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บทคดัยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาว  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ 2) ศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่อการประเมินศักยภาพของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ 3)ศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนปะ
อาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ 4) ศึกษารูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บน
ฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ 5) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมาะสมกับบริบท
ชุมชน การศึกษาเป็นการวิจัยแบบผสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 385 ชุด 
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จ านวน 12 ชุด ผลการศึกษา พบว่า 1) ทรัพยากรที่ปัจจุบันมีการ
น ามาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพ้ืนบ้าน ศูนย์เฉลิมราช และโฮมสเตย์บ้านปะอาว 2) ทรัพยากรที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาทางการท่องเที่ยว คือ ศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกพ้ืนบ้าน ศูนย์เฉลิมราช 3) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ 
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางท่ อง เที่ ย ว โดยชุ มชนปะอาว  อ . เมือง  จ . อุบลราชธานี ที่ ร ะดับนั ยส าคัญที่  0.05  
4) นักท่องเที่ยวมีความต้องการท่องเที่ยวในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวชมผลงานของภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านมากที่สุดและมีความต้องการท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเมื่อ
เดินทางมาถึงชุมชน คือ ต้องการบริการเช่าชุดท้องถิ่นเพ่ือถ่ายภาพเป็นที่ระลึกมากที่สุด  5) รูปแบบ
และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว คือ การท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ ์  



Abstract 

 
This research study aims to; 1) Survey the tourism resources of “Ban Pa Ao” Village, Amphoe 

Mueang, Ubon Ratchathani, based on the concept of ….. 2) To study both the comments and critiques, 
how public sectors, local business operators and current citizens reflecting back to the concept of  
3) To study both demographic characteristics and tourism behavior; for tourists traveling to “Ban Pa Ao” 
Village based on the concept of ….. 4) To study and in the end, propose the findings on both the tourism 
patterns and activities, travelers desired when traveling to “Ban Pa Ao” Village based on the concept of 
….. 5) To present and suggest the sustainable development guidelines of “Ban Pa Ao” Village, for its the 
tourism patterns and activities, based on the concept of ….. , what deemed appropriate to the context of 
the village.  This research study is using “mixed methods”, provided with a set of 385 survey 
questionnaires and 12 set of structured interviews. 

Results have shown; 1) The current useful tourism resources, which are; the Village Center of 
Brass and Silk, OTOP Souvenirs Center,  “Chamlermraj” Center, and “Ban Pa Ao” Home-stay. 2) Tourism 
resources with potential development are; the Village Center of Brass and Silk, OTOP Souvenirs Center, 
and “Chamlermraj” Center. 3) Demographics characteristics deemed to be related to the tourism 
behavior, with a significance rate of 0.05, they are; Age, Education, Occupation, Average Household 
Income, and Marital Status. 4) The findings have shown that travelers desired, and wanted to explore and 
learn of local knowledge and wisdom at the village’ museum the most. They also wanted to participate 
in  local activities once arrived at the village, for example; a business that rented out local attires and 
outfit so that travelers can wear and take photographs as their memorable souvenirs. 5) Experiential 
tourism is appropriate and most suited with the context of “Ban Pa Ao” village community. 
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อาวหรือไม่
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.......................................................................................................................................................... .......  
        2.2) หน่วยงานของท่านมีนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ปะอาวหรือไม่ (หากมีโปรดระบุโครงการประกอบ) 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.......................................................................................................................................................... ....... 

 3. ด้านกจิกรรมทางการท่องเที่ยว 
 ท่านคิดว่าชุมชนบ้านปะอาว มีทรัพยากรท้องถิ่นอะไรบ้างที่สามารถน ามาสร้างแรงดึงดูดใจ

ให้แก่นักทอ่งเที่ยวเดินทางมาเยือน (เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ) เพราะ
เหตุผลใด
............................................................................................................................. ....................................
....................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ....................................  

 4. ด้านศักยภาพในการมสีว่นรว่มในการวางแผนและพฒันาการทอ่งเที่ยวของชมุชนปะอาว 
 หน่วยงานของท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปะอาว 
ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชน หรือไม่ (หากเคยเข้าร่วม โปรดระบุโครงการที่ท่านเคยเข้าร่วม) 
....................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ........................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................  
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5. ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
5.1 ท่านคิดว่าจุดแข็งของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้เหตุผล

ประกอบ
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.......................................................................................................................................................... ....... 

5.2 ท่านคิดว่าจุดอ่อนของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ
............................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................... ..................................................................................................  

5.3 ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ
...................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... .............................................................. 

5.4 ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 
......................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
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แบบสมัภาษณ์เพื่อการวจิยั 
เรื่อง แนวทางการพฒันารปูแบบและกจิกรรมการท่องเทีย่วชมุชนอยา่งยัง่ยนื บนแนวคดิคันโคมะจิซทึ

คุร ิกรณศีึกษา ชมุชนบา้นปะอาว อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 
……………………………………………………………………………………………………….............................................. 
ชื่อผูว้จิยั ดร. ดวงดาว  โยชิดะ   

อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ  
 

สว่นที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
  ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………… 
  ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………………………… 
  ต าแหน่งงาน………………………………………………………………………… 
  วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์………………………………………………………. 
  เริ่มการสัมภาษณ์เวลา…………….น. จบการสัมภาษณ์เวลา ……………….น. 
  
