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Abstract  
 This research aims 1)  To analyze the components of experiential tourism that affect 

the potential of tourist attractions in Prachin Buri.  2)  To analyze the potential of destinations 

of experiential tourism destinations in Prachin Buri, which led to the analysis of the elements 

of experiential tourism elements that influence the potential of tourist attractions in Prachin 

Buri. The research terms appear the qualitative statistical research. The terms of a sample were 

10 of the leaders of the community in Prachin Buri total 10 people by using a Purposive 

Sampling method In-Depth Interview with a semi-structured interview and content analysis. 

 The results have shown that most of the community in Prachin Buri.  It can be an 

experiential travel destination because it has all 12 elements of experiential tourism.  The 

lifestyle of the local people, the positive experiences, the interaction, the interesting and 

engaging story, the maximum use of the 5 senses for learning, the knowledge of the tour guide 

knowledge, the tangible memories. The activities were simple and carefully catered to different 

learning styles.  The development and design of exciting activities and the highest impression. 

However, the form of experiential tourism in each community varies according to the location 

or physical characteristics of the community, as well as the beliefs, lifestyle, and traditions of 

that place.  People in the communities cooperate and engage in joint activities to welcome 

tourists, both between people in the community and between people in the community and 

tourists.  There were tourism activities that tourists could choose according to their needs and 

could be flexible according to their needs.  In some communities, tourism activities should be 

improved and expanded to be more interesting.  The results of analysis of the research show 

that in all 10 tourism communities, the potential of tourist attractions in the community is 

ready for the organization of tourism activities according to the model of experiential tourism. 

The spatial potential, management potential, activity potential and participation potential of 

Prachin Buri were gorgeous in natural resources suitable for agriculture and livestock.  Most 

communities were cooperative and had established a community business group with a 

process to welcome tourists with a clear division of responsibilities and a committee to 

coordinate with tourists. Tourists can choose their own travel activities according to their needs 

and suitability. 

Keyword: Experiential tourism, Experiential tourism components, Potential of tourist  

attractions 
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บทคัดยอ  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหองคประกอบการทองเที่ยวเชิงประสบการณใน

จังหวัดปราจีนบุรี และ 2) วิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเที ่ยวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี            

อันนำไปสูการวิเคราะหองคประกอบการทองเท่ียวเชิงประสบการณท่ีสงผลตอศักยภาพของแหลงทองเท่ียวใน

จังหวัดปราจีนบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูนำชุมชน 10 ชุมชน ในจังหวัด

ปราจีนบุรี รวม 10 คน โดยอาศัยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structure Interview) 

และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลจากการวิเคราะหองคประกอบการทองเที่ยวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี พบวา ชุมชน

สวนใหญในจังหวัดปราจีนบุรีสามารถเปนแหลงทองเท่ียวเชิงประสบการณไดเนื่องจากมีองคประกอบของการ

ทองเที่ยวเชิงประสบการณครบทั้ง 12 องคประกอบ ประกอบดวย วิถีคนทองถิ่นประสบการณทางบวก การ

สรางปฏิสัมพันธ เรื่องราวนาสนใจ การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเรียนรูสูงสุด ความรูผูนำเที่ยว มีความ

ทรงจำที ่สามารถจับตองได กิจกรรมมีความงายและดำเนินไปอยางระมัดระวัง รูปแบบการเรียนรูท่ี

หลากหลาย การพัฒนาและสรางกิจกรรมที่นาตื่นเตน และความประทับใจสูงสุด ทั้งนี้รูปแบบของการ

ทองเท่ียวเชิงประสบการณในแตละชุมชนจะมีความแตกตางกันไปตามแหลงท่ีตั้งหรือลักษณะทางกายภาพ

ของชุมชน ความเชื่อ วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละแหง คนในชุมชนมีความรวมมือกัน

และทำกิจกรรมสำหรับตอนรับนักทองเที่ยวรวมกันทั้งระหวางคนในชุมชนดวยกันเองและระหวางคนใน

ชุมชนกับนักทองเท่ียว ชุมชนมีกิจกรรมการทองเท่ียวใหนักทองเท่ียวไดเลือกตามความตองการและสามารถ

ยืดหยุนไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้พบวาในบางชุมชนควรมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว

ใหมีความนาสนใจเพิ่มมากขึ้น ผลการวิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณในจังหวัด

ปราจีนบุรี พบวา ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวทั้ง 10 ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีมีความพรอมสำหรับการจัด

กิจกรรมการทองเที่ยวตามรูปแบบการทองเที่ยวเชิงประสบการณ ทั้งศักยภาพดานพื้นที่ ศักยภาพดานการ

จัดการ ศักยภาพดานกิจกรรม และศักยภาพดานการมีสวนรวม เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีมีทรัพยากรทาง

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว ชุมชนสวนใหญมีความรวมมือกันเปนอยางดี

และมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยแบงหนาที่กันอยางชัดเจน มีกระบวนการในการตอนรับนักทองเที่ยว 

และมีการจัดตั้งคณะกรรมการสำหรับทำหนาที่ประสานงานกับนักทองเที่ยว โดยที่นักทองเท่ียวสามารถเลือก

