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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพและสรางแผนยุทธศาสตรของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณา
การอยางยั่งยืนของแขวงกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ผลการศึกษาพบวา
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีศักยภาพความพรอมในพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการตามแผน
ยุทธศาสตรที่สรางขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้ โดยมีวิสัยทัศนที่จะพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร การทองเที่ยว
เชิงวิถีชีวิตของชุมชนริมฝงแมน้ําเจาพระยา ตลอดจนการทองเที่ยวเชิงศาสนา และชาติพันธุที่หลากหลาย ซึ่งอยูรวมกัน
อยางสันติสุข แผนยุทธศาสตรดังกลาวไดบูรณาการยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา
จิตใจเขาไวดวยกัน ประกอบดวยกลยุทธและโครงการแตละดาน อันจะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชน
แขวงกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ 1. การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ 2. ความยั่งยืน 3. แผนยุทธศาสตร
ABSTRACT
This study aimed to investigate the potential of Tourism development and to elaborate the
strategic plan for the sustainable integrated Tourism development in Kanlaya Temple Sub–district,
Thonburi District, Bangkok. The data were obtained from both qualitative and quantitative research
methods. The study founded that Kalayanamit Temple Community is a potential sustainable Tourism
Development Destination. According to its strategic sustainable Tourism Development Plan, the
community has its vision to develop cultural and historical Tourism, offering its way of life along the
Chao Phraya River as well as its diverse spiritual and ethnic identities: three religious and four races
living together in peace two hundred years ago. This strategic plan integrated its environmental,
economic, social, cultural and spiritual components in a single plan to balance the sustainable Tourism
Development plan in the community.
Keywords: 1. Integrated Tourism Development 2. Sustainability 3. Strategic Plan
บทนํา
การทองเที่ยวเปนทั้งกิจกรรมดั้งเดิมของมนุษยชาติตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรและในยุคปจจุบัน การทองเที่ยวเปน
อุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดในโลกมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจโลก สภาการเดินทางและทองเที่ยวแหงโลก (WORD
TRAVEL AND TOURISM: WTTC, 2010) ไดสรุปความสําคัญเชิงเศรษฐกิจของการทองเที่ยวไววา อุตสาหกรรมทองเที่ยว
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สามารถสรางรายได รอยละ 9.4 ของ GDP ของโลก และยังเปนภาคอุตสาหกรรมที่กระตุนใหมีการลงทุนรอยละ 9.2 ของ
การลงทุนทั่วโลก นอกจากนั้น อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังสรางงานถึง 235 ลานงานซึ่งเทากับการจางงานถึงรอยละ 8.1
ของการจางงานทั่วโลก ในภาพรวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทอยางยิ่งในการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ
ของโลก
ในการพัฒนาการทองเที่ยวในโลกปจจุบัน นักวิจัยไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมดังกลาว
ไวสามประการ (COOPER, 2012, p. 6) ประการแรก ไดแก การมีภูมิคุมกันสูงมากในการฟนฝาวิกฤตรายแรงดานเศรษฐกิจ
การเมือง การกอการราย ภัยพิบัติ ฯลฯ มาโดยตลอด อุตสาหกรรมทองเที่ยวสามารถจัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทองเที่ยว จัดการเตรียมความพรอมเพื่อรับภาวะความเสี่ยง ตลอดจนการฟนตัวจากวิกฤตทุกประเภทอยาง
รวดเร็ว ประการที่สองในยุคปจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหมไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางรวดเร็วในยุค
สังคมดิจิทัล ซึ่งการสืบคนขอมูล การเดินทาง การติดตอจองที่พักและตั๋วเครื่องบินจะทําผานเทคโนโลยีมือถือ ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางธุรกิจทองเที่ยวอยางมากมาย และทายที่สุดคือการรวมรับผิดชอบตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจิตใจ ซึ่งอุตสาหกรรมทองเที่ยวสรางขึ้นในระหวางที่มุงหากําไรจากการทองเที่ยว เชน
การทองเที่ยวจะตองมีการจัดการแนวเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ โดยใหความใสใจ ไมเพียงการสรางเงินกําไรจากการทองเที่ยว
แตจะตองรับผิดชอบดานการกระจายรายไดอยางเปนธรรมในสังคม (EQUITY) และการรวมรับผิดชอบดานผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรมและจิตใจ (ENVIRONMENT) จึงทําใหเกิดรูปแบบใหมของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบรวม
รับผิดชอบ เชน การทองเที่ยวปลอดคารบอนไดออกไซด (CO2 FREE TOURISM) การทองเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน
(PRO POOR TOURISM) ลักษณะเดนสามประการดังกลาวนํามาสูความคิดเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลในภาพรวม
การวางแผนยุทธศาสตรซึ่งบูรณาการแผนพัฒนาดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
หรือทองถิ่น แผนพัฒนาสังคมและการอนุรักษวัฒนธรรม ตลอดจนแผนพัฒนาดานจิตใจของมนุษยชาติเขาไวดวยกันในแผน
เดียวกัน โดยใชการทองเที่ยวเปนศูนย กลาง ซึ่งจะเปนคานดีด (LEVERAGE) ไปสูก ารพัฒนาครบทุกด านที่สมดุลกัน
ไมพัฒนาดานใดดานหนึ่งมากเกินไป จนกระทั่งสูญเสียโอกาสในการพัฒนาในดานอื่นๆ (OPPORTUNITY COST) จุดหมาย