ส่วนที ่2 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการเตรยีมความพรอ้มด้านศักยภาพทางการท่องเทีย่วของชมุชน ส าหรบั
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 
 1. ด้านพื้นที่ 
  1.1) ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ของทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนปะอาวคืออะไร
.......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
..................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... .......................................................... 
  1.2) ท่านคิดว่าชุมชนปะอาวมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะเหตุผลใด
และชุมชน
.......................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
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 2. ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
 ท่านคิดว่าชุมชนบ้านปะอาว มีทรัพยากรท้องถิ่นอะไรบ้างที่สามารถน ามาสร้างแรงดึงดูดใจ

ให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน (เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ) เพราะ
เหตุผลใด
................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................................ .....................
.............................................................................................................. ...................................................  

 3. ด้านการมีส่วนร่วม 
 3.1) หน่วยงานของท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปะ
อาว ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชน หรือไม่ (หากเคยเข้าร่วม โปรดระบุโครงการที่ท่านเคยเข้าร่วม) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....... 

 3.2) หน่วยงานของท่านมีนโยบายหรือโครงการในการร่วมกันพัฒนาทัศนียภาพของชุมชน
บ้านปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความสวยงาม หรือไม่ (หากมี โปรดอธิบายถึงวิธีการ
สร้างทัศนียภาพที่สวยงามของท่านว่ามีการด าเนินการอย่างไร) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

4. ด้านศักยภาพทางด้านการตลาดท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน 
 4.1) จุดท่องเที่ยวที่ท่านดูแลมีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณก่ีคน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

คือนักท่องเที่ยวกลุ่มใหน (เช่น นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยว
กลุ่มข้าราชการ นักท่องเที่ยวทั่วไป เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................ 
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 4.2) ท่านคิดว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจุดท่องเที่ยวของท่านมาเพราะเหตุผลใด 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....... 
 4.3) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจุดท่องเที่ยวของท่านมาจากที่ใหน และมีวิธีการเดินทางมา
อย่างไร 
.......................................................................................................................................................... .......
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
 5. ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกชุมชน 
 5.1) ท่านคิดว่าจุดแข็งของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
.................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
 5.2) ท่านคิดว่าจุดอ่อนของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....... 
 5.3) ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
.............................................................................................................................................................. ...
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
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 5.4) ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....... 
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แบบสมัภาษณ์เพื่อการวจิยั 
เรื่อง แนวทางการพฒันารปูแบบและกจิกรรมการท่องเทีย่วชมุชนอยา่งยัง่ยนื บนแนวคดิคันโคมะจิซทึ

คุร ิกรณศีึกษา ชมุชนบา้นปะอาว อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 
……………………………………………………………………………………………………….............................................. 
ชื่อผูว้จิยั ดร. ดวงดาว  โยชิดะ   

อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ  
 

สว่นที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
  ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………… 
  ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………………………… 
  ต าแหน่งงาน………………………………………………………………………… 
  วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์………………………………………………………. 
  เริ่มการสัมภาษณ์เวลา…………….น. จบการสัมภาษณ์เวลา ……………….น. 
  
ส่วนที ่2 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการเตรยีมความพรอ้มด้านศักยภาพทางการท่องเทีย่วของชมุชน ส าหรบั
ตัวแทนประชาชน 
 1. ด้านพื้นที่ 
 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ของทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนปะอาวคืออะไร
....................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ............................................. 

 2. ด้านความต้องการพัฒนา 
 ท่านคิดว่าชุมชนของท่านสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มใหนได้ง่ายที่สุด เพราะอะไร   

(เช่น นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา นักท่องเที่ยวกลุ่มข้าราชการ 
นักท่องเที่ยวทั่วไป เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 



3. ด้านการมีส่วนร่วม 
ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปะอาว ร่วมกับภาคเอกชน

และชุมชนหรือไม่ (หากเคยเข้าร่วมโปรดระบุโครงการท่านเคยเข้าร่วม) 
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ...................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

4. ด้านศักยภาพทางด้านการตลาดท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน 
ท่านคิดว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหนที่เมื่อเข้ามาชุมชนของท่านแล้วจะส่งผลท าให้ชุมชนของท่าน

เกิดความยั่งยืน (เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ 
นักท่องเที่ยวคุณภาพที่มาใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวสูง อ่ืน ๆ เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 5. ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกชุมชน 
 5.1) ท่านคิดว่าจุดแข็งของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....... 
 5.2) ท่านคิดว่าจุดอ่อนของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
............................................................................................................................................................ .....
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
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 5.3) ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....... 
 5.4) ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พร้อมให้
เหตุผลประกอบ 
.............................................................................................................................................................. ...
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก ค 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ 

เรื่อง  แนวทางการพฒันารปูแบบและกิจกรรมการท่องเทีย่วชมุชนอยา่งยัง่ยนื บนแนวคิดคนัโคมะจซิทคึรุ ิ 
       กรณศีึกษา ชมุชนบา้นปะอาว อ. เมอืง จ.อุบลราชธาน ี

  

ค าชีแ้จง 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาข้อมูลข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมและรูปแบบและกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีที่นักท่องเที่ยวต้องการ แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วยค าถาม
ทั้งหมด  4  ตอน  ได้แก่ 
 ตอนที ่ 1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว 
 ตอนที ่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ. จ.อุบลราชธานี 
 ตอนที ่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ. จ.อุบลราชธานีที่   

   นักท่องเที่ยวมีความต้องการ 
 ตอนที ่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ตอนที ่ 1  ข้อมลูลักษณะทางประชากรศาสตรข์องนกัทอ่งเที่ยว 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย   ✓ ลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ตามความเป็นจริง 

