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Abstract   

 The purposes of the research were (1) to study a potential of local community towards 

the community-based tourism activities management in the Muangmadan community 

Nakhon Nayok province, ( 2)  to study the community participation for learning tourism 

activities management in Muangmadan community, ( 3)  to study the behavior of Thai 

tourists intersted in learning tourism activities in Muangmadan community; and ( 4)  to 

develop of tourism learning route with Muangmadan Community participation. This 

research was mixed method research conducted in-depth interviews with a total of 15 key 

informants, including community leaders and community product producers and 

distributed a questionnaire for 155 tourists. The content analysis and descriptive statistics 

such as frequency, percentage, mean, and standard deviation were applied for data 

analysis. The research result showed that overall, ( 1)  the community has potential for 

learning tourism activities according to the knowledge, skills, attitudes, and core 

competency in Muangmadan community. 2) People in the community participate in 

development in Muangmadan community-based tourism in 4 ways directly and indirectly 

including 1) planning, 2) cooperating, 3) sharing, and 4) evaluating. (3) The overall behavior 

of Thai tourists towards learning tourism activities was rated at the high level. ( 4)  The 

development of tourism learning route with Muangmadan community Participation can be 

created into 2 routes which are One day trip and 2 days 1 night. 
 

Keywords: Tourism learning route, Muangmadan, CBT, Nakhon Nayok province 
 

บทคัดยอ  

 การศึกษาครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก (2) เพ่ือศึกษา

การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของชุมชนทองเที่ยวเมือง

มะดัน (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการ

เรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน (4) เพื่อพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู

โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 

ดำเนินการสัมภาษณเชิงลึกกลุมชุมชนเมืองมะดัน ไดแก ผูนำชุมชน สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 15 

คน และแจกแบบสอบถามนักทองเท่ียว จำนวน 155 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา และสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา (1) โดย
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ภาพรวมชุมชนมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ดานทักษะความรูดานทรัพยากร

การทองเที ่ยวของชุมชน ดานทัศนคติที ่ด ีตอการจัดการทองเที ่ยวโดยชุมชน และสมรรถนะหลัก

ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื ่นตามกฎระเบียบ (2) สมาชิกในชุมชนเมืองมะดันมีสวนรวมใน

กระบวนการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู 4 กระบวนการคือ 1) การมีสวนรวมคิด วางแผนและ

การตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการดำเนินการและปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในการรับและแบงปน

ผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล (3) ภาพรวมนักทองเท่ียวมีความสนใจในการ

เขารวมกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน อยูในระดับมาก (4) 

เสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน มีสถานที่ทองเที่ยวและ

กิจกรรมทองเที่ยวบนเสนทางที่นาสนใจทั้ง รายการนำเที่ยว “วันเดียวเที่ยวเมืองมะดัน” และ รายการนำ

เท่ียว “ทองเท่ียวเมืองมะดัน 2 วัน 1 คืน 
 

คำสำคัญ : เสนทางทองเท่ียว  ชุมชนเมืองมะดัน การทองเท่ียวโดยชุมชน  จังหวัดนครนายก 
 

บทนำ  

 การทองเที ่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism – CBT) ไดร ับการยอมรับว าเปน

เครื่องมือ ในการพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนท้ังในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสราง

การมีสวนรวมของคนในชุมชนในการทำงานรวมกัน (Tourism Authority of Thailand, 2016)  ตั้งแตผู

อาวุโส ผูนำ ผูหญิง ผูชายและเยาวชนใหเขามามีบทบาททุกภาคสวน สรางความภาคภูมิใจใหคนในชุมชน 

(Prajong, 2017) นอกจากนี้การทองเที่ยวยังเปนเครื่องมือในการฟนฟูวัฒนธรรมใหไดรับการบันทึก สืบ

ทอด เผยแพร (Richards & Wilson, 2006) และสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาของบานกับผูมา

เยือน (Wurzburger, 2010) สรางการรับรู  เร ื ่องความผูกพันระหวางชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ 

(Tancharoen, 2018) ชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน ตำบลทาทรายและตำบลบางออ อำเภอเมืองนครนายก 

จังหวัดนครนายก ไดรับการพัฒนาและสงเสริมเพื่อดำเนินการการทองเที่ยวโดยชุมชนและขับเคลื่อนการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสอดรับกับแผนการพัฒนาจังหวัดนครนายก 4 ป (พ.ศ.2561- 2564) ที่ไดกำหนด

ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

สุขภาพและวัฒนธรรม โดยมีกลยุทธและเปาประสงคในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและชุมชนทาง

น้ำเพื่อรองรับการทองเที่ยว (Nakhon Nayok Provincial Office, 2019)  สอดคลองกับสำนักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดนครนนายกไดเล็งเห็นพ้ืนท่ีท่ีอยูในโครงการตองพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอยางเรงดวน 