กิจกรรมการทองเท่ียวไดเองตามความตองการและความเหมาะสม 
 

คำสำคัญ : การทองเที่ยวเชิงประสบการณ องคประกอบการทองเที่ยวเชิงประสบการณ ศักยภาพแหลง

ทองเท่ียว 
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บทนำ  

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2563 จนถึงปจจุบัน สงผลทำให

สถานการณการทองเท่ียวในประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท้ังนี้ในชวง

ที่ผานมารัฐบาลประกาศใชมาตรการล็อกดาวน พระราชกำหนดการบริหารงานในสถานการณฉุกเฉิน หรือ 

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน การใชมาตรการเคอรฟว รวมถึงใหยกเลิกกิจกรรมท่ีเก่ียวของทางการทองเท่ียวตาง ๆ สงผลให

ธุรกิจทุกภาคสวนภายในประเทศหยุดชะงักลงอยางฉับพลัน หลายธุรกิจภายในประเทศทยอยปดตัวลงทำให

แรงงานเผชิญกับปญหาการตกงานเปนจำนวนมาก อยางไรก็ตามในชวง 6 เดือนหลังของป พ.ศ. 2563 

สถานการณการแพรระบาดอยูในทิศทางที่ฟนตัวขึ้นทำใหภาครัฐคลายปลดล็อกมาตรการคลาย ล็อกดาวน

รวมกับการจัดโครงการกระตุนการทองเท่ียวดวย 2 โครงการหลัก ประกอบดวย โครงการเราเท่ียวดวยกัน และ

โครงการกำลังใจ โดยมีการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นแพ็กเกจทองเที่ยวรวมกันระหวางการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยและภาคเอกชนเพื ่อหวังที ่จะพลิกฟ นสถานการณการทองเที ่ยวใหกลับคืนมา (Tourism 

Authority of Thailand.,2020)  

จากมาตรการคลายล็อกดาวนในป พ.ศ. 2563 ท่ีผานมาพบวาพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเท่ียว

ไดเปลี่ยนแปลงไปโดยนักทองเที่ยวจะเลือกจุดหมายปลายทางสำหรับการทองเที่ยวที่ปลอดภัยจากการแพร

ระบาดของโควิด-19 หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด มองหาสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติและเลือกทองเที่ยวไปยัง

จังหวัดที่ไมไกลจากกรุงเทพมหานคร (Matichon Online.,2021) มากกวาไปยังแหลงทองเที่ยวที่ไกลออกไป 

และเลือกเดินทางแบบทริปสั้น ๆ แตมีจำนวนหลายทริปมากขึ้น  แมวาในเวลานี้สถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังอยูในระดับท่ีนาเปนหวง แตหลังจากสถานการณดีข้ึนนักทองเท่ียวจะกลับมาเดินทาง

ทองเที่ยวอีกครั้งภายใตมาตรการรักษาระยะหาง รักษามาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัย ท้ังนี้

ขอมูลการสำรวจพฤติกรรม New Normal ของการทองเที ่ยวที่จัดทำโดย McKinsey  ไดระบุเพิ่มเติมวา

นอกจากนักทองเที่ยวจะเลือกเดินทางในระยะใกลแลว ยังเลือกทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว Unseen อาทิ 

แหลงทองเที่ยวที่มหัศจรรย แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัย แหลงทองเที่ยวสิ่ง

ศักดิ ์ส ิทธิ ์ แหลงทองเที ่ยวประเพณีวัฒนธรรม และการทองเที ่ยวโดยชุมชน (Tourism Authority of 

Thailand.,2020) เรียนรูวิถีชีวิตเพื่อสัมผัสประสบการณใหม ๆ ที่แตกตางออกไปจากเดิม กอใหเกิดเปน

รูปแบบการทองเท่ียวรูปแบบใหมข้ึน คือ การทองเท่ียวเชิงประสบการณ (Experience Tourism)  

การทองเที่ยวเชิงประสบการณ (Experience Tourism) เปนอีกหนึ่งในรูปแบบการทองเที่ยวการ

เรียนรู ว ิถีช ีว ิตชุมชน เพื ่อใหนักทองเที ่ยวไดสัมผัสกับวัฒนธรรมและมีสวนรวมกับคนในชุมชนจาก

ประสบการณตรงที่เกิดขึ้นจริงผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประกอบดวย การมองเห็น การไดยิน การสัมผัส การ

ดมกลิ่น และการลิ้มรส โดยนักทองเที่ยวมีการใชชีวิตและปฏิบัติตนอยางใกลชิดกับคนในชุมชนเปรียบเสมือน

วาตนนั้นเปนคนในชุมชนและเปนเจาของวัฒนธรรรมเอง และใชเวลาอยูในชุมชนใหนานขึ้น Karwacki 

(2011) ทั ้งนี ้ Daver (2010) ไดกำหนดองคประกอบของการทองเที ่ยวเชิงประสบการณไว 12 ขอ 
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ประกอบดวย 1) เสนอวิถีคนทองถิ่นและเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและความงาม 2) สงเสริมบทบาทและ