1. เพศ 
 1) ชาย     2) หญิง 

2. อายุ 
 1) ต่ ากว่า 20 ปี    2) 20 – 29 ปี 
 3) 30 – 39 ปี    4) 40 – 49 ปี 
 5) 50 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
 1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษา    2) มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 
 3) ปริญญาตรี                            4) สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

4. อาชีพ 
 1) ข้าราชการ       2) พนักงานบริษัท 
 3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                 4) นักเรียน/นักศึกษา 
 5) รับจ้างทั่วไป                            6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................  
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1) ต่ ากว่า 10,000 บาท                 
 2) 10,000 – 19,999 บาท 
 3) 20,000 – 29,999 บาท            
 4) 30,000 – 39,999 บาท 
 5) 40,000 บาทข้ึนไป 

6. สถานภาพ 
 1) โสด                 2) สมรส    3) หย่าร้าง 

7. ภูมิล าเนา (ท่ีอยู่ปัจจุบัน) 
  1) จังหวัดอุบลราชธานี         2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นจังหวัดอุบลราชธานี 
  3) จังหวัดกรุงเทพมหานคร  4) ภาคกลาง ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  5) ภาคเหนือ    6) ภาคใต้  
  7) ภาคตะวันออก   8) ภาคตะวันตก 

ตอนที ่2 ข้อมลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมในการเดนิทางท่องเทีย่วชมุชนบ้านปะอาว อ าเภอเมือง จังหวดัอบุลราชธานี 
8.จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) 

 1) ครั้งแรก                 2) 2 ครั้ง  
 3) 3 ครั้ง    4) 4 ครั้งข้ึนไป 

 9. ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) 
 1) มกราคม-มีนาคม   2) เมษายน-มิถุนายน 
 3) กรกฎาคม-กันยายน  4) ตุลาคม-ธันวาคม 

10. ช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ของท่าน 
(หากท่านเลือก เช้า-เย็นไปกลับ โปรดข้ามไปตอบค าถามข้อที่ 11 

 1) เช้า-เย็น ไปกลับ               
 2) 1 คืน   
 3) ตั้งแต่ 2 คืนขึ้นไป 

11. ประเภทที่พักแรมระหว่างการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ของท่าน 
 1) โฮมสเตย์บ้านปะอาว  
 2) โรงแรม/รีสอร์ทในอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  
 3) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………… 

12. ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ของท่าน 
 1) คนเดียว                2) ครอบครัว/แฟน   
 3) กลุ่มเพ่ือน/คนรู้จัก   4) หมู่คณะ/องค์กร 

13. รูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีครั้งนี ้
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 1) รถยนต์ส่วนตัว   2) รถแท็กซ่ี   
 3) รถสามล้อเครื่อง   4) รถมอเตอร์ไซด์   
 5) รถโดยสารประจ าทาง   6) รถจักรยาน   
 7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………… 

14. ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ของท่าน 
 1) น้อยกว่า 1 ช.ม.   
 2) 1 ช.ม.  
 3) มากกว่า 1 ชั่วโมงข้ึนไป  

15. ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ของท่าน 
 1) น้อยกว่า 1,000 บาท   2) 1,000 – 1,999 บาท 
 3) 2,000 – 2,999 บาท   4) 3,000 บาทขึ้นไป 

16. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ของท่าน 
 1) พักผ่อนในวันหยุด    2) เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3) วิจัย/ดูงาน     4) เยี่ยมญาติ 
 5) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น  6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………… 

17. ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
1) ศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง                
2) พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว          
3) เส้นทางเดินป่าและพ้ืนที่ท านาผลิตข้าวหอมมะลิ       
4) ศูนย์ OTOP การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ และทอผ้าไหม      
5) หมู่บ้านโฮมสเตย์           

18. ท่านคิดว่าถ้ามีโอกาสท่านจะกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 1) มาอีกครั้ง                
 2) ไม่มาอีก     
 3) ไม่แน่ใจ 
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ตอนที ่ 3  ข้อมลูเกีย่วเกีย่วกบัความตอ้งการเกี่ยวกบัรปูแบบและกจิกรรมการทอ่งเทีย่วชมุชนบา้นปะอาว อ.เมือง จ.อบุลราชธาน ี
ค าชี้แจ้ง  โปรดท าเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงหรือสอดคล้องกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด 
             เพียงค าตอบเดียว 
  
ระดบัความคดิเห็น  5 = มีความต้องการมากท่ีสุด 4 = มีความต้องการมาก  3 = มีความต้องการปานกลาง  

 2 = มีความต้องการน้อย      1 = มีความต้องการน้อยที่สุด 
 

ค าถาม ระดบัความตอ้งการ 
1. รปูแบบการเดนิทางท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
   1.1 การเดินป่าศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศท้องถิ่น  1     2    3    4     5 
   1.2 ส่องนก  1     2    3    4     5 
   1.3 ถ่ายภาพ  1     2    3    4     5 
   1.4 การฝึกท านาในแปลงสาธิต (ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว)  1     2    3    4     5 
2. รปูแบบการเดนิทางท่องเทีย่วเขา้รว่มชมงานวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ 
   2.1 การฝึกปฏิบัติธรรม บ าบัดจิตใจ ในพิธีบุญข้าวกรรม  1     2    3    4     5 
   2.2 การเข้าร่วมชมงานประเพณีบุญคูณข้าว โดยคนในท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพ่ือเป็น 
   สิริมงคลแก่ข้าวเปลือกซ่ึงเป็นพื้นเลี้ยงชีวิตที่มีเทพารักษา คือ “แม่โพสพ” 