ไดแก พื้นที่ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนครนายก และตำบลบางออ อำเภอบานนา จังหวัดนครนายก ซ่ึง

เปนพื้นที่เพาะปลูกมะดัน เพ่ือพัฒนาในดานผลผลิตจากมะดันมาทำการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ของใช 

และเพื่อเชื่อมโยงใหเปนแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน “ชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน ทาทราย-บางออ” มีการ

ปร ับภ ูม ิท ัศน / ทำแลนดมาร ค และจ ุดเช ็คอ ิน (Check-in) การอบรมและจัดระบบมัคค ุ เทศก 
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การประชาสัมพันธการขายโปรแกรมทองเที่ยว (Kaswanto, 2014) การสรางและพัฒนามะดันใหเปน

สัญลักษณของที่ระลึก (Sirichana, 2020) โดยมีชุมชนเมืองมะดันที่รวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนและ

พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากมะดันทั้งหมด 13 ชุมชน ในขณะเดียวกันยังมีวิสาหกิจชุมชนเมืองมะดันท่ียัง

ไมไดรับการสงเสริมพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเปนเชิงสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูใหเกิดเปนรูปธรรม แต

ละชุมชนยังไมมีสวนรวมในการเขามาจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูรวมกัน โดยแตละชุมชนมีการ

บริหารจัดการกันเอง ในการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนการเดินทางเยี่ยมชมการสาธิต

วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑจากมะดันและการซื้อของฝากสินคาแปรรูปใหกับนักทองเที ่ยวไดชมเทานั้น 

กิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดันในเขตพ้ืนท่ีตำบลทา

ทรายและตำบลบางออจังหวัดนครนายก ยังไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ยังไมมีการสงเสริมการ

จัดการแหลงทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม  

 ดังนั้น เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูของนักทองเท่ียวในมิติ

ของความตองการในการเรียนรู แหลงทองเที่ยวชุมชนเมืองมะดันและสงเสริมใหการทองเที่ยวชุมชน

ทองเที่ยวเมืองมะดันเปนที่รู จักมากขึ้น ผูวิจัยจึงมุงศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อพัฒนาเสนทางการ

ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูและศึกษาการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนเมืองมะดัน เพื่อใหชุมชนมีองคความรูดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนและยกระดับพื้นที่ใหเปน

แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู ตลอดจนเปนการชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดนครนายก

ใหเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก 

2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของ

ชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการ

เรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก 

4. เพื่อพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน 

จังหวัดนครนายก 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษาศักยภาพชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู การมี

สวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมี
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ความสนใจกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู และพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือการเรียนรู

อยางมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน  

 ขอบเขตดานประชากร ประชากรกลุมเปาหมาย คือ ผูนำชุมชน ผูนำกลุมวิสาหกิจชุมชน ปราชญ 

ชาวบาน ประชาชนที่อยูในชุมชนเมืองมะดัน บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการ 

ทองเที่ยว และนักทองเที่ยวของชุมชนเมืองมะดัน โดยการคัดเลือกประชากรกลุมเปาหมายแบบเจาะจง 

บุคคล (Purposive Sampling) 

 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี คือชุมชนแหลงทองเท่ียวเมืองมะดัน ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนครนายก 

จังหวัด นครนายก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการพิจารณานโยบายการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวตาม

แผนพัฒนา จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561-2564 (Nakhonnayok Provincial Office, 2019)  

 ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ป (เดือนมีนาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ 2564) 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

นิยามศัพท 

 ศักยภาพชุมชน หมายถึง การท่ีชุมชนมีความพรอมและความสามารถดานความรู ดานทัศคติ ดาน

ทักษะและดานสมรรถนะหลักในการจัดการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูโดยชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัด

นครนายก 

1. ศักยภาพของชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
เพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยว
เมืองมะดัน จังหวัดนครนายก 
1) ดานความรู  2) ดานทัศนคติ 
3) ดานทักษะ  4) ดานสมรรถนะหลัก 

2. ความต องการการม ีส วนร  วมของช ุมชนใน

กระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู

ของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก 

1) การมีสวนรวมคิดวางแผนและการตัดสินใจ 2) การ

มีสวนรวมในการดำเนินการและปฏิบัติการ 3) การมี

สวนรวมในการรับและแบงปนผลประโยชน 4) การมี

สวนรวมในการติดตามและประเมินผล  

3. พฤติกรรมของนกัทองเที่ยวชาวไทยในการเขารวมกิจกรรมการทองเทีย่ว
เพ่ือการเรยีนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเทีย่วเมืองมะดนั จังหวดั
นครนายก 

 
1. ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมทองเที่ยว 

 

4. การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพือ่การเรียนรูโดยการมีสวน

รวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก 

1. เสนทางทองเที่ยวชุมชนเมืองมะดัน 2. รายการนำเที่ยว 
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 การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดย

การมีสวนรวม 4 ขั้นตอน ไดแก คิดริเริ ่ม พิจารณา ตัดสินใจ รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบ แบงปน

ผลประโยชนและติดตามประเมินผล ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยชุมชนทองเที่ยวเมือง

มะดัน จังหวัดนครนายก 

 กิจกรรมทองเที ่ยวเพื ่อการเรียนรู หมายถึง กิจกรรมทางการทองเที่ยวเพื ่อการเรียนรูและ

ประสบการณที ่ดีระหวางนักทองเที ่ยวในชุมชนเมืองมะดัน ไดแก กิจกรรมเรียนรูเชิงเกษตร การทำ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะดัน การทำอาหารพ้ืนบานจากมะดัน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  

 เสนทางการทองเที ่ยวเพื ่อการเรียนรู  หมายถึง เสนทางการทองเที ่ยวตามจุดตางๆเพื ่อให

นักทองเท่ียวไดมีสวนรวมในการกิจกรรมทองเท่ียวในชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน  

 

การทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคิดศักยภาพการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

 Aref (2011) กลาววา การสรางศักยภาพของชุมชนตองเริ่มจากการสรางความสามารถของตัว

บุคคลใหไดกอน ปญหาและอุปสรรคหลักในการสรางขีดความสามารถของชุมชน (Ellis,2011) ในการ

พัฒนาการทองเที่ยว Lamaijeen & Choibamroong, (2015) กลาววา ชุมชนควรใหความสำคัญในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน งานวิจัยนี้มุงท่ีจะศึกษาศักยภาพการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนใน 4 

ประเด็น คือ ดานความรู ดานทัศนคติ ดานทักษะและสมรรถนะหลัก  

 แนวคิดการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวมของชุมชน (Andrea Yanes, 2019) หมายถึง การเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนมี

สวนรวมในการคิดริเริ่ม พิจารณา ตัดสินใจ รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ (Page & Hall, 

2009). ใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นและเกิดความรู สึกรวมรับผิดชอบกับกลุม (UNESCO, 2006).  

Ratchathawan et al. (2018) ไดสรุปกระบวนการการมีสวนรวมนำไปสูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพได 4 ดาน ไดแก 1) การเสนอความคิด วางแผนและการตัดสินใจ 2) ในการ

ดำเนินการและปฏิบัติการ 3) การรับและแบงปนผลประโยชน 4) การติดตามและประเมินผล  

 การทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู 

 Wurzburger et al. (2009) อธิบายถึง การทองเที่ยวรูปแบบใหมที่เปนเชิงสรางสรรคและมีความ

หลากหลายตามพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีเนนการหาประสบการณแปลกใหมมากยิ่งข้ึน การมีสวนรวมกับผู

เป น เจ  าของว ัฒนธรรม  (Richards, 2010b) เช น  การทดลอง (Experimental) (Kaewsanga & 

Chamnongsri, 2012) ซึ่งกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูในชุมชนเมืองมะดัน ดานภูมิปญญาทองถิ่น

เกี่ยวกับการแปรรูปและถนอมอาหารเปนกิจกรรมการทองเที่ยวและกระบวนการเรียนรูของชุมชน

เมืองมะดันสามารถนำไปปรับใชกับนักทองเท่ียวใหเกิดประสบการณแปลกใหมนาสนใจมากข้ึน  
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 การพัฒนาเสนทางการทองเท่ียว 

Thailand Community Based Tourism Institute (2006) ไดอธ ิบายเสนทางทองเที ่ยว 

(Tourism Route) เปนแนวทางการสัญจรที่กำหนดขึ้นสำหรับนักทองเที่ยวเพื่อใหสามารถพบเห็นหรือเขา

ชมแหลงทองเท่ียวและจุดท่ีนาสนใจตาง ๆ ไดงาย สะดวก ปลอดภัย ไดรับความรูและความเพลิดเพลินจาก

การใชเสนทางท่ีจัดทำข้ึน (Stephen J. Page, 2009) การพิจารณากำหนดเสนทางทองเท่ียวจะตองสำรวจ 

สังเกตการณจากพฤติกรรมของนักทองเที่ยว (Tourism Authority of Thailand., 2019). แนวโนมที่ควร

จะเปนในการจัดเสนทางทองเที่ยว และเปนการจัดเสนทางในลักษณะวงบรรจบโดยไมตองยอนกลับ

เสนทางเดิมเนื่องจากจะทำใหนักทองเท่ียวไดพบเห็นสิ่งแปลกใหม 
  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาการทองเท่ียวนั้น Rongthong 

& Thosuwonchinda (2020) ศึกษาเรื ่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการทองเที ่ยวชุมชนบาน     

สาขลา อำเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ พบวา รูปแบบการทองเที่ยวของชุมชนบานสาขลา ได

