  ภาพท่ี 5 
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ภาพท่ี 7 การประชุมเพ่ือรับรองยุทธศาสตร  ภาพท่ี 6 

 

ภาพท่ี 8 การประชุมเพ่ือรับรองยุทธศาสตร  ภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 9 การประชุมเพ่ือรับรองยุทธศาสตร  ภาพท่ี 8 

 

 

ภาพท่ี 10 การประชุมเพ่ือรับรองยุทธศาสตร  ภาพท่ี 9 
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