 1     2    3    4     5 

   2.3 การเข้าร่วมงานตักบาตรข้าวจี่ปั้นใส่น้ าอ้อยในประเพณีบุญข้าวจี๋  1     2    3    4     5 
   2.4 การเข้าร่วมงานประเพณีฟังเทศน์พระเวสสันดร  1     2    3    4     5 
   2.5 การเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์  1     2    3    4     5 
   2.6 การเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยคนในท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพ่ือขอฝน 
   ในฤดูท านา 

 1     2    3    4     5 

   2.7 การเข้าร่วมงานประเพณีซ าฮะ (ล้าง) ซึ่งเป็นการท าบุญเพ่ือระลึกถึงผู้มี 
   พระคุณ 

 1     2    3    4     5 

   2.8 การเข้าร่วมงานท าบุญตักบาตรในประเพณีวันเข้าพรรษา  1     2    3    4     5 
   2.9 การเข้าร่วมงานประเพณีท าบุญข้าวประดับดินเป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศแก่ 
   ญาติผู้ล่วงลับ เพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษและผีไร้ญาติ  

 1     2    3    4     5 

   2.10 การเข้าร่วมงานประเพณีฟังเทศน์ในประเพณีท าบุญข้าวสาก เพ่ือเป็นการ 
   อุทิศบุญกุศล 

 1     2    3    4     5 

   2.11 การเข้าร่วมงานประเพณีท าบุญตักบาตรในประเพณีวันออกพรรษา  1     2    3    4     5 
   2.12 การเข้าร่วมงานประเพณีท าบุญทอดกฐิน  1     2    3    4     5 
   2.13 การเข้าร่วมงานมหกรรมเทศกาลภูมิปัญญาท้องถิ่น  1     2    3    4     5 
   2.14 การเข้าร่วมงานมหกรรมเทศกาลอาหารท้องถิ่น  1     2    3    4     5 
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3. รปูแบบการเดนิทางท่องเทีย่วชมผลงานของภูมปิญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ในพพิธิภณัฑ์พืน้บา้น 
   3.1 มีห้องส าหรับนั่งฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของ  
   ท้องถิ่น 

 1     2    3    4     5 

   3.2 มีห้องส าหรับนั่งอ่านหนังสือเก่ียวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  1     2    3    4     5 
   3.3 มีจุดส าหรับฝึกท าและให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในศาสตร์ต่างๆ  
   โดยไกด์ที่เป็นคนในท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ 

 1     2    3    4     5 

   3.4 บริการเช่าชุดท้องถิ่นเพ่ือถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  1     2    3    4     5 
   3.5 มีจุดบริการซื้อของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่น  1     2    3    4     5 
4. รปูแบบการเดนิทางท่องเทีย่วศึกษาเรยีนรู้ดงูานเกีย่วกบัภมูปิัญญาและวฒันธรรมท้องถิ่น 
   4.1 ศึกษาเรียนรู้ ดูงานศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง          1     2    3    4     5 
   4.2 ศึกษาเรียนรู้ ดูงานศูนย์เฉลิมราชพิพธภัณฑ์พ้ืนบ้าน  1     2    3    4     5 
   4.3 ศึกษาเรียนรู้ ดูงานเกี่ยวกับวิธีการท านาข้าวหอมมะลิ  1     2    3    4     5 
   4.4 ศึกษาเรียนรู้ ดูงานศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพ้ืนบ้าน  1     2    3    4     5 
   4.5 ศึกษาเรียนรู้ ดูงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในท้องถิ่นผ่านการพัก  
   ค้างแรมที่โฮมสเตย์ 

 1     2    3    4     5 

5. รปูแบบการเดนิทางท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย์ 
   5.1 บายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงต้อนรับของคนในท้องถิ่น  1     2    3    4     5 
   5.2 เรียนรู้ ฝึกท าอาหารท้องถิ่นโดยใช้วัตถุดิบที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น  1     2    3    4     5 
   5.3 ปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนบ้านปะอาว  1     2    3    4     5 
   5.4 นั่งรถไถ่นาเดินตามท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนบ้านปะอาว  1     2    3    4     5 
   5.5 นั่งเกวียนท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนบ้านปะอาว  1     2    3    4     5 
   5.6 เดินท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนบ้านปะอาว  1     2    3    4     5 
   5.7 กินข้าวพ้ืนเมืองแบบอีสาน  1     2    3    4     5 

 
 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ห้ความรว่มมือ 
ดร. ดวงดาว  โยชิดะ  อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม  สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ 



 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจความตรงเชิงเน้ือหา 

 
รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญตรวจความตรงเชงิเนื้อหา(Content Validity) จ านวน 3 ท่าน 

1. รองศาสตราจารย์ ชวลีย์ ณ ถลาง (อาจารย์หลักสูตรสาขาการจัดการการท่องเที่ยว
และโรงแรม คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา)  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ (อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันยมัย เจียรกุล (ประธานหลักสูตรการจัดการระหว่าง
ประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้ให้ข้อมลูส าคญั 

 
1. คุณธนภร พูลเพ่ิม ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
2. คุณวรัญญา อินทรพันธุ์ นักวิเคราะห์และแผนนโยบายช านาญการ  ส านักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย ส านักงานอุบลราชธานี  
3. คุณวาสนา ภาคสินธุ์ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษปฏิบัติการแทนวัฒนธรรม