ออกแบบเปนกิจกรรมรายการจัดนำเที่ยว (One Day Trip) โดยความรวมมือจากคนในชุมชนกับหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมการทองเที่ยว นอกจากนี้มีการศึกษาศักยภาพชุมชน

ทองถิ่นในการจัดการการทองเที ่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี 

(Lamaijeen & Choibamroong, 2015) พบวา ชุมชนทองถ่ินมีศักยภาพในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

1) ดานความรู  2) ดานทัศนคติ 3) ดานทักษะ และ 4) ดานสมรรถนะหลัก Sungsuwan (2018) ได

ทำการศึกษาเรื ่อง กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เกาะเสม็ดที่เหมาะสมกับพื้นที่ 4 ดาน ไดแก 

ความคิดสรางสรรคที ่เปนตนแบบอยางแทจริง องคความรู  ภูมิปญญาทองถิ ่น จินตนาการหรือการ

สรางสรรค และการฉลาดคิดมาเปนประดิษฐกรรม  
 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 วิธีการดำเนินการศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ผสมผสานกับการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)  

 ประชากรกลุมเปาหมาย 

 ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลักใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (non-

probability sampling) ใชวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive Sampling) โดยพิจารณาจาก

จุดมุงหมายหรือประเด็นคำถามจากเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งจำนวนประชากรกลุมตัวอยางและผูให

ขอมูลหลักของการศึกษาครั ้งนี ้เปนประชากรที ่มีจำนวนไมจำกัด (Infinite Population) จำแนกตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก 
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     วัตถุประสงคขอที่ 1,2 และ 4 ไดแก กลุมชุมชนทองถิ่น ประกอบดวย ผูนำชุมชน ปราชญ

ชาวบาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลทาทราย รวมท้ังสิ้น 15 คน  

     วัตถุประสงคขอที่ 3 ไดแก กลุมนักทองเที่ยวของเมืองมะดันที่เคยมีประสบการณทางการ

ทองเที่ยวเมืองมะดัน จำนวน 255 คน และกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบขนาดของเครจซ่ี

และมอรแกนน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% คลาดเคลื่อนเทากับ 5% ได

กลุมตัวอยางจำนวน 155 คน ทั้งนี้ โดยสุมแบบสอบถามตามความสะดวก (Convenience sampling)  

โดยทำการแจกแบบสอบถามโดยเลือกวันและเวลาที ่แตกตางกันในการแจกแบบสอบถาม และได

แบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยางตอบและมีขอมูลครบถวนสมบูรณกลับมาจำนวน 155 ฉบับ คิดเปนรอยละ100  
 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ไดแก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ เอกสารเผยแพรของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

วารสารตางๆ ของสำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครนายกและขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 2) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (primary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรกลุม

ตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก โดยการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (in-depth Interview) และการแจก

แบบสอบถาม 
  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 

     เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

     1) แบบสัมภาษณเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดน

การมีสวนรวมโยชุมชนเมืองมะดันในปจจุบัน มี 4 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะ ดานทัศนคติและดาน

สมรรถนะหลักและการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรูของ

ชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก ประกอบดวย 1) การมีสวนรวมคิด วางแผนและการตัดสินใจ 

2) การมีสวนรวมในการดำเนินการและปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในการรับและแบงปนผลประโยชน    

4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล โดยเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง มีลักษณะ

คำถามแบบปลายเปด (open-ended questions)  

     2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับความสนใจในการเขารวม

กิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดันจังหวัดนครนายก 

โดยประยุกตตามรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน 

ไดแก ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับ

ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมือง

มะดันจังหวัดนครนายก เปนแบบสอบถามท่ีใชมาตรวัดระดับขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (interval Scale) 
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มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ทั้งนี้ แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นจะไดมีการทดสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity test) โดยการขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความ

เขาใจในประเด็นของหัวขอการวิจัยดังกลาวและมีการทดสอบความนาเชื่อถือ (reliability test) แลวนำผล

การตอบแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อม่ัน  (reliability) ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ัน 0.91 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 

 1) ขอมูลเชิงปริมาณ เมื่อไดขอมูลครบถวนตามที่ตองการแลว ผูวิจัยจะนำขอมูลที่ไดมาทำการ

วิเคราะหดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติในดานสังคมศาสตร ประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2) ขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ดวยการจัดหมวดหมู

ขอมูลที่ไดจากขอคำถามจากการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุมยอย การถอดเทปแยกตามประเด็น

และแหลงขอมูล ไดแก ประชาชนที่อยูในชุมชน ผูนำชุมชน ผูนำกลุมวิสาหกิจชุมชน และบุคคลจาก

หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการทองเท่ียว หลังจากนั้นจึงวิเคราะหและประเมินความหมายของ

ขอมูลตามกรอบบริบทของแหลงขอมูลตามประเด็นคำถามวิจัยท่ีวางไว 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

1. ศักยภาพชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชน

ทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก 

 ผลการศึกษา พบวา ชุมชนเมืองมะดันมีศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวและกิจกรรมการ

ทองเท่ียวตามองคประกอบศักยภาพชุมชนในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

 1. ดานความรู  

 1.1 ความรูดานทรัพยากรการทองเที่ยว ชุมชนมีความรูเกี ่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ยังขาดความรูทางดานทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรของชุมชน  

 1.2 ความรูดานการอนุรักษแหลงทองเท่ียว ชุมชนขาดความรูในการลดของเสียและการฟนฟู

สภาพแหลงทองเท่ียวท่ีเสื่อมโทรม  

 1.3 ความรูดานขีดความสามารถในการรองรับทางการทองเที่ยว ชุมชนมีความรูเกี่ยวกับขีด

ความสามารถในการรองรับดานวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สังคมและกายภาพ  

 1.4 ความรูดานการจัดพื้นที่ทางการทองเที่ยว ชุมชนมีความรูดานการจัดพื้นที่ทางธรรมชาติ

และทางการเกษตร ขาดการจัดพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี   

 1.5 ความรูดานการตลาดการทองเที่ยว ชุมชนมีความรูทางดานชองทางการจัดจําหนาย  

การสงเสริมการตลาดการมีสวนรวมกับภาคีตางๆ ในฤดูกาลทางการทองเท่ียว  



วารสารวิทยาลยัดุสติธานี ปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 

 
การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน ตำบลทาทราย-ตำบลบางออ จังหวัดนครนายก 41 

 1.6 ความรูดานการมีสวนรวม ชุมชนมีความรูทางดานการกำหนดแผนนโยบาย การจัด

กิจกรรมทางการทองเที่ยว การใหขอมูลทางการทองเที่ยว การเขารวมกับองคกรทองถิ่น การเขารวมใน

ชมรมการติดตอประสานงาน ขาดทักษะการประเมินผล 

 2. ดานทัศนคต ิ 

 2.1 ทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน ทำใหชุมชนไดรับความสนใจจาก นักทองเที่ยว  

มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน นำมาเปนกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูสงผลใหเกิด

ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน ชวยสรางงานสรางอาชีพและกอใหเกิดรายไดเพ่ิมมากข้ึน   

 2.2 ทัศนคติที่มีตอการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน

รวมในการกำหนดแผนนโยบาย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เขามามีสวนรวมในการจัดตั้งกลุม

หรือชมรม อีกทั้งยังเปดโอกาสใหรวมพิจารณาการใชประโยชนจากการทองเที่ยวและใหเขามารวมการ

จัดการผลประโยชนอยางเปนธรรม  

 3. ดานทักษะ  

 3.1 ทางดานการสื่อสาร ซึ่งชุมชนเมืองมะดันมีทักษะในการสื่อสารการใชภาษาทางการ

ทองเท่ียวชุมชน ขาดทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศใหแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  

 3.2 ทักษะทางดานการบริการ ชุมชนเมืองมะดันสามารถสรางความไววางใจ เชื่อมั่นใหแก

นักทองเท่ียวท่ีมาเยือน  

 3.3 ทักษะทางดานการเปนผูนํา ชุมชนเมืองมะดันมีทักษะทางดานการเปนผูนํากิจกรรม  

ยังขาดทักษะการเปนมัคคุเทศกทองถ่ินหรือนักสื่อความหมาย  

 4. ดานสมรรถนะหลัก ชุมชนเมืองมะดันมีทักษะและสมรรถนะในการทำงานรวมกับผูอื่นและ 

นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ ยังขาดความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามและ

ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานทางการทองเท่ียว  
 

2. การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของชุมชน

ทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก 

 1) การมีสวนรวมคิด วางแผนและการตัดสินใจ คนในชุมชนเมืองมะดันตางเขาใจและใหความ

รวมมือในการพัฒนาทองถิ่นผานการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยพิจารณาไดจากการตั้งกลุม

วิสาหกิจและการทองเท่ียวของแตละหมูท่ีนำเอาทรัพยากรทางการทองเท่ียวในทองถ่ินมาตอยอดและ

เพิ่มคุณคาเปนกิจกรรมการทองเที่ยว แตยังมีบางหมูบานที่ไมไดเขารวมหรือนำเสนอกิจกรรมการ

ทองเที่ยวตอศูนยประสานงานทองเที่ยวโดยชุมชนเมืองมะดันเพราะยังไมพรอมในดานตางๆ อาทิ 

บุคลากรทางการทองเท่ียว หรือสินคาและบริการทางการทองเท่ียวท่ีไมไดสรางความแตกตาง 

 2) การมีสวนรวมในการดำเนินการและปฏิบัติการ สมาชิกของชุมชนเมืองมะดันตางเขาใจและให

ความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นผานการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน แบงเปนการมีสวนรวมทางตรง
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และทางออม เชน การแบงบทบาทหนาที่การทำงานใหกระจายไปยังสมาชิกของกลุมนั้นๆ ซึ่งผลประโยชน