ประสบการณทางบวก 3) มีวิธีการสรางปฏิสัมพันธและเครื่องมือที่หลากหลายโดยใชกระบวนการเรียนรู

เปนตัวเสริม 4) มีการไตรตรองแนวคิดและเรื่องราวอยางระมัดระวัง ซ่ึงสามารถทำใหนักทองเท่ียวเกิดความ

ประหลาดใจ 5) ใหนักทองเท่ียวไดใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 มากเทาท่ีจะทำได 6) จัดกลุมนักทองเท่ียวใหเล็ก 

เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดการเรียนรูสูงสุด 7) ประสบการณของนักทองเที่ยวจะเกี่ยวพันกับความรูของผูนำ

เที ่ยวซึ ่งสงผานทางการตีความ หรือสิ ่งอำนวยความสะดวก หรือทรัพยากรที ่มีอยู เฉพาะถิ ่น โดย

นักทองเที่ยวเรียนรูดวยตนเอง 8) เกิดเปนความทรงจำจากการสรางประสบการณที่สามารถจับตองได    

9) กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีความงายและดำเนินการอยางระมัดระวัง ซึ่งในแหลงทองเที่ยวควรมีกิจกรรม  

1 หรือ 2 กิจกรรม ซึ่งจะทำใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมอยางเต็มที่กับกิจกรรมเหลานั้น 10) มีรูปแบบการ

เรียนรูที่หลากหลาย และผูนำเที่ยวตองมีความรูและสามารถถายทอดใหนักทองเที่ยวได  11) มีการพัฒนา

และสรางกิจกรรมเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความตื่นเตน เชน การทำอาหารทองถิ่น โดยมีการเลาตำนาน

หรือเรื่องราวเก่ียวของกับอาหารเหลานั้น และ 12) นักทองเท่ียวตองไดรับความประทับใจสูงสุด 

จังหวัดปราจีนบุรีเปนหนึ่งในจังหวัดเมืองรองดานการทองเที่ยวที่รัฐบาลไดกำหนดนโยบายกระตุน

เศรษฐกิจดวยกลยุทธการผลักดันใหนักทองเท่ียวเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสูเมืองรองเพ่ือสรางรายไดและ

กระจายรายไดเขาสู คนในชุมชนพรอมกับจะชวยทำใหชุมชนเติบโตไดอยางเขมแข็ง โดยมีที่ตั ้งหางจาก

กรุงเทพมหานครเพียง 130 กิโลเมตร และเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่หลากหลาย มี

ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณรวมถึงมีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับนักทองเท่ียวทุกเพศทุก

วัย อาทิ การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิง

นันทนาการ การทองเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม และการทองเที ่ยวชุมชน 

ประกอบกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากการแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหนักทองเที่ยว

เด ินทางดวยความระมัดระว ังมากขึ ้น น ิยมเด ินทางทองเท ี ่ยวในแหลงท องเท ี ่ยวระยะใกล  กับ

กรุงเทพมหานครโดยใชระยะเวลาเดินทางโดยรถยนตสวนตัวไมเกิน 5 ชั่วโมงมากกวาการเดินทางไปยัง

แหลงทองเท่ียวท่ีไกลออกไป โดยโหยหาถึงแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมากข้ึน  

จากความสำคัญขางตนจังหวัดปราจีนบุรีจึงเปนจังหวัดที่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวโดยเฉพาะการทองเที่ยวชุมชน เพื่อใหชุมชนทองเที่ยวที่มีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดมีการเรียนรู 

ไดปฏิบัติ ไดมีสวนรวมกับคนในชุมชนและไดสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจริงดวยตนเอง

มากข้ึน ผูวิจัยจึงมีความสนใจวิเคราะหองคประกอบการทองเท่ียวเชิงประสบการณท่ีสงผลตอศักยภาพของ

แหลงทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบการทองเท่ียวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี 

2. เพ่ือวิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี 
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ขอบเขตการวิจัย 

การวิเคราะหองคประกอบการทองเที่ยวเชิงประสบการณที่สงผลตอศักยภาพของแหลงทองเที่ยว

ในจังหวัดปราจีนบุรี ผูวิจัยไดกำหนดของเขตการวิจัยไว ดังนี้ 

 1. การวิจัยดานพื้นที่ในครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะแหลงทองเที่ยว 10 ชุมชน ใน 7 อำเภอของจังหวัด

ปราจีนบุรี  

 2. ขอบเขตดานระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ระหวางเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 

กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 

3. ขอบเขตดานการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก  

(In-Depth Interview) ดวยแบบสัมภาษณกึ ่งโครงสราง (Semi-Structure Interview) ประกอบดวย  

3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 ศักยภาพแหลงทองเท่ียว 

ตอนท่ี 3 การทองเท่ียวเชิงประสบการณในชุมชน 

 4. ขอบเขตดานการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของและเอกสารตาง ๆ ดวยวิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตำรา แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศักยภาพของแหลงทองเท่ียว 

1. ดานพ้ืนท่ี 

2. ดานการจัดการ 

3. ดานกิจกรรมและกระบวนการ 

4. ดานการมีสวนรวม 

การทองเท่ียวเชิงประสบการณในชุมชน 

1. วิถีคนทองถ่ิน 

2. ประสบการณทางบวก 

3. การสรางปฏิสัมพันธ 

4. เรื่องราวนาสนใจ 

5. การใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 

6. การเรียนรูสูงสุด 

7. ความรูผูนำเท่ียว 

8. มีความทรงจำท่ีสามารถจับตองได 

9. กิจกรรมมีความงายและดำเนินไป 

อยางระมัดระวัง 

10. รูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

11. การพัฒนาและสรางกิจกรรมท่ีนาตื่นเตน 

12. ความประทับใจสูงสุด 

 



วารสารวิทยาลยัดุสติธานี ปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565 
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นิยามศัพท 

การวิเคราะห หมายถึง เปนการบวนการแยกยอยเนื้อหาที่ซับซอนออกเปนสวนๆ ในแตละประเด็น

เพื่อหาความสัมพันธและสรางความเขาใจในประเด็นที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับองคประกอบการทองเที่ยวเชิง

ประสบการณท่ีสงผลตอศักยภาพของแหลงทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี 

การทองเท่ียวเชิงประสบการณ หมายถึง การท่ีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในชุมชนแลวใชประสาท

สัมผัสท้ัง  5  คือ การมองเห็น การไดยิน การสัมผัส การดมกลิ่น และการลิ้มรส ควบคูกับเรียนรูประสบการณ

ใหม ๆ ภายในชุมชนพรอม ๆ กับ การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อตาง ๆ วิถีชีวิต 

และมีสวนรวมในการทำกิจกรรมกับคนในชุมชนโดยตรงตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมา

ทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี 

องคประกอบการทองเที่ยวเชิงประสบการณ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เปนประเด็นยอย แลวนำมา

รวมกันเปนสวนประกอบของการทองเที่ยวเชิงประสบการณ ซึ่งมี 12 ประเด็นยอย ประกอบดวย วิถีคน

ทองถ่ินประสบการณทางบวก การสรางปฏิสัมพันธ เรื่องราวนาสนใจ การใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 การเรียนรู

สูงสุด ความรู ผู นำเที่ยว มีความทรงจำที ่สามารถจับตองได กิจกรรมมีความงายและดำเนินไปอยาง

ระมัดระวัง รูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย การพัฒนาและสรางกิจกรรมท่ีนาตื่นเตน และความประทับใจ

สูงสุด ของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี 

ศักยภาพแหลงทองเท่ียว หมายถึง เปนองคประกอบท่ีใชสำหรับประเมินสิ่งท่ีมีอยูในแหลงทองเท่ียว

อันจะสามารถพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไดภายใต 4 องคประกอบ คือ องคประกอบดานพื ้นท่ี 

องคประกอบดานการจัดการ องคประกอบดานกิจกรรม และองคประกอบดานการมีสวนรวมของแหลง

ทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี 
 

การทบทวนวรรณกรรม  

การวิจัย เรื่อง การวิเคราะหองคประกอบการทองเที่ยวเชิงประสบการณที่สงผลตอศักยภาพของ

แหลงทองเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสำเร็จตามวัตถุประสงคงานวิจัย ดังนี้  

Praprutkit (2010) ไดใหความหมายศักยภาพของแหลงทองเที่ยววาเปนความพรอมของแหลง

ทองเที่ยวที่เอื ้ออำนวยตอการพัฒนา การปรับปรุง หรือการทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลง รวมถึงความ

นาสนใจของทองถิ่นนั้นวามีเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหตัดสินใจเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวนัน้

หรือไม 

 Srirathu (2008) กลาวถึงศักยภาพของแหลงทองเที่ยววาตองครอบคลุมองคประกอบตามเกณฑ

การทองเท่ียวท้ัง 4 ดาน ดังนี้  

 1. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวท่ีครอบคลุมองคประกอบดานพ้ืนท่ี คือ การดึงดูด

นักทองเที่ยวดวยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ หรือมีความเปนเอกลักษณ ประวัติศาสตร 
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โบราณวัตถุสถานท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ วัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน รวมท้ังตองมีปจจัยอ่ืนท่ี

ดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  

            2. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบคลุมองคประกอบดานการจัดการ คือ 

ความปลอดภัยในการทองเที่ยวในพื้นที่ และบริเวณใกลเคียง สิ่งอำนวยความสะดวกในการเขาถึงการ

ควบคุมจำนวนนักทองเท่ียวและกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีไมใหเกินขีดความสามารถในการรองรับ  

            3. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที ่ครอบคลุมองคประกอบดานกิจกรรม และ 

กระบวนการ คือ การพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ โอกาสใน

การสรางจิตสำนึก และการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอม  

           4. เกณฑการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวที่ครอบคลุมองคประกอบดานการมีสวนรวม คือ 

การพิจารณาวา องคกรทองถ่ินมีสวนรวมในการควบคุมดูแลแหลงทองเท่ียวในรูปแบบใดบางและประชาชน

ในทองถิ่นมีความพอใจหรือสนใจที ่จะใหแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตนไดรับการพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวหรือไม  