จังหวัดอุบลราชธานี  
4. คุณสมเนตร แวดคุ้ม นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว  
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปญัหำ 
 

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมกำรบริกำรที่มีบทบำทส ำคัญในกำรช่วยผลักดัน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศที่ก ำลังพัฒนำ อำทิ ประเทศไทย โดยจะเห็น
ได้จำกกำรที่หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติขึ้น ซึ่งปัจจุบัน 
ใช้แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ทำงกำร
ท่องเที่ยวไว้ว่ำ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพชั้นน ำของโลกที่เติบโตอย่ำงมีดุลยภำพ 
บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกระจำยรำยได้สู่ประชำชนทุก
ภำคส่วนอย่ำงยั่งยืน” มีเป้ำประสงค์ คือ กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพ เพ่ือยกระดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันทำงกำรท่องเที่ยว กำรเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงสมดุล 
กระจำยรำยได้และผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวสู่ทุกพ้ืนที่และทุกภำคส่วน และกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนบนพื้นฐำนอัตลักษณ์และวิถีไทย (กำรท่องเที่ยวและกีฬำ, 2559, น. จ-ฉ)  

อย่ำงไรก็ตำม เป้ำประสงค์ดังกล่ำวอำจจะไม่ประสบควำมส ำเร็จตำมที่หน่วยงำนภำครัฐ
ก ำหนดไว้ เนื่องจำกปัจจุบันประเทศไทยก ำลังประสบปัญหำด้ำนกำรสูญเสียอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น เนื่องจำกขำดกำรสืบสำนท ำนุบ ำรุงให้เจริญงอกงำมจำกผู้เป็น
เจ้ำของวัฒนธรรม (งำมนิจ กุลกัน, 2556, น. 18-30) สังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสโลกำ- 
ภิวัตน์และทุนนิยม ก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงสังคมเมือง และสังคมชนบท  
จึงเป็นสำเหตุท ำให้ควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมมีกำรกระจุกตัวอยู่เพียงแค่พ้ืนของเมือง
หลวงหรือเมืองหลักที่มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพมหำนคร จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยำ 
ชลบุรี เมื่อควำมเจริญกระจุกตัวขึ้นในพ้ืนที่ดังกล่ำว จึงเป็นเหตุผลท ำให้คนในท้องถิ่นท่ีอำศัยอยู่ในพ้ืนที่
ด้อยกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมมำกกว่ำได้มีกำรอพยพย้ำยถิ่นเข้ำไปสู่เมืองหลวงหรือเมือง
หลักท่ีมีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำท้องถิ่นของตนที่อำศัยอยู่ปัจจุบัน โดยมีปัจจัยผลักดันมำจำก
ควำมยำกจน กำรว่ำงงำน และกำรแสวงหำงำนท ำเพ่ือหำรำยได้ที่ดีกว่ำในชุมชนของตน (กฤษณำ  
บัวเข็มทอง, 2547) ในขณะที่สังคมชนบทกลับเหลือเพียงแค่ผู้สูงอำยุกับควำมเงียบสงบ และวัฒนธรรม
ประเพณีที่ทรงคุณค่ำที่ยังขำดผู้มำอนุรักษ์และสืบสำนให้คงอยู่เพ่ือให้คนรุ่นหลังต่อไปได้ศึกษำ  
และเรียนรู้ 
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ประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบอย่ำงของประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวชุมชนอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้แนวคิดกำรสร้ำงเมืองท่องเที่ยว “คันโคมะจิซทึคุริ ตลอดจน
ประเทศญี่ปุ่นยังได้น ำเอำแนวคิดกำรสร้ำงเมืองท่องเที่ยว “คันโคมะจิซทึคุริ” ไปเป็นแนวทำงในกำร
ฟ้ืนฟูท้องถิ่นในระดับภูมิภำค (ภัทรำ แจ้งใจเจริญ, 2558, น. 79-97) ทั้งนี้เนื่องจำกประเทศญี่ปุ่นต้อง
เผชิญกับปัญหำทำงด้ำนประชำกรของประเทศที่มีจ ำนวนกำรเกิดลดลง แต่มีจ ำนวนผู้สูงอำยุมำกขึ้น 
ซึ่งหลำยเมืองในชนบทของประเทศญี่ปุ่นมีประชำกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ วัยหนุ่มสำวก็จะออกไป
ท ำงำนในเมืองหลวงหรือเมืองที่มีควำมเจริญมำกกว่ำ เพ่ือหำงำนท ำ อำทิ มีกำรอพยพย้ำยถิ่นไปหำงำน
ท ำที่กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ท ำให้เมืองชนบทของประเทศญี่ปุ่นได้รับ
ผลกระทบจำกกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน  ส่งผลท ำให้เมืองในชนบทขำดกลุ่มคนที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำ
เมืองให้เกิดควำมยั่งยืนทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกประชำกร 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ ท ำให้กิจกรรมหรืออุตสำหกรรมท้องถิ่นไม่พัฒนำ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ท ำให้
รัฐบำลญี่ปุ่นจึงได้น ำแนวคิดกำรสร้ำงเมืองท่องเที่ยว “คันโคมะจิซทึคุริ” (観光まちづくり) มำใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น โดยกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวควบคู่กับกำรพัฒนำชุมชนเพ่ือสร้ำงควำม
ยั่งยืนทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดดังกล่ำวได้ถูกน ำมำใช้กับชุมชน
หลำยแห่งในประเทศญี่ปุ่นจนท ำให้ชุมชนต่ำง ๆ เหล่ำนั้นเกิดควำมยั่งยืนในมิติต่ำง ๆ  อำทิ ชุมชน 
ฮะริเอะคุ (針江区) เมืองทะกำชิมะ (高島市) จังหวัดชิกะ (滋賀県) ซึ่งมีจุดเด่นด้ำนวัฒนธรรม
และกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (大社充, 2013, pp. 87-95)  