ปลายทางของการทองเที่ยวใดๆ ยอมประสบความลมเหลวถาปราศจากการรวมแผนยุทธศาสตรที่มีความสมดุลในการ
พัฒนาดานตางๆ ไปพรอมๆ กัน (พยอม ธรรมบุตร, 2558, น. 13)
กรุงธนบุรีเปนราชธานีแหงที่สามของสยามประเทศ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแหงนี้ใน
พ.ศ. 2310 เมื่อทรงกอบกูเอกราชกลับมาสูชาติไทยหลังเสียกรุงตอพมาโดยใชเวลาเพียง 7 เดือน เมื่อสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงเดินทัพกลับจากอยุธยามาตั้งมั่นที่กรุงธนบุรี ไดมีประชาชนอยุธยาที่หลบหนีศึกพมาไปอยูตามปาตามวัดราง
ตามเสด็จมาที่กรุงธนบุรี ไดพระราชทานที่ดินและโปรดเกลาฯ ใหชุมชนตางๆ สรางศาสนสถานตามศาสนาของตนและตั้ง
หมูบานพรอมศาสนสถานดังกลาวแตเดิมมานั้น บริเวณริมแมน้ําเจาพระยาของกรุงธนบุรีนั้น เคยเรียกกันวา “บางมะกอก”
เพราะเปนพื้นที่ของดินดอนปากแมน้ําที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่แมน้ําพัดพามา เมื่อแมน้ําไหลเอื่อยๆ กอนลงทะเล
บนพื้นที่ราบลุมตะกอนก็จมลงกลายเปนดินเลนที่อุดมสมบูรณ เรียกวา “บาง” เนื่องจากบริเวณนั้นมีตนมะกอกน้ําขึ้นอยู
หนาแนนสองฝงเจาพระยา จึงเรียกยานดังกลาววา “บางมะกอก” หรือ “บางกอก” และเปนที่ที่เจาหนาที่ศุลกากรในสมัย
อยุธยาจะเรียกเรือสําเภาที่แลนเขามาคาขายกันในอยุธยาใหหยุด เพื่อลงไปวัดปากเรือเพื่อเก็บภาษีปากเรือจึงเรียกบริเวณ
ธนบุรียานนี้วา “ขนอนบางกอก”
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ ตั้งอยูในบริเวณดังกลาวเปนชุมชนเกาแกอายุ 250 ป แตดั้งเดิมเคยมีชาวจีนฮกเกี้ยน มาตั้ง
หมูบานและศาลเจาจีนตั้งแตสมัยอยุธยา และมีพระจีนที่อาศัยอยูกุฏิใกลศาลเจา จึงเรียกยานรอบๆ ศาลเจานี้วา ยานกุฏิ
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พระจีน หรือยาน “กุฎีจีน” ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ จึงเปนชุมชนกุฎีจีน เมื่อมีชาวโปรตุเกส ติดตามสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช มาสรางโบสถศาสนาคริสต นิกายโรมันทาคอลิก ชื่อวาโบสถซางตาครูส ก็เลยเรียกชาวโปรตุเกสวา “ฝรั่งกุฎีจีน”
นอกจากนั้นยังมีชาวมุสลิมนิกายสุหนี่ ที่ติดตามสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมาจากอยุธยาก็โปรดเกลาฯ ใหสรางมัสยิด
ของศาสนาอิสลามที่คลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ สวนชาวจีนก็ไดสรางศาลเจาเกียนอันเกงขึ้นตามพุทธศาสนา
มหายานที่ริมน้ําเจาพระยา และตอมายังมีการสรางวัดไทยขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ในยานกุฏิจีน ไดแก วัดประยูรวงศาวาส
และวัดกัลยาณมิตร (พะยอม ธรรมบุตร, 2555)
ชุมชนของวัดกัลยาณ มีทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเดน เปนหมูบานในเมืองใหญ คือ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งปจจุบันมีประชากร 10 ลานคน คนเมืองใหญเหลานี้ตางสนใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยวในยานวัดกัลยาณ เพื่อสัมผัส
บรรยากาศยอนยุคไป 250 ป และมรดกทางวัฒนธรรมยุคกรุงธนบุรีและตนรัตนโกสินทร
ชุมชนกุฎีจีนไดประชุมรวมกับผูวิจัยและตระหนักวาการทองเที่ยวคนกลุมใหญ (MASS TOURISM) กําลังรุกคืบ
เขามาในชุมชนอยางมากมายโดยเฉพาะระบบรถใตดินจากฝงกรุงเทพฯ จะสรางเสร็จ การทองเที่ยวในยานเกาแกกรุงธนบุรี
ก็จะมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจํานวนมหาศาล ชุมชนและนักวิจัยจึงเห็นสมควรวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพระเยา ที่มีความมุงมั่น
ในการเสริมสรางภูมิปญญาและความเขมแข็งของชุมชนตางๆ ในการพัฒนาการทองเที่ยวในภาพรวมซึ่งจะเปนการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจิตใจ ไปในแผนเดียวกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชนของวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสรางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนของพื้นที่ดังกลาว
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษาศักยภาพและสรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการของ
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ
2. ขอบเขตดานพื้นที่ ผูวิจัยทําการวิจัยในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR)
ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ
ผูที่มีสวนรวมในการวิจัยครั้งนี้ เลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย ผูเกี่ยวของ 4 กลุม ไดแก ภาครัฐ ไดแก หนวยงาน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษาในเขตธนบุรี จํานวน 5 คน ภาคเอกชน ไดแก ผูประกอบการดานการทองเที่ยวในพื้นที่ จํานวน
6 คน ประชาชน ไดแก ผูนําชุมชนจํานวน 6 คน นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ จํานวน 6 คน
ขั้นตอนในการทําวิจัยเชิงคุณภาพมีดังนี้
1. ทําการศึก ษาเอกสารขอ มูลทุติยภูมิแ ละงานวิจัยที่เกี่ย วข องเพื่อ รวบรวมแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
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2. ทําการเก็บขอมูลปฐมภูมิในภาคสนามดังนี้
2.1 ผูวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาชุมชนและตรวจสอบทรัพยากรทองเที่ยวของชุมชน โดยใชเครื่องมือวิจัยเชิง
คุณภาพ ไดแก แบบรายการตรวจสอบชุมชนศึกษา (COMMUNITY STUDY CHECKLIST) แบบรายการตรวจสอบทรัพยากร
ทองเที่ยว (TOURISM RESOURCE AUDIT) ของสถาบันพัฒนาทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร–
วิโรฒ
2.2 ผูวิจัยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ โดยใชเครื่องมือเชิงคุณภาพคือแบบสัมภาษณและ
ประชุมกลุมยอย และใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม การประชุมกลุมยอย
และวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH: PAR) กับชุมชน ผูแทนภาครัฐ ภาค