 Pherak and Nakpathom (2019). การทองเที่ยวเชิงประสบการณ หมายถึง การแลกเปลี่ยน

ประสบการณทางการทองเท่ียวระหวางกลุมนักทองเท่ียวขนาดเล็กและผูดำเนินการทองเท่ียวในสถานท่ีตาง 

ๆ โดยคำนึงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเอกลักษณเฉพาะทองถ่ินแบบมีสวนรวมดวยประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก 

การมอง การไดยิน การดมกลิ่น การทดสอบรสชาติ และการสัมผัส Mossberg (2008) มุงเนนไปที่การได

สัมผัสกับสิ่งแวดลอม การจัดรูปแบบการทองเที่ยวเชิงประสบการณใหสอดคลองกับประสบการณท่ี

นักทองเท่ียวเขาถึงไดงายและสะดวกข้ึน เขาถึงวัฒนธรรมและการเปนอยูไดอยางแทจริง 

Daver (2010) ไดกำหนดองคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงประสบการณ ไว 12 ขอ คือ  

1) เสนอวิถีคนทองถ่ิน 2) สงเสริมประสบการณทางบวก 3) มีวิธีการสรางปฏิสัมพันธและเครื่องมือ

ที่หลากหลาย 4) มีการไตรตรองแนวคิดและเรื่องราวอยางระมัดระวัง 5) ใหนักทองเที่ยวไดใชประสาท

สัมผัสทั้ง 5 6) เกิดการเรียนรูสูงสุด 7) ความรูของผูนำเที่ยว 8) ความทรงจำที่สามารถจับตองได 9) 

กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีความงายและดำเนินการอยางระมัดระวัง 10) รูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย 11) 

การพัฒนาและสรางกิจกรรมท่ีนาตื่นเตน และ12) ความประทับใจสูงสุด 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 Pleerux and Nakpathom (2018) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงประสบการณใน

จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เปนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจและจัดทำ

แผนท่ีตำแหนงท่ีตั้ง และประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงประสบการณในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

และตราด ผลการวิจัย พบวา มีแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณจำนวน 32 แหง มีแหลงทองเที่ยวที่มี

ศักยภาพสูง 22 แหง ศักยภาพปานกลาง 8 แหง และศักยภาพต่ำ 2 แหง โดยแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
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สูงสวนมากพบในจังหวัดตราด ซึ่งแหลงทองเที่ยวทั้ง 32 แหง มีการจัดกิจกรรมมากนอยแตกตางกัน แต

ยังคงสอดคลองกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู โดยที่นักทองเที่ยวสามารถวางแผนการทองเที่ยวไดตาม

ความตองการของตน แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงนั้นมีความพรอมทั้งดานรูปแบบการจัดกิจกรรม การ

พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานและมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ทั้งนี้การใชประสาท

สัมผัสไดเพียงการมองเห็น และการไดยินเทานั้น ในบางชุมชนยังขาดความพรอมของสิ่งอำนวยความ

สะดวกพ้ืนฐาน และบริการอ่ืน ๆ อาทิ ศูนยบริการนักทองเท่ียว ธนาคาร และตู ATM  

 Sukkasem (2016) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตำบล   ดง

ขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เปนการวิจัยแบบผสมระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย เชิง

ปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตำบลดงข้ีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัด

ปราจีนบุรี กลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาวไทยจำนวน 300 คน และมีผูใหขอมูลหลักจำนวน 18 คน 

เครืองมือที่ใช คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสนทนากลุมยอย 

ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยว อยูในระดับมาก คือ ดานการ

บริการ ดานสภาพแวดลอม ดานบริหารจัดการ และดานกิจกรรมการทองเที่ยว สวนดานสิ่งอำนวยความ

สะดวก อยู ในระดับปานกลาง และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ

ทองเที ่ยวเชิงเกษตร ตำบลดงขี ้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดาน

ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงเกษตร ดานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ดานการมีสวนรวมของทองถ่ิน 

ดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร ดานการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก และการตลาด

การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structure Interview) 

โดยวางแผนการสัมภาษณเปนขั้นตอน กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ คือ ผูนำชุมชน 10 ชุมชนในจังหวัด

ปราจีนบุรี โดยคัดเลือกชุมชนละ 1 คน รวม 10 คน โดยอาศัยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ประกอบดวย ชุมชนบานดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ กลุมโบราณสถานเมือง

ศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ ชุมชนตำบลเนินหอม อำเภอเมือง กลุมสมุนไพรบานดงบัง อำเภอเมือง ชุมชน

ตำบลนนทรี อำเภอกบินทรบุรี ชุมชนบานตน-ไทรงาม อำเภอประจันตคาม ชุมชนบานมาบเหียง อำเภอศรี

มหาโพธิ์ ชุมชนกลุมผลิตภัณฑจักสานใบลาน บานทับลาน อำเภอนาดี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก ตำบล

บางปลารา อำเภอบานสราง และ ชุมชนบานบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบานสราง เพื่อใหไดมาซ่ึง
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องคประกอบการทองเที ่ยวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี และศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิง

ประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรีท่ีกำหนดไวตามวัตถุประสงคงานวิจัย 

วัตถุประสงคการวิจัยที่ 1 เพื่อวิเคราะหองคประกอบการทองเที ่ยวเชิงประสบการณในจังหวัด

ปราจีนบุรี จาก 10 ชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ดวยแบบ

สัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structure Interview) กับผูนำชุมชนโดยวางแผนการสัมภาษณเปนขั้นตอน 

โดยใชแนวคิดองคประกอบการทองเท่ียวเชิงประสบการณของ Daver (2010)  

วัตถุประสงคการวิจัยที่ 2 เพื่อวิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณในจังหวัด

ปราจีนบุรี ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-

Structure Interview) กับผูนำชุมชนตามองคประกอบเกณฑการทองเที่ยว 4 ดาน ประกอบดวย ดานพื้นท่ี 

ดานการจัดการ ดานกิจกรรมและกระบวนการ และดานการมีสวนรวม ของ Srirathu (2008) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสัมภาษณผูนำชุมชนทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 10 

ชุมชน สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. องคประกอบการทองเท่ียวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี้  

ตารางท่ี 1 องคประกอบการทองเท่ียวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี 

 องคประกอบการทองเท่ียวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี 

ชุมชน 

วิถีคนทองถิ่น 

 ประสบการณ
ทางบวก 

 การสรางปฏิสมัพั
นธ 

 เรื่องราวนาสนใจ 

 การใชประสาทสมัผัสทัง้ 5 

 การเรียนรูสูงสดุ 

ความรูผูนำเที่ยว 

 มีความทรงจำที่สามารถ 

จับตองได 

 กิจกรรมมีความงายและดำเนิน

ไปอยางระมดัระวัง 

 รูปแบบการเรียนรูที่

หลากหลาย 

 การพั
ฒ

นาและสรางกิจกรรมที่

นาตื่นเตน 

 ความประทบัใจสูงสดุ 

1. ชุมชนวัฒนธรรมสรางสรรคบานดง

กระทงยาม อ.ศรีมหาโพธ์ิ 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 

2.  กลุ มโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ 

อ.ศรีมโหสถ 🗸🗸 🗸🗸 - 🗸🗸 - - - - - - - - 

3.  ชุมชนตำบลเนินหอม อ.เมือง 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 - 🗸🗸 
4. กลุมสมุนไพรบานดงบัง อ.เมือง 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 
5. ชุมชนตำบลนนทรี อ.กบินทรบุร ี 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 

6. ชุมชน บานตน-ไทรงาม            

อ.ประจันตคาม 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 

7. ชุมชนบานมาบเหียง อ.ศรีมหาโพธ์ิ 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 
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 องคประกอบการทองเท่ียวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี 

ชุมชน 

วิถีคนทองถิ่น  

ประสบการณ
ทางบวก 

 

การสรางปฏิสมัพั
นธ 

 

เรื่องราวนาสนใจ  

การใชประสาทสมัผัสทัง้ 5 

 

  การเรยีนรูสูงสดุ 
ความรูผูนำเที่ยว  

มีความทรงจำที่สามารถ 

จับตองได 

 

กิจกรรมมีความงายและดำเนิน

ไปอยางระมดัระวัง 

 

รูปแบบการเรียนรู 

ที่หลากหลาย  

การพั
ฒ

นาและสรางกิจกรรมที ่

นาตื่นเตน 

 

  ความประทบัใจสูงสดุ 

8. ชุมชนกลุมผลิตภัณฑจักสานใบลาน 

บานทับลาน อ.นาดี 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 

9. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื ่อกก ต.

บางปลารา อ.บานสราง 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 - 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 🗸🗸 

10. ชุมชนบานบางแตน ต.บางแตน 

อ.บานสราง 🗸🗸 - - 🗸🗸 🗸🗸 - - - - - - - 

 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาชุมชนสวนใหญสามารถเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณได 

เนื่องจากมีองคประกอบการทองเท่ียวเชิงประสบการณ ครบท้ัง 12 ดาน ดังนี้ 

ดานวิถีคนทองถิ่น พบวา แตละชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีนั ้นมีวิถีชีวิตทองถิ่นที่มีเอกลักษณ

แตกตางกันไปลักษณะทางภูมิศาสตร ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง อาหาร การแตงกาย และ

ภาษาถ่ิน  

ดานประสบการณทางบวก พบวา แตละชุมชนนั้นไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมประสบการณทางบวก

ใหกับนักทองเที่ยว อาทิ การเรียนรูการทำอาหาร ทำขนม ปลูกพืชสมุนไพร และการทำผลิตภัณฑชุมชนท่ี

เปนสิ่งแปลกใหมสำหรับนักทองเที่ยว โดยที่นักทองเที่ยวสามารถนำผลิตภัณฑที่เปนงานฝมือของตนกลับ

บานได  

ดานการสรางปฏิสัมพันธ พบวา ชุมชนสวนใหญมีกิจกรรมการสรางปฏิสัมพันธที่ดีรวมกันระหวาง

คนในชุมชนและนักทองเท่ียวผานกิจกรรมทองเท่ียวและฐานการเรียนรูตาง ๆ ท่ีชุมชนไดจัดข้ึน  