แนวคิดกำรสร้ำงเมืองท่องเที่ยว“คันโคมะจิซทึคุริ” 観光まちづ (kankoumachizukuri) 
ในภำษำญี่ปุ่น เกิดจำกค ำ 3 ค ำ คือค ำว่ำ kankou ที่หมำยถึง กำรท่องเที่ยวmachi ที่หมำยถึงเมือง 
และ zukuri ที่หมำยถึง กำรท ำหรือกำรสร้ำง ดังนั้น“คันโคมะจิซทึคุริ” 観光まちづくり
(kankoumachizukuri) จึงแปลตรงตัวว่ำ กำรสร้ำงเมืองท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิถีแห่งกำรออกแบบหรือ
สร้ำงสรรค์ชุมชนที่ให้ควำมส ำคัญกับคุณค่ำทำงจิตใจและจิตวิญญำณของคนในชุมชนมำกกว่ำ  
กำรตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนที่อยู่อำศัยเพียงด้ำนเดียว กำรสร้ำงเมือง まちづくり (machi 
zukuri) มีชุดควำมคิดควำมเชื่อที่มำจำกรำกเหง้ำทำงสังคม และวัฒนธรรม ในขณะที่กำรท่องเที่ยว観
光 (kankou) ถูกน ำมำเป็นเครื่องมือในกำรรักษำรำกเหง้ำทำงสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิด
ควำมยั่งยืน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ก่อให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ให้กับ
ชุมชน ลดกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำนของประชำชนในกำรเดินทำงไปประกอบอำชีพในเมืองหลวงหรือเมือง
ที่มีควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ (พีธำกร ศรีบุตรวงษ์ , 2556, น. 11-15) ภำยใต้หลักกำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวและ
ประชำชนที่อำศัยอยู่ในชุมชน ตลอดจนให้ควำมส ำคัญต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของชุมชนอย่ำงยั่งยืน   
(野原, 2008, p. 30) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนของประเทศไทย 
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ที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งยั่งยืนให้กับชุมชนโดยมี
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพให้ชุมชนสำมำรถเชื่อมโยงรับผลประโยชน์
จำกกำรท่องเที่ยว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์และเพ่ิมมูลค่ำ สร้ำงรำยได้เสริม
ให้กับคนในชุมชน ตลอดจนเพ่ือพัฒนำปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่ำอยู่  คนในชุมชนมีควำมสุข 
(สุธรรมำ นิติเกษตรสุนทร, 2558, น. 24-58) 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นภูมิภำคที่มีพ้ืนที่ขนำดใหญ่มำกที่สุดของ
ประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมำณ 170,218 ตำรำงกิโลเมตร และมีประชำกรมำกที่สุด คิดเป็น 1 ใน 3 
ของสัดส่วนประชำกรในประเทศ หรือประมำณ 23 ล้ำนคน คนในภูมิภำคส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม ประมำณร้อยละ 44 ของประเทศ นอกจำกนี้ยังเป็นภูมิภำคที่มีควำมส ำคัญทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นสืบทอดต่อกันมำเป็นช่วงเวลำที่ยำวนำน 
แต่ประชำกรส่วนใหญ่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงประสบปัญหำควำมยำกจน โดยพบว่ำสัดส่วน
ผู้ด้อยโอกำสสูงถึงร้อยละ 49.30 เมื่อเปรียบเทียบกับจ ำนวนผู้ด้อยโอกำสในภูมิภำคต่ำง ๆ ของ
ประเทศ เกษตรกรมำกกว่ำ 1 แสน ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินท ำกิน ร้อยละ 23 ของจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด
ของประเทศ ซึ่งท ำให้ประชำชนในภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือต้องอพยพย้ำยถิ่นไปท ำงำน  
ในภูมิภำคอ่ืน ๆ โดยเฉพำะกำรอพยพไปท ำงำนที่กรุงเทพมหำนคร เพ่ือแสวงหำรำยได้ที่ดีกว่ำและ
สังคมที่ดีกว่ำ ท ำให้ปัจจุบันชุมชนต่ำง ๆ ในภูมิภำคต้องเผชิญกับปัญหำกำรขำดผู้สืบสำนต่อทำงด้ำน
วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น เนื่องจำกในชุมชนมีเพียงแค่ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่เป็นส่วนมำก  
(สมเชำวน์ บ ำรุงชัย, 2559, น. 72) จึงท ำให้กิจกรรมทำงด้ำนวัฒนธรรมประเพณีขำดผู้ที่มำสืบสำนต่อ 