เอกชน และนักทองเที่ยวจํานวน 23 คน
3. ผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและการประชุมกลุมยอยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ในการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมภายใน (INTERNAL ENVIRONMENT) เพื่อหาจุดแข็งและจุดออนในการพัฒนาการทองเที่ยวของ
ชุมชนในปจจุบัน ตอจากนั้นในที่ประชุมจึงวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (EXTERNAL ENVIRONMENT) เพื่อหาโอกาส
และอุปสรรคของการพัฒนาทองเที่ยวของชุมชนแขวงกัลยาณ ในอนาคตและรวมกันทําการวิเคราะห SWOT และสังเคราะห
TOWS ตอจากนั้นที่ประชุมรวมกันหาศักยภาพของการพัฒนาโดยใชแบบประเมินศักยภาพของการพัฒนาการทองเที่ยว
ของสถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ที่ประชุมซึ่งประกอบดวยผูมีสวนเกี่ยวของทั้ง 4 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ เอกชน ประชาชนและนักทองเที่ยว ได
ประชุมรวมกัน และนําขอมูลจากการสังเคราะห TOWS และศักยภาพตางๆ ของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ มาวางนโยบาย
และลงความเห็นรวมกัน ในการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธและโครงการตางๆ ภายใตแตละกลยุทธ และแตละ
ยุทธศาสตรโดยพิจารณาถึงผลกระทบ ซึ่งการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจ จะมี
ตอกันและกัน โดยระมัดระวังในการสรางสมดุลของการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อความยั่งยืนในภาพรวม
5. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งหมดมาจัดหมวดหมูและวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(CONTENT ANALYSIS) จัดกลุมและลําดับความสําคัญของเนื้อหาโดยวิเคราะห จําแนกและสรุปประเด็นสําคัญ (เอื้อมพร
หลินเจริญ, 2554) จัดทรัพยากรการตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยใชการตรวจสอบแบบสามเสา (TRIANGULATION) โดยตรวจสอบ
ขอมูล จากแหลงที่มาของขอมูล ในดานเวลา สถานที่ และบุคคล ที่แตกตางกันในพื้นที่วิจัย เพื่อความถูกตองของขอมูล
(สุภางค จันทวานิช, 2558, นน. 128–130)
6. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทั้งหมดของการวิจัยเชิงคุณภาพมาประมวลเปนฐานขอมูลในการสรางเครื่องมือวิจัยเชิง
ปริมาณ คือแบบสอบถามของการวิจัยเชิงปริมาณ เรื่องแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
ของชุมชนแขวงกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักทองเที่ยวชาวไทย
โดยการใชสูตรของคอแครน (COCHRAN, 1977 อางถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เนื่องจากไมทราบถึงขนาดของประชากร
ที่แนนอน แตทราบวามีจํานวนมากและตองการประมาณคาสัดสวนของกลุมประชากรโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95 %
ความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน และเพิ่มจํานวนไป 4% เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน
ของขอมูล จึงไดกลุมตัวอยางที่ไมคลาดเคลื่อน จํานวน 400 คน ผูวิจัยไดใชวิธีการแบงกลุมตัวอยางแบบโควตา (QUOTA
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SAMPLING) แบงเปน 4 กลุม คือภาครัฐ ไดแก เจาหนาที่ฝายพัฒนาของเขตธนบุรี กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ศูนยขอมูลการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา จํานวน 100 คน โดยสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ภาคเอกชน ไดแก ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวในเขตธนบุรี 100 คน โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง ภาคประชาชน
คือ ผูมีภูมิลําเนาเขตธนบุรี 100 คน โดยสุมแบบบังเอิญ และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในแขวงกัลยาณ เขตธนบุรี
จํานวน 100 คน โดยสุมแบบบังเอิญ
ในกรณีนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบคาความแตกตางของกลุมประชากรทั้ง 4 กลุม เพื่อหาความเชื่อมั่นในการ
เปนตัวแทนที่ดีของจํานวนกลุมตัวอยาง โดยการใช PAIR SAMPLE TEST ผลการทดสอบ พบวา คาคะแนนของการกรอก
แบบสอบถามทุกขอของกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุม ไมมีความแตกตางในทางสถิติและรวมกันได
เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ
ผูวิจัยสรางแบบสอบถามของการวิจัยเชิงปริมาณจากขอมูลที่ประมวลผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ มี 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได สําหรับกลุม
ตัวอยาง 4 กลุม แตแบบสอบถามนักทองเที่ยว ผูวิจัยไดเพิ่มหัวขอดานแรงจูงใจในการมาเที่ยวแขวงวัดกัลยาณ ลักษณะ
คําตอบเปนตัวเลือก
ตอนที่ 2–5 เปนคําถามใหตัดสินใจเลือกดวยเกณฑการตอบจากมากที่สุด–นอยที่สุด โดยแบงเปนหัวขอดังนี้ ตอนที่
2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวของแขวงวัดกัลยาณ ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม มหกรรม กิจกรรม
และบริการการทองเที่ยว ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยว
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวของเขตวัดกัลยาณ ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
วิสัยทัศนยุทธศาสตร กลยุทธและโครงการของการพัฒนาทองเที่ยวดังกลาว ตอนที่ 6 ขอเสนอแนะ
ในการประเมินผลแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (RATING SCALE) ผูวิจัยใชวิธีการแบงชวงการแปรผล
ตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น (CLASS INTERVAL) โดยระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับนั้นใชสู ตรการ
คํานวณชวงกวางของชั้น (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548, น.146)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม)
1. ผูวิจัยทําการทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม (IOC) จากนั้นจึงนําขอมูล
ที่ไดมาคํานวณและทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทําการทดลองกับกลุมคน 30 คน แลวนําคําตอบมาหาคาความเชื่อมั่นแบบความ
สอดคลองภายใน (INTERNAL CONSISTENCY RELIABILITY) ของแบบสอบถามเชนเดียวกับ การทดสอบการเก็บขอมูล
จริงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (CRONBACH’S ALPHA COEFFICIENT อางอิงในนภาภรณ จันทรศัพท,
2556, น. 77) เมื่อคํานวณหาคาความเชื่อมั่นแลว คาความเชื่อมั่นอยูที่ 0.90 ซึ่งไมต่ํากวา 0.70 ดังนั้น แบบสอบถามจึงเปน
เครื่องมือที่ไดมาตรฐาน
การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
ผูวิจัยใชแบบสอบถามของการวิจัยเชิงปริมาณของงานวิจัยในเรื่องแผนยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบ
บูรณาการอยางยั่งยืนของแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 4 กลุมๆ ละ
100 ชุด รวมเปน 400 ชุดในพื้นที่ของการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
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ผูวิจัยเรียบเรียงและตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม 400 ชุด ทําการบันทึกขอมูลลงใน
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ตลอดจนจําแนกขอเสนอแนะ ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจ
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก การหาคารอยละ (PERCENTAGE) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูล
พื้นฐานทั่วไปและใชการหาคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) เพื่อใชแปลความหมายของความคิดเห็น
เกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ศักยภาพของการพัฒนา วิสัยทัศนยุทธศาสตร กลยุทธและโครงการของแผน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในชุมชน
ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (DESCRIPTIVE STATISTICS) มาวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่
(FREQUENCY) และแสดงผลออกเปนคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยบรรยายขอมูลระดับความคิดเห็น
และแสดงเปนกราฟของแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการอยางยั่งยืนของแขวงกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเรื่องแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน
แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในขั้นตอนการวิจัยคุณภาพโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และนักทองเที่ยว มีผลดังนี้ ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนเกาแก อายุ 250 ป ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี มี
ทรัพยากรทองเที่ยวที่หลากหลาย ไดแก การมีสามศาสนา สี่เชื้อชาติอยูรวมกัน ริมแมน้ําเจาพระยา มีจุดแข็งดานที่ตั้งอยู
ในกรุงเทพมหานคร ชุมชนมีความตองการพัฒนาการทองเที่ยวบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช แตมีจุดออนดานขาดการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบ
บูรณาการอยางยั่งยืน มีโอกาสดานการสรางแบรนดทองเที่ยววิถีชีวิตริมน้ําทองเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมยานประวัติศาสตร
ดานอาหาร มีอุปสรรคดานมีแหลงทองเที่ยวคูแขงและอุทกภัย ชุมชนมีศักยภาพดานทรัพยากรการทองเที่ยว ดานการ
จัดการอยางยั่งยืน ดานการจัดกิจกรรมสื่อความหมายปลูกจิตสํานึกการอนุรักษและดานการมีสวนรวมเพื่อสรางเครือขาย
ชุมชนจึงมีวิสัยทัศนที่จะสรางแผนยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว โดยมีความปรารถนาสรางแบรนดทองเที่ยวดานวิถีพุทธ
ชีวิตที่เรียบงายไมเรงรีบ ดานอาหาร 4 เชื้อชาติ ดาน 3 ศาสนา ดานวิถีริมน้ํา ดานยานประวัติศาสตรยุคกรุงธนบุรี โดย
บูรณาการยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจเขาไวในแผนยุทธศาสตรเดียวกัน
เพื่อสรางการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
ที่ประชุม 4 ภาคสวนไดสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพและนําขอมูลมากําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาแผนดังกลาว
และสรางแบบสอบถามจากการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนํามาทําการวิจัยเชิงปริมาณตอไป
2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค มี 2 ขอดังนี้
วัตถุประสงคขอ 1 เพื่อศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยดานศักยภาพของการพัฒนาดังกลาวมีดังนี้
ศักยภาพดานทรัพยากรทองเที่ยวของพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ มีคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นตอปจจัย
บงชี้อยูในระดับมาก ( =3.83) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นตอปจจัยบงชี้ศักยภาพดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนของแขวงวัดกัลยาณอยูในระดับมาก ( =3.84) ความคิดเห็นตอปจจัยบงชี้ดาน
ศักยภาพดานการมีสวนรวมของชุมชนนักทองเที่ยวและผูมีสวนเกี่ยวของของแขวงวัดกัลยาณ ในภาพรวม พบวาอยูในระดับ
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มาก ( =3.84) และผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นตอปจจัยบงชี้ศักยภาพดานกิจกรรม การ
เรียนรู และการปลูกจิตสํานึกของแขวงวัดกัลยาณอยูในระดับมาก ( =3.87)
วัตถุประสงคขอ 2 เพื่อสรางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน ในแขวงวัด
กัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีดังนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิสัยทัศน

3.13

ภาพรวม
S.D
1.00

ระดับ
มาก

3.97

0.90

มาก

3.90

0.91

มาก

3.91

0.96

มาก

3.92

0.79

มาก

วิสัยทัศน
1. แขวงวัดกัลยาณจะสรางแบรนดทองเที่ยวชุมชน 200 ป
เพื่ออนุรกั ษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ
2. แขวงวัดกัลยาณจะสรางแบรนดทองเที่ยววิถชี ีวิตไทยริมแมน้ํา
เพื่ออนุรกั ษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. แขวงวัดกัลยาณจะสรางแบรนดการทองเที่ยวดานอาหารขนมฝรัง่ กุฎีจีน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสชู ุมชน
4. แขวงวัดกัลยาณจะสรางแบรนดทองเที่ยวหมูบานในมหานคร
เพื่อพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 1 พบวาความคิดเห็นตอวิสัยทัศนในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบวา มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยมี
ความคิดเห็นตอวิสัยทัศนแขวงวัดกัลยาณจะสรางแบรนดทองเที่ยววิถีชีวิตไทยริมแมน้ํา เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.97 รองลงมาคือ แขวงวัดกัลยาณจะสรางแบรนดทองเที่ยวหมูบานในมหานครเพื่อพัฒนาสังคมแบบ
บูรณาการอยางยั่งยืน มีคาเฉลี่ย 3.91 แขวงวัดกัลยาณจะสรางแบรนดการทองเที่ยวดานอาหารขนมฝรั่งกุฎีจีนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.90 และแขวงวัดกัลยาณจะสรางแบรนดทองเที่ยวชุมชน 200 ป
เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ มีคาเฉลี่ย 3.13 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรกั ษวัฒนธรรม
และพัฒนาจิตใจ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
และกระจายรายไดสชู ุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
คาเฉลี่ยรวม