ดานเรื่องราวนาสนใจ พบวา แตละชุมชนจะมีเรื่องเลาถึงประวัติความเปนมาของชุมชนแบบรุนสู

รุ นโดยไมมีบันทึกเปนลายลักษณอักษร ยกเวนกลุมโบราณสถานเมืองศรีมโหสถที่มีการอางอิงมาจาก

พระไตรปฎกท่ีผานการตรวจสอบอยางถ่ีถวน  

ดานการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 พบวา ชุมชนสวนใหญนั้นไดสงเสริมใหนักทองเที่ยวไดใชประสาท

สัมผัสทั้ง 5 อยางครบถวนผานกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน การสื่อสารกับคนในชุมชนและการรับประทาน

อาหารถ่ิน  

ดานการเรียนรูสูงสุด พบวา แหลงทองเท่ียวในชุมชนนั้นไดมีการจัดกลุมนักทองเท่ียวใหมีขนาดเล็ก

เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดมีความใกลชิดกับปราชญชุมชนเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับประสบการณท่ีดีท่ีสุด  
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ดานความรูผูนำเที่ยว พบวา แตละชุมชนจะมีปราชญชุมชนที่มีองคความรู ความสามารถและมี

ประสบการณเฉพาะดานมาใหความรูกับนักทองเท่ียวแลวนักทองเท่ียว  

ดานมีความทรงจำที่สามารถจับตองได พบวา ชุมชนไดเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดฝกปฏิบัติจริง

เพ่ือใหนักทองเท่ียวเกิดการเรียนรู และผลิตภัณฑบางอยางนักทองเท่ียวสามารถนำกลับไปดวยไดอันเปนสิ่ง

ท่ีสรางความทรงจำใหกับนักทองเท่ียว  

ดานกิจกรรมมีความงายและดำเนินไปอยางระมัดระวัง พบวา กิจกรรมที่ชุมชนจัดใหนักทองเที่ยว

ไดปฏิบัติผานการไตรตรองจากคนในชุมชนแลววาเปนกิจกรรมที่สามารถทำไดงาย ไมมีความซับซอน ใช

เวลาไมนานและไมกอใหเกิดอันตราย  

ดานรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย พบวา ในแตละชุมชนนั้นจะมีกิจกรรมใหนักทองเท่ียวไดเลือก

ทำมากกวา 2 กิจกรรมโดยเปนกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นหรือจัดตามความตองการของนักทองเที่ยว ทั้งนี้ใน

บางชุมชนนอกเหนือจากปราชญชุมชนแลวยังมีมัคคุเทศกนอยเปนผูมาใหความรูกับนักทองเท่ียว  

ดานการพัฒนาและสรางกิจกรรมที ่นาตื ่นเตน พบวา ชุมชนทองเที่ยวสวนใหญมีการพัฒนา

กิจกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑชุมชนอยางตอเนื่องโดยการอบรมจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา 

รวมถึงการใชเรื่องเลาผานอาหารถ่ินไดสรางความนาสนใจใหนักทองเท่ียวไดเปนอยางมาก  

ดานความประทับใจสูงสุด พบวา ชุมชนสวนใหญวัดความพึงพอใจของนักทองเท่ียวโดยการสังเกต

จากรอยยิ้ม คำชื่นชม การพูดคุยและการกลับมาเที่ยวซ้ำมากกวาการทำแบบสอบถาม ทั้งนี้จากชุมชนท้ัง 

10 แหง พบวา มี 2 ชุมชนที ่องคประกอบการทองเที ่ยวเชิงประสบการณยังไมเพียงพอ คือ กลุม

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ และชุมชนบานบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบานสราง  

2. ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี พบวา ศักยภาพดานพ้ืนท่ีของ

ชุมชนทองเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีนั้นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม ปศุสัตว 

ผลิตภัณฑชุมชนสวนใหญสามารถหาวัสดุไดจากชุมชน การเขาถึงในบางชุมชนนั้นไมสะดวก และสามารถ

จัดกิจกรรมการทองเที ่ยวไดหลายประเภท อาทิ การทองเที ่ยวเชิงนิเวศ การทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ  

การทองเที่ยวชุมชน และการทองเที่ยวเชิงนันทนาการ เปนตน ศักยภาพดานการจัดการ พบวา ชุมชนมี

ระบบการจัดการที่ดีมีกลุมวิสาหกิจชุมชนมีการแบงกลุมในการทำงาน ถึงอยางก็ตามบางชุมชนผูนำชุมชน

ยังไมมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการแหลงทองเที ่ยวใหมีศักยภาพ ศักยภาพดานกิจกรรมและ

กระบวนการ พบวา ชุมชนสวนใหญมีกิจกรรมการทองเที่ยวไวบริการใหกับนักทองเที่ยวกิจกรรมการ

ทองเท่ียวสวนใหญจะเปนกิจกรรมท่ีงายและมีความปลอดภัย อาทิ การไหวพระ การประกอบอาหารพ้ืนถ่ิน 