ชุมชนบ้ำนปะอำวเป็น 1 ในชุมชนที่ได้น ำเอำกำรท่องเที่ยวเข้ำมำเป็นเครื่องมือในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรอพยพย้ำยถิ่น ตลอดจนกำรน ำแนวคิดด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวมำใช้ในกำรสร้ำงควำม
ยั่งยืนให้กับท้องถิ่น โดยชุมชนปะอำวได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของชุมชนต้นแบบด้ำนกำร
ท่องเที่ยวชุมชนประจ ำภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2019) เป็นชุมชนที่สืบสำนงำนหัตถกรรมมำตั้งแต่สมัยโบรำณมำนำนประมำณ
มำกกว่ำ 200 ปี จนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งชุมชนปะอำวเป็นชุมชนที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลรำชธำนี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอำรยธรรมที่หลำกหลำยทรงคุณค่ำ ซึ่งยังคงปรำกฏหลักฐำนให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษำและเรียนรู้จนมำถึงยุคปัจจุบันนี้ 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำชุมชนปะอำวจะถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของชุมชนต้นแบบด้ำนกำร
ท่องเที่ยวชุมชนประจ ำภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแต่กลับพบว่ำชุมชนปะอำวยังมี
ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว อำทิ ปัญหำด้ำนบุคคลที่มำสืบสำนต่องำนด้ำนหัตถกรรม
ท้องถิ่น ปัญหำด้ำนกำรรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อกำรท่องเที่ยวของชุมชน ปัญหำด้ำนกำรใช้จ่ำยทำง 
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กำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชุมชนที่ค่อนข้ำงน้อย นักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยว  
อยู่ในชุมชนน้อย (วรัญญำ อินทรพันธุ์, ผู้ให้สัมภำษณ์, 13 สิงหำคม 2562) 

ดังนั้น จำกปัญหำในข้ำงต้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจในกำรศึกษำเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำ
รูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ ยวชุมชนอย่ำงยั่ งยืน กรณีศึกษำ : ชุมชนปะอำว อ. เมือง  
จ. อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  โดยใช้กรอบแนวคิดกำรสร้ำงเมืองท่องเที่ยว  
“คันโคมะจิซทึคุริ” (観光まちづくり) ของประเทศญี่ปุ่นมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบ 
และกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวให้กับชุมชนปะอำว เพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำกำรท่องเที่ยวของชุมชน
ปะอำวที่ได้กล่ำวมำแล้วในข้ำงต้น ทั้งนี้ เนื่องจำกเป็นรูปแบบแนวคิดกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน 
ที่ได้มีกำรน ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำยและประสบควำมส ำเร็จมำแล้วในหลำย ๆ ชุมชนในประเทศญี่ปุ่น  
ซึ่งเห็นได้จำกโครงกำรต่ำง ๆ ที่ทำงรัฐบำลไทยร่วมมือกันกับรัฐบำลญี่ปุ่น อำทิ หอกำรค้ำไทยและ 
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยได้สร้ำงควำมร่วมกับกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ องค์กำร
ส่งเสริมกำรค้ำต่ำงประเทศของญี่ปุ่น และหอกำรค้ำญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
“ท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบจำกญี่ปุ่น เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จริง  
ด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำกำรจัดร้ำนค้ำของฝำกของที่ระลึกทำงกำรท่องเที่ยวจำกผู้เชี่ยวชำญ 
ชำวญี่ปุ่น เพ่ือสร้ำงสรรค์รูปแบบกำรจัดกำรร้ำนค้ำใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบกำรทำงกำรท่องเที่ยว 
ในประเทศไทย ตลอดจนแนวคิดกำรสร้ำงเมืองท่องเที่ยว “คันโคมะจิซทึคุริ” (観光まちづくり) 
ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ที่มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวและสินค้ำทำงกำรท่องเที่ยวให้เกิดควำมสมดุล  
โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำด้วยกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในชนบทให้ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยว ตลอดจนท ำให้
ชุมชนเกิดควำมยั่งยืนทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในอนำคต  
 

ค ำถำมงำนวจิยั 
1. ทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคัน

โคมะจิซทึคุริ ประกอบด้วยทรัพยำกรประเภทใดบ้ำง 
2. ควำมคิดเห็นของหน่วยงำนภำครัฐ ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น และประชำชนที่อำศัยอยู่ใน

ท้องถิ่นต่อกำรประเมินศักยภำพของทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว อ.เมือง  
จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริมีควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงไรบ้ำง 

3. ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของนักท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนีหรือไม ่ 
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4. รูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่นักท่องเที่ยวต้องกำร
ในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวชุมชนปะอำวคือรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่มีลักษณะอย่ำงไร 

5. แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ชุมชนปะอำว อ. เมือง  
จ.อุบลรำชธำนี อย่ำงยั่งยืน บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมำะสมกับบริบทชุมชนปะอำว  
มีลักษณะเป็นอย่ำงไร 
 

วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั 
1. เพ่ือส ำรวจทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำน

แนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  
2. เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของหน่วยงำนภำครัฐ ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น และประชำชนที่อำศัย

อยู่ในท้องถิ่นต่อกำรประเมินศักยภำพของทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว อ.เมือง  
จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ 

3. เพ่ือศึกษำลักษณะทำงประชำกรศำสตร์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำ
ท่องเที่ยวในชุมชนปะอำว อ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  

4. เพ่ือศึกษำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องกำรในกำรเดินทำงมำ
ท่องเที่ยวชุมชนปะอำว อ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  

5. เพ่ือน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชนปะอำว  
อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี อย่ำงยั่งยืน บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมำะสมกับบริบทชุมชน  
 

สมมตฐิำนของกำรวจิยั 
  ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของนักท่องเที่ยวมีควำมสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวชุมชนปะอำว อ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