ภาพรวม
S.D ระดับ
3.82
0.99
มาก
3.88
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0.93
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มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบวาความคิดเห็นตอยุทธศาสตรของแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 เมื่อพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากทุกยุทธศาสตร โดยมีความคิดเห็นวายุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.88 รองลงมาคือ ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
และกระจายรายไดสูชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.86 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน มีคาเฉลี่ย 3.83 และยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อ
อนุรักษวัฒนธรรมและพัฒนาจิตใจ มีคาเฉลี่ย 3.82 ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยเรื่อง “แผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในแขวงวัด
กัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ดังนี้
ผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวของเขตวัดกัลยาณทั้ง 4 ภาค ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
และนักทองเที่ยว รวมทั้งผูวิจัยไดรวมกันทําการวิจัย โดยใชวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและ
การวิจัยเชิงปริมาณในเบื้องตน คณะผูวิจัยไดประชุมรวมกันเพื่อดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเครื่องมือการวิจัย ไดแก
รายการตรวจสอบชุมชนศึกษา รายการตรวจสอบทรัพยากรการทองเที่ยว รายการวิเคราะห SWOT และสังเคราะห TOWS
แบบตรวจสอบศักยภาพชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว แบบสัมภาษณเชิงลึกและประชุมกลุมยอย เพื่อศึกษาศักยภาพ
และแนวทางการสรางแผนยุทธศาสตร ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการดานสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจของชุมชน
เมื่อไดขอ มูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพแลว คณะวิจัยไดสรางแบบสอบถามตามแนวของแผนยุทธศาสตรดังกลาว เพือ่
ดําเนินการวิจยั เชิงปริมาณในการหาขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อหาศักยภาพและแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวดังกลาว
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอ 1 และขอ 2 ดังนี้
ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ไดแก ศักยภาพดานทรัพยากรและการจัดการอยางยั่งยืน ศักยภาพดานการมีสวนรวม และการจัดกิจกรรมเรียนรูและ
การปลูกจิตสํานึกดานอนุรักษ ในสวนที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนของ
ชุมชน ชุมชนมีวิสัยนทัศนที่จะสรางแบรนดการทองเที่ยวดานศาสนาและวิถีชีวิตแบบเรียบงายพอเพียง ดานการทองเที่ยว
อาหาร 4 เชื้อชาติ ดานวัฒนธรรมสามศาสนาสี่เชื้อชาติ และดานเมืองประวัติศาสตรยุคกรุงธนบุรี โดยวางแผนแบบบูรณา
การการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตใจและสิ่งแวดลอม ไวในแผนพัฒนาฉบับเดียวกัน เพื่อพัฒนาอยางมีสมดุล
ทั้ง 4 ดาน อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง “แผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในแขวงวัดกัลยาณ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดคนพบและขอนําเสนอแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อมุงสูนโยบาย “ประเทศไทย
4.0” นโยบายที่มุงมั่นปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู “VALUE–BASED ECONOMY” หรือ
“เศรษฐกิจแหงคุณคา” ซึ่งจะไดรับการขับเคลื่อนดวยความคิดสรางสรรค นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตองการเปลี่ยนการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทยจากภาคผลิตสินคาสูภาคบริการ โดยอาศัยจุดแข็ง 2 ประการของประเทศไทย ไดแก ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสรางทั้งความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืนและความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองบนฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
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มหาวิทยาลัยพะเยา ไดปรับกรอบยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อมุงพัฒนาการวิจัยสู “Thailand 4.0”
เพื่อสนองนโยบายดังกลาว ทั้งในระดับชาติและระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน เพราะในปจจุบันการพัฒนาการทองเที่ยว เนนการพัฒนาภาคบริการที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงทําการวิจัยเพื่อแสวงหา แนวทางรูปแบบใหมในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อมุงสูนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่วิจัยซึ่งเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว
(TOURISM DESTINATION) ในระดับชุมชนขนาดเล็ก ไดแก ระดับหมูบาน ซึ่งเปนหนวยการปกครองที่เล็กที่สุดของการจัด
ระเบียบราชการแผนดิน และเปน “บาน” ของประชากรสวนใหญของประเทศ ในการพัฒนาประเทศมักมีดังคํากลาววา
“คําตอบของการพัฒนาอยูที่หมูบาน” หรือ “หมูบานเปนจุดแตกหักของการพัฒนา” หมายความวาถาจะดูความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการพัฒนาประเทศใหดูผลที่หมูบาน 70,000 หมูบานทั่วประเทศไทย (เมตต เมตตการุณจิต, 2556, น.
303) การสรางความสําเร็จของการพัฒนาประเทศไทยอยูที่การสรางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณา
การอยางยั่งยืนระดับหมูบาน ซึ่งเปนสนามรบ ที่ชาวบานคือประชากรชาวไทย 70 ลานคน กําลังรบอยูกับสนามแวดลอม
ที่เสื่อมโทรม สภาพเศรษฐกิจทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมที่ทําใหไมพอเพียง การขาดการกระจายรายไดอยางเปนธรรมใน
สังคม สภาพสังคมที่มีแตการแขงขันและการมอมเมาประชาชนดวยกามารมณ และการพนัน ขาดความสามัคคี เมตตา
ชวยเหลือ เกื้อกูลกัน สภาพวัฒนธรรมไทยที่กําลังลมสลายและจะนํามาขายในการทองเที่ยว โดยเฉพาะสภาพจิตใจของ
ชาวบานที่แสวงหาที่พึ่งทางกายและทางใจ
ผูวิจัยขออภิปรายเกี่ยวกับวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนของ
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้ ทําใหชุมชนตระหนักในการสรางแบรนดทองเที่ยว
กุฎีจีนที่ชัดเจนในสายตาของชาวโลกบนอินเทอรเน็ต โดยรวมอัตลักษณที่โดดเดนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนมา
บูรณาการภายใตแบรนดดังกลาว แทนการขายสินคาและบริการแบบแยกสวนอยางเดิม โดยมียุทธศาสตร ดานที่ชัดเจน
ไดแก ยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมสามศาสนา ไดแก พุทธ คริสต อิสลาม และสี่
เชื้อชาติ ไดแก โปรตุเกส จีน ไทย อิสลาม ที่อยูรวมกันอยางสันติ ยุทธศาสตรดานการตลาดดิจิทัล เพื่อนําภาพลักษณของ
เขตธนบุรี ขึ้นสูการรับรูของประชาชนที่เปน Digital Natives และยุทธศาสตรดานการเพิ่มคุณคาและการอนุรักษวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรทองถิ่น โดยเฉพาะยุทธศาสตรดานการพัฒนาจิตใจของชุมชนในการปลูกจิตสํานึกเชิงอนุรักษในภาพรวม
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0, 2560)
การเริ่มพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการทั้ง 4 ดาน จึงเปนคําตอบใหกับหมูบานเพราะชาวบานสามารถใชการ
วางแผนยุทธศาสตร ดานการทองเที่ยวเปนคานดีด (LEVERAGE) เพื่อสงไปยังยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ทองถิ่นและการกระจายรายไดตลอดจนการพึ่งพาตัวเอง การพัฒนาสังคม กลับสูวิถีชีวิตแบบพอเพียง
มีเหตุผล มีภูมิคุมกันพึ่งพาตนเอง การอนุรักษวิถีชีวิตภูมิปญญาวัฒนธรรมรากเหงาของตนเองใหยั่งยืน เพื่อสามารถนํามา
ชวยในการทองเที่ยว และโดยเฉพาะการรื้อฟนการพัฒนาจิตซึ่งเปนผูคุมการพัฒนาทั้ง 4 ดาน ไปในทางที่เปนคุณ (ป.อ.
ปยุตโต, 2556)
อนึ่ง การสรางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการการพัฒนาทั้ง 4 ดาน ไปพรอมๆ กันภายในแผนเดียวกันยัง
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดานการตลาดของการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560 ซึ่งมีทิศทางขับเคลื่อนการทองเที่ยว
ไทยในอนาคต ซึ่งมีวิสัยทัศนวา “วางรากฐานแหงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว
คุณภาพ อยางมีดุลยภาพและยั่งยืน” (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558)
ในสวนที่เกี่ยวกับกรอบการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวไดแกวิสัยทัศนประเทศไทย พ.ศ. 2570 นั้น ไดกําหนดไว
วา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตยและหลัก
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ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย และมั่นคงอยูในสภาวะแวดลอมที่ดี
เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐาน
ทางเศรษฐกิ จ ที่พึ่ง พาตนเองและแข ง ขันได ในเวที โ ลก สามารถอยูใ นประชาคมภูมิภ าค และโลกได อ ย างมี ศัก ดิ์ ศรี ”
(วิสัยทัศนประเทศไทย 2570, 2558) ผูวิจัยขอนําเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาไปสูการบรรลุเปาหมายของวิสัยทัศนพัฒนา
ประเทศไทย 2570 วา คําตอบอยูที่การพัฒนาและสรางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ โดยการ
นําเปาหมายมาแปลเปนการลงมือปฏิบัติการ ระดับหมูบานทั่วประเทศ (TRANSLATE GOALS IN ACTION IN EVERY
VILLAGE IN THAILAND)
ผูวิจัยขอนําเสนอรูปแบบของการสรางยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในระดับ
หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค/ประเทศ/โดยสังเขปดังนี้
แผนงานการสรางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
1. การศึกษาชุมชน
2. การตรวจสอบและการประเมินทรัพยากรทองเที่ยวในชุมชน
3. การวิเคราะหจดุ ออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของการพัฒนา (SWOT)