และการประดิษฐผลิตภัณฑชุมชน และศักยภาพดานการมีสวนรวม พบวา คนในชุมชนและนักทองเที่ยวมี

ความรวมมือในการรวมกิจกรรมทางการทองเที่ยวไดเปนอยางดี รวมถึงคนในชุมชนก็มีความรวมมือในการ

ตอนรับนักทองเที ่ยวและในบางชุมชนมีการจัดตั ้งคณะกรรมการเพื่อทำหนาที ่เปนผู ประสานงานกับ

นักทองเท่ียวและมีการกระจายรายไดอยางเปนสัดสวน 
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อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะหองคประกอบการทองเท่ียวเชิงประสบการณท่ีสงผลตอ

ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหองคประกอบการทองเที่ยวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี พบวา ชุมชนท่ี

ศึกษาทั้งหมด 10 ชุมชน นั้น สวนใหญสามารถจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณได เนื่องจากมีความ

พรอมครบท้ัง 12 องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงประสบการณ ประกอบดวย วิถีคนทองถิ่นประสบการณ

ทางบวก การสรางปฏิสัมพันธ เรื่องราวนาสนใจ การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเรียนรูสูงสุด ความรูผูนำ

เที่ยว มีความทรงจำที่สามารถจับตองได กิจกรรมมีความงายและดำเนินไปอยางระมัดระวัง รูปแบบการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย การพัฒนาและสรางกิจกรรมท่ีนาตื่นเตน และความประทับใจสูงสุด ท้ังนี้กิจกรรมท่ีจัด

ข้ึนใหกับนักทองเท่ียวนั้นมีความงายและหลากหลาย ยืดหยุนไดตามความตองการของนักทองเท่ียว รวมถึง

มีกิจกรรมเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน อาทิ การเรียนรูการทำอาหาร ทำขนม ปลูกพืช

สมุนไพร และการทำผลิตภัณฑชุมชนซ่ึงสอดคลองกับ Pleerux and Nakpathom (2018) ท่ีไดศึกษาเรื่อง 

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด กลาววา แหลง

ทองเที่ยวเชิงประสบการณท่ีมีศักยภาพสูงนั้นมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ มากนอยแตกตางกัน แตยังคง

สอดคลองกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู โดยที่นักทองเที่ยวสามารถวางแผนการทองเที่ยวไดตามความ

ตองการของตน 

2. ผลการวิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงประสบการณในจังหวัดปราจีนบุรี พบวา ชุมชน

ทองเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีนั ้นศักยภาพแหลงทองเที่ยวมีความเหมาะสมที่จะจัดเปนรูปแบบของการ

ทองเท่ียวเชิงประสบการณ ประกอบดวย ศักยภาพดานพ้ืนท่ี ศักยภาพดานการจัดการ ศักยภาพดานกิจกรรม

และกระบวนการ และศักยภาพดานการมีสวนรวม กลาวคือ พื้นที่ตั้งของจังหวัดปราจีนบุรีมีความอุดม

สมบูรณเหมาะแกการทำการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว ชุมชนสวนใหญมีความรวมมือจัดกิจกรรมในชุมชน

และมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนขึ้นรวมถึงมีความรวมมือกันในการทำงานเปนอยางดีและเปนระบบ 

สอดคลองกับ งานวิจัยของ Sukkasem (2016) ที่ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว

เชิงเกษตร ตำบลดงข้ีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กลาวคือ ศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตร ตำบล

ดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานคุณคาของแหลงทองเที่ยว อยูใน

ระดับมาก คือ ดานการบริการ ดานสภาพแวดลอม ดานบริหารจัดการ และดานกิจกรรมการทองเท่ียว 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลวิจัยไปใชประโยชน 

1. ควรมีการจัดอบรมผูนำชุมชนสำหรับชุมชนที่เปนชุมชนทองเที่ยวเพื่อใหผู นำชุมชนมีความรู มี

ศักยภาพในการจัดการการทองเท่ียวในชุมชน 

2. ภาครัฐควรใหการสนับสนุน และมีแผนในการพัฒนาชุมชนทองเท่ียวทุกชมชนอยางท่ัวถึง 
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3. ชุมชนควรจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวใหมีความนาตื่นเตนและนาสนใจเพิ่มใหมากขึ้น รวมถึงควร

การพัฒนาอยางสม่ำเสมอ 

4. ชุมชนควรจัดกิจกรรมท่ีนาสนใจและมีความโดดเดนและแตกตางจากชุมชนทองเท่ียวอ่ืน 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาชุมชนทองเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมมีความแตกตางที่หลากหลาย

เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

2. ควรมีการศึกษาศักยภาพ และองคประกอบการทองเที่ยวเชิงประสบการณในจังหวัดที่เปนแหลง

ทองเท่ียวเมืองรอง 

3. ควรมีการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่น ๆ เพิ่ม อาทิ ผูบริหารหนวยงานภาครัฐในทองถิ่นหรือ

ผูที่มีความเกี่ยวของกับการทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในพื้นที่ เพื่อใหไดความคิด

เห็นในมุมมองตาง ๆ ท่ีกวางข้ึน 
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