ที่ไดรับจะเปนผลประโยชนทางตรงที่สมาชิกของกลุมหรือศูนยประสานงานทองเที่ยวโดยชุมชนเมืองมะดัน

ไดรับจากการใหบริการทองเท่ียว เปนตน 

 3) การมีสวนรวมในการรับและแบงปนผลประโยชน ช ุ ม ช น เ ม ื อ ง ด ั น ม ี เ กณฑ  ก า ร แ บ  ง ป  น 

ผลประโยชนที่ชัดเจนและเทาเทียมกัน ไดแก การมีกองทุนพัฒนาชุมชนมีไวใชสำหรับผลประโยชน

ของทั้งชุมชน มีการประชุมและและแบงปนผลประโยชนกันตามขอตกลงของแตละกลุม ถึงแมวาจะมี

ระบบการจัดการรายไดของกลุมตามขอตกลงแตยังเกิดการกระจุกตัวของรายไดอยูกับบางกลุมไมไดมีการ

กระจายไปยังทุกกลุมในชุมชนเมืองมะดัน แตก็สามารถไดรับการจัดสรรผลประโยชนในสวนของกิจกรรม

สาธารณประโยชนของชุมชนและไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงานการดำเนินการ

ทองเท่ียวและเยี่ยมชมกลุมวิสาหกิจชุมชนมากข้ึน  

 4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ชุมชนยังขาดการจัดตั้งคณะกรรมการที่ทำหนาท่ี

ตรวจสอบ ประเมิน คุณภาพการจัดการการทองเท่ียวของแตละกลุมอยางเปนรูปธรรม จึงเปนหนาท่ีของคน

ในชุมชนเมืองมะดันท่ีตองพัฒนาการติดตามและประเมินผล  
 

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการ

เรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก 

     สวนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวผูตอบแบบสอบถาม                                             

     ผลการวิเคราะห พบวา นักทองเที่ยวของชุมชนเมืองมะดันสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 

68.4 อายุ 51-60 ป รอยละ 41.2 มีการศึกษาต่ำกวาระดับปริญญาตรี รอยละ 52.9 มีอาชีพเปน

เกษตรกร และแมบาน รอยละ 27.7 เปนผูที่มีภูมิลำเนาอยูในภาคกลาง รอยละ 76.8 เดินทางมา

ศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษา บริษัท หนวยงาน และองคกรตางๆ รอยละ 91.7ไดรับขาวสารการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนเมืองมะดันจากสื่อสิ่งพิมพ รอยละ 44.5 และนักทองเที่ยวใชเวลาในการเที่ยวชม

ชุมชนเมืองมะดันมากวา 4 ชั่วโมงข้ึนไป รอยละ 50.4 

     สวนท่ี 2 สรุปผลพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเขารวมกิจกรรมการทองเท่ียว

เพ่ือการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก       

     ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับความสนใจในการเขารวมกิจกรรม

ทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน โดยภาพรวมและรายดาน 

ลำดับ              กิจกรรมทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรูโดยการมีสวนรวม 

ของชุมชนเมืองมะดัน 

ระดับความสนใจ 

X� S.D. แปลผล 

1 กลุมทุงบัวฉัตร 3.95 .79 มาก 

2 กลุมวิสาหกิจชุมชน Rice Care 3.94 .83 มาก 

3 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตและแปรรูปมะดัน 4.43 .72 มาก 

4 กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาเค็มน้ำมะดัน 3.93 .82 มาก 
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ลำดับ              กิจกรรมทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรูโดยการมีสวนรวม 

ของชุมชนเมืองมะดัน 

ระดับความสนใจ 

X� S.D. แปลผล 

5 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว และ 

กลุมวิสาหกิจชุมชนคนใจสูกูวิกฤตถนอมอาหาร 

4.08 .76 มาก 

6 กลุมทองเท่ียวชุมชนบางโรงหิน  4.46 .66 มาก 

7 กลุมอนุรักษขนมไทยโบราณและกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลไม 4.49 .67 มาก 

8 กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานบางควายลุย  4.57 .70 มากท่ีสุด 

9 กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไมอบแหงบางออ 4.67 .67 มากท่ีสุด 

11 บานโบราณกงยี ่ 4.75 .69 มากท่ีสุด 

รวมเฉล่ีย 4.33 .74 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจในการเขารวมกิจกรรม

ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน อยูในระดับมาก เรียงลำดับจากความ

สนใจที่มีระดับสนใจมากไปหานอย คือ บานโบราณกงยี่  กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไมอบแหงบางออ 

และกลุมวิสาหกิจชุมชนคนใจสูกูวิกฤตถนอมอาหาร กลุมแปรรูปผลไมกลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกร

บานบางควายลุย กลุมอนุรักษขนมไทยโบราณและกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาเค็ม

น้ำมะดัน กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตและแปรรูปมะดัน กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลาเค็มน้ำ กลุม

ทองเท่ียวชุมชนบางโรงหิน กลุมทุงบัวฉัตร กลุมวิสาหกิจชุมชน Rice Care ตามลำดับเม่ือพิจารณาเปนราย

กลุมวิสาหกิจ สรุปผลปรากฏดังนี้ 

 1. กลุมทุงบัวฉัตร ความสนใจมากที่สุด คือ กิจกรรมการเที่ยวชมทุงบัวฉัตร 2. กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน Rice Care ความสนใจมากที่สุด คือ กิจกรรมชมทุงนาขาวทามกลางสวนมะดัน 3. กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมผูผลิตและแปรรูปมะดัน ความสนใจมากที่สุด คือ กิจกรรมการเที่ยวชมสวนมะดัน 4. กลุม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาเค็มน้ำมะดัน ความสนใจมากที่สุด คือ กิจกรรมทำอาหารจากมะดัน 5. กลุม

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียวฯ ความสนใจมากที่สุด คือ กิจกรรมถนอมอาหารโดยใช

มะดัน 6. กลุมทองเท่ียวชุมชนบางโรงหิน ความสนใจมากท่ีสุด คือ กิจกรรมชมโบสถมอญอายุนับรอยป 7. 

กลุมอนุรักษขนมไทยโบราณและกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม ความสนใจมากที่สุด คือ ทำขนม

พื้นบานเมืองมะดัน 8. กลุมแปรรูปผลไมกลุมวิสาหกิจชุมชนฯบานบางควายลุย ความสนใจมากที่สุด คือ 

ทำอาหารพ้ืนบานเมืองมะดัน 9. กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไมอบแหงบางออ ความสนใจมากท่ีสุด คือ 

ประตูแหงกาลเวลา ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ 10. บานโบราณกงยี่ มีความสนใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

 4. พัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน 

จังหวัดนครนายก 

 ผลการศึกษา พบวา การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวม เริ่มดวย

การศึกษาบริบทของพ้ืนท่ีและรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูโดยคณะนักวิจัยรวมกับองคการ
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บริหารสวนตำบลทาทราย ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวและผูนำชุมชนเมืองมะดัน มีการประชุมกลุม

สนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเพ่ือพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนเมืองมะดันและนำขอมูลมาจัดการการประชุมกลุมยอยผูใหขอมูลสำคัญเพื่อพิจารณาความ

ถูกตอง สมบูรณของขอมูลพื้นที่ หลังจากนั้นมีการคืนขอมูลและกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูใหกับ

สมาชิกในชุมชนเมืองมะดัน ทำใหไดผลการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดนการมีสวนรวมของ

ชุมชนเมืองมะดัน ซ่ึงมีสถานท่ีทองเท่ียวและกิจกรรมในรายการทองเท่ียวบนเสนทาง ดังตอไปนี้  

  4.1 เสนทางทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน 

 

ภาพ 2    เสนทางทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูโดนการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน 

  4.2 รายการนำเที่ยว “วันเดียวเที่ยวเมืองมะดัน” ประกอบดวย 1) กลุมทุงบัวฉัตร 2) 

กลุมวิสาหกิจชุมชน Rice Care 3) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตและแปรรูปมะดัน 4) กลุมวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปปลาเค็มน้ำมะดัน 5) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว และกลุมวิสาหกิจชุมชน

คนใจสูกูวิกฤตถนอมอาหาร 6) กลุมทองเที่ยวชุมชนบางโรงหิน 7) กลุมอนุรักษขนมไทยโบราณและกลุม

วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลไม 8) กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานบางควายลุย 9) กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปผลไมอบแหงบางออ 

  4.3 รายการนำเที่ยว “ทองเที่ยวเมืองมะดัน 2 วัน 1 คืน” โดยรายการทองเที่ยวในวันท่ี 

สองจะเพิ่มสถานที่และกิจกรรม ประกอบดวย 1) “วัดเลขธรรมกิตติ์” กิจกรรม “ลอดประตูแหงกาลเวลา

คนหาอดีต” แหลงเรียนรูประวัติศาสตรวัดเกาแกปลายกรุงศรีอยุธยา มีโบสถเกาอายุมากกวา100 ป ซุม

ประตูวัดท่ีถูกปกคลุมดวยรากของตนโพธิ์ จนทำใหกลายเปนสถาปตยกรรมจากธรรมชาติท่ีสวยงาม 2) ตาม

รอย “กงยี่ บานโบราณ” เรือนไมหลังงามริมแมน้ำนครนายกท่ีกอสรางในสมัยรัชกาลท่ี 7  
 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายผลรวมกับแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถนำเสนอได ดังนี้ 
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 1. ศักยภาพชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชน

ทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก มี 4 ดาน ไดแก 1) ดานความรู ชุมชนยังขาดความรูทางดาน

ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรของชุมชน สอดคลองกับ Rongthong & Thosuwonchinda 

(2020) พบวา แหลงทองเที่ยวชุมชนบานสาขลามีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว แตยังขาด

ความรูเรื่องราวทางประวัติศาสตรของชุมชน 2) ดานทัศนคติ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน

ตางๆ นำมาเปนสิ ่ งดึงดูดใจที ่ ใหร วมพิจารณาการใชประโยชนจากการทองเที ่ยวและรวมจัดการ

ผลประโยชนอยางเปนธรรม 3) ดานทักษะ ชุมชนเมืองมะดันมีทักษะในการสื่อสารการใชภาษาทางการ

ทองเที ่ยวชุมชน แตยังขาดทักษะการสื ่อสารภาษาตางประเทศใหแกนักทองเที ่ยว สอดคลองกับ 

Hounslow (2002) กลาววาชุมชนควรใหความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน 4) ดาน

สมรรถนะหลัก ชุมชนทักษะและสมรรถนะหลักในการทำงานรวมกับผูอื ่นและนักทองเที่ยวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ Lamaijeen & Choibamroong (2015) พบวาชุมชนยังขาดความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามและประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานทางการทองเท่ียว  

 2. การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของชุมชน

ทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก ทำใหการจัดการทองเที่ยวในชุมชนเมืองมะดันมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  คือ 1) รวมคิด วางแผนและการตัดสินใจ สอดคลองกับ Ratchathawan et al. (2018), ไดสรุป

กระบวนการการมีสวนรวมซ่ึงนำไปสูการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งปจจัยเหลานี้ตองอาศัยการมีสวน

รวมในการกำหนดนโยบายพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน 2) รวมในการดำเนินการและปฏิบัติการ 3) 

รวมในการรับและแบงปนผลประโยชน 4) รวมในการติดตามและประเมินผล  

 3. ความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเพ่ือ

การเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเท่ียวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก โดยภาพรวมมีความคิดเห็น 

อยูในระดับ มาก สวนใหญนักทองเที่ยวใหความสนใจในกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติและมีสวนรวมในการ

เร ียนรู ระหวางชุมชน เช น การทำอาหารพื ้นบานจากมะดัน สอดคลองกับ Sungsuwan (2018), 

Wisudthiluck et al. (2012), Kaewsanga & Chamnongsri (2012) สรุปกิจกรรมการทองเที่ยวควรเปน

กิจกรรมดานองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานจินตนาการหรือการสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจใหแก

แหลงทองเท่ียวนั้น  

 4. การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนเมืองทองเที่ยว

มะดัน เริ่มการศึกษาบริบทของพื้นท่ี มีการประชุมกลุมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

เสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูและนำขอมูลมาจัดการการประชุมกลุมยอยผูใหขอมูลสำคัญเพ่ือ

พิจารณาความถูกตอง หลังจากนั้นมีการคืนขอมูลและกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูใหกับสมาชิกใน

ชุมชนเมืองมะดัน จนไดแผนที่เสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดนการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน 

สอดคลองกับ Thailand Community Based Tourism Institute (2006) ไดอธิบาย เสนทางทองเที่ยว
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สำหรับนักทองเที่ยวสามารถพบเห็น ชมแหลงทองเที่ยวและจุดที่นาสนใจตาง ๆ ไดงาย สะดวก ปลอดภัย 

ไดรับความรูและความเพลิดเพลินจากการใชเสนทางท่ีจัดทำข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลวิจัยไปใชประโยชน 

 1. ควรจัดตั้งกลุมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนตามมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ

เปนทีมงานกลางทำหนาที่ประสานงานดานการทองเที่ยวกับเครือขายการทองเที่ยวภายในและ

ภายนอกชุมชน  

 2. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการทองเท่ียว เชน สำนักงานทองเท่ียวและกีฬา

จังหวักนครนายก พัฒนาชุมชนจังหวัด ควรมีการวางแผนพัฒนาทักษะบุคลากรทางการทองเท่ียวของ

ชุมชนเพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพใหกับคนในชุมชน เชน อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการตอนรับ

นักทองเที่ยว การอบรมนักสื่อความหมายทองถิ่นหรือมัคคุเทศกทองถิ่นดานการนำเที่ยว เปนตน 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรศึกษาถึงการจัดการความรูในแหลงทองเท่ียว เชน เรื่องเลาเมืองมะดัน เพ่ือเพ่ิมมูลคาทุนทาง

วัฒนธรรมใหกับแหลงทองเท่ียว และการพัฒนานักสื่อความหมายทางการทองเท่ียวของชุมชนเมืองมะดัน

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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