4. การสังเคราะห SWOT เพื่อกําหนดกลยุทธ TOWS
5. การศึกษาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว
6. การกําหนดหลักการนําทางของการพัฒนา
7. การกําหนดวิสยั ทัศนการพัฒนาภายในกรอบการพัฒนาระดับชาติ
8. การกําหนดยุทธศาสตร แผนงานหลัก ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาจิตใจ
9. การกําหนดกลยุทธ คือ กลุมโครงการ และโครงการดานตางๆ และเปาหมาย
10. การปฏิบัตกิ ารตามแผนยุทธศาสตร
11. การประเมินและปรับแผน

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวบูรณาการอยางยั่งยืน
ที่มา : พยอม ธรรมบุตร, 2016 หนา 1
อนึ่งแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนระดับหมูบานหรือชุมชนนี้ สอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2556) ที่ไดสรุปความตองการของประเทศไทย
ไววา “แผนหมูบานหรือชุมชน หมายถึง การกําหนดอนาคตและกิจกรรมตามความตองการของคนในหมูบาน เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยว”
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กลาวโดยสรุป แผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งเปนความคิดไปสูการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมทั้งดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจของคนในหมูบาน เปนเอกสารที่คนในชุมชนรวมกันจัดทําขึ้น
ตามกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยใชวิธีวิจัยโดยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) จึงเปนแผนของชุมชน โดย
ชุมชนและเพื่อชุมชน แผนดังกลาวทําใหชุมชนรูจักตนเอง วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของการพัฒนาชุมชน
ของตน เปนฐานขอมูลเพื่อการเสนอขอรับการสนับสนุนของบประมาณ แสดงถึงความเขมแข็งของชุมชน ที่มีศักยภาพใน
การทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งจะถูกสงตอเปนทอดๆ จากระดับหมูบานสูตําบล สูอําเภอ สูจังหวัด และสูแผนชาติตอๆ กันขึ้นไป
จากฐานสังคมคือหมูบาน แผนยุทธศาสตรดังกลาวจึงเปนทั้งวาระแหงชุมชนและเปนวาระแหงชาติ คือ ประเทศไทย 4.0
ไปพรอมๆ กัน
ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการนั้น งานวิจัยครั้งนี้ไดมีการคนพบที่สําคัญเกี่ยวกับการ
สรางแบรนดดานสินคาและบริการของการทองเที่ยวทั้งระดับประเทศ ระดับกลุมจังหวัด ระดับอําเภอ ตําบลและหมูบาน
ในยุคเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การทองเที่ยวจําเปนตองปรับสินคาและบริการใหเปนผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคโดยไม
สรางสินคาและบริการ และแหลงทองเที่ยวแบบแยกสวน แตทุกหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ตองคนหาทุนทางวัฒนธรรม
ซึ่งเปนอัตลักษณและเอกลักษณของตนเองและนํามาหลอมรวมใหอยูภายใตแบรนดทองเที่ยว 4.0 โดยแบรนดดังกลาวจะ
สอดคลองความตองการของกลุมตลาดเปาหมาย และกระแสการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมดานการทองเที่ยวทั่วโลกตลอดจน
สอดคลองกับนโยบายระดับชาติเชนกัน
พยอม ธรรมบุตร (2558, น. 3) ไดวิเคราะหแบรนดทองเที่ยวไทย 4.0 ไววาจะไมเปนเพียงแบรนดสินคาเพื่อแสวง
หากําไรแตอยางเดียวอีกตอไป แตตองเปนแบรนดของคนกลุมใหญในเครือขายสังคมออนไลนในยุคดิจิทัล กําลังรวมกัน
กําหนดซึ่งผูคนที่กําลังมีชีวิตและซื้อขายการทองเที่ยวอยูบนออนไลนนั้น ไดสรางแบรนด 4.0 ที่มีชีวิตและความปรารถนา
รวมของ GEN. C. ซึ่งเปน DIGITAL NATIVES ทั่วโลกที่เรียกรองวา แบรนดสินคา 4.0 ที่มีชีวิตบนโลกออนไลน (เพราะเปน
คนทั่วโลกรวมกันมีชีวิตอยูในแบรนด) จะตองแสดงความใสใจ และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทั้งดานธรรมชาติและ
ดานสังคมอยางเปนรูปธรรม โดยเนนการสรางคุณคาและแบรนดเปนศูนยกลาง มีแนวทางการดําเนินการที่เห็นไดชัดเจน
ปยะชาติ อิศรภักดี (2559, น. 317) ไดสรุปไววากลไกลดานสิ่งแวดลอมในภาพรวมเปนเงื่อนไขในการที่แบรนด 4.0 และ
แบรนดทองเที่ยว 4.0 จะตองแสดงบทบาทรับผิดชอบที่มีตอโลกและในมิติการตลาดไดมีการนิยามถึงความตองการที่จําเปน
ตอการขับเคลื่อนโลกไปสูอนาคต ภายใตแนวคิด 4 Ws อันประกอบดวย มิติดานการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ (ECONOMIC WEALTH) มิติดานสิ่งแวดลอม (ENVIRONMENTAL WELLNESS) มิติดานคุณภาพสังคม (SOCIAL
WELL–BEING) และมิติดานปญญาของมนุษยชาติ (HUMAN WISDOM) งานวิจัยดานการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
การทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนนี้ จึงมีความสําคัญเพื่อตอบโจทยการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวและการ
พัฒนาในภาพรวมของโลกไปสูความยั่งยืน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. กรุงเทพมหานครควรจะวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนของกรุงเทพ
มหานคร พ.ศ. 2560–2570 เพื่อสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
2. กรุงเทพมหานครควรจะสนับสนุนชุมชนทั้ง 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร สรางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวของเขตแตละเขต แบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแบบบูรณาการอยางยั่งยืน สําหรับ พ.ศ. 2560–2570 โดย
สรางเปนแบรนดทองเที่ยวแตละเขต 4.0
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3. ชุมชน 70,000 หมูบานในประเทศไทยควรวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค บน
ฐานทุนทางธรรมชาติ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยยึดทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเปนหลักการ เพื่อเปนการวางแผนพัฒนา
ชุมชนทั่วประเทศแบบบูรณาการอยางยั่งยืนภายใตแบรนดทองเที่ยวชุมชน 4.0
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