กรณีศึกษำ: ชุมชนปะอำว อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ ผู้วิจัยได้ก ำหนดวิธี
กำรศึกษำเป็นกำรศึกษำวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) โดยข้อมูลในกำรท ำวิจัยในครั้งนี้ประกอบ
ไปด้วยข้อมูลเชิงปริมำณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดย
ข้อมูลเชิงปริมำณผู้วิจัยได้ใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรวิจัย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพ
ผู้วิจัยใช้วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหำและกำรตีควำมเพื่อสร้ำงข้อสรุป 
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 ขอบเขตทำงด้ำนพื้นที่ 
ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก ำหนดพ้ืนที่ศึกษำ คือ ชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 

เนื่องจำกเป็นชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ชุมชนต้นแบบด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ประจ ำภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งชุมชนปะอำว มีองค์ประกอบทำงกำร
ท่องเที่ยวในกำรรองรับนักท่องเที่ยวมำกกว่ำพ้ืนที่ชุมชนอ่ืนที่ได้ถูกคัดเลือก ได้แก่ ชุมชนบ้ำนซะซอม 
หมู่ 7 ต.นำโพธิ์กลำง อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี ชุมชนบ้ำนภู ต.บ้ำนเป้ำ อ.หนองสูง จ.มุกดำหำร 
ชุมชนบ้ำนกู่กำสิงห์ ต.กู่กำสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และชุมชนบ้ำนปลำค้ำว ต.ปลำค้ำว อ.เมือง
อ ำนำจเจริญ จ.อ ำนำจเจริญ (ศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2019)  

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ในกำรศึกษำงำนวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจำกกำรศึกษำงำนวิจัยเป็นแบบกำรวิจัยแบบผสม (Mixed 

Methods) ระหว่ำงกำรวิจัยเชิ งปริมำณ (Quantitative Research) และกำรวิจัยเชิ งคุณภำพ 
(Qualitative Research) ผู้วิจัยจึงแบ่งขอบเขตด้ำนประชำกรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำงท่องเที่ยวมำยัง

แหล่งท่องเที่ยวภำยในชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวศูนย์
อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง แหล่งท่องเที่ยวศูนย์เฉลิมรำชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน โฮมสเตย์ และ
แหล่งท่องเที่ยวศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้ำน  

กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน กำร
ค ำนวณหำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสมจำกประชำกรทั้งหมดจึงใช้สูตรในกำรก ำหนดขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำง เพ่ือกำรหำค่ำเฉลี่ยของประชำกร (Population Mean, µ) ของคัสซำนี (Khazanie, 1996, p. 
403) โดยก ำหนดระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนได้ 1 ใน 10 ส่วนของ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของประชำกร ได้กลุ่มตัวอย่ำง 385 ท่ำน โดยกำรใช้วิธีกำรสุ่มแบบสะดวก 
(Convenience Sampling)  

2. ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วยหน่วยงำน
ภำครัฐ ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น และประชำชนที่อำศัยอยู่ ในท้องถิ่นชุมชนปะอำว อ.เมือง  
จ.อุบลรำชธำนี โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ ตัวแทนผู้อ ำนวยกำรกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
อุบลรำชธำนี ตัวแทนผู้อ ำนวยกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี   
ตัวแทนส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะอำว ซึ่งผู้วิจัยเลือก
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ก ำหนดวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง(Purposive Sampling) จ ำนวนทั้งสิ้น 4 คน ตำมหลักกำรใน
กำรก ำหนดขนำดผู้ให้ข้อมูลของงำนวิจัยเชิงคุณภำพของนัสทำชี และไชเอ็นชู (Nastasi & Schensul, 
2005, pp. 177-195) เนื่องจำกหน่วยงำนภำครัฐเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำย กำร
วำงแผน ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐท้องถิ่นที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรรับนโยบำยมำปฏิบัติ โดยเลือก
บุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน มีเวลำเพียงพอในกำรให้ข้อมูล และมีส่วนช่วยเหลือและผลักดัน
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนปะอำว อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่แท้จริงจำก
ตัวแทนควำมคิดเห็นของหน่วยงำนภำครัฐในระดับผู้บริหำรและระดับปฏิบัติกำร 
 กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น ได้แก่ ประธำนศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง  
ประธำนศูนย์เฉลิมรำชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ประธำนโฮมสเตย์ ประธำนศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้ำน 
ตัวแทนผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร จ ำนวน 5 ท่ำน ตำมหลักกำรในกำรก ำหนดขนำดผู้ให้ข้อมูลของ
งำนวิจัยเชิงคุณภำพของนัสทำชี และไชเอ็นชู (Nastasi & Schensul, 2005, pp. 177-195) ซึ่ง
ผู้ประกอบกำรเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยว สำมำรถให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสถำนกำรณ์
กำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว อ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี และเข้ำใจและรับรู้ถึงปัญหำเกี่ยวกับ
พฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญที่สำมำรถเป็น
ตัวแทนในกำรช่วยประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนได้ โดยเลือกบุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูลได้
ครบถ้วน มีเวลำเพียงพอในกำรให้ข้อมูล เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่แท้จริงจำกตัวแทน 
 กลุ่มที่ 3 ประชำชนที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนปะอำว อ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี จ ำนวน 5 
ท่ำน ตำมหลักกำรในกำรก ำหนดขนำดผู้ให้ข้อมูลของงำนวิจัยเชิงคุณภำพของนัสทำชี และไชเอ็นชู 
(Nastasi & Schensul, 2005, pp. 177-195) เนื่องจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็นเจ้ำของ
พ้ืนที่ และเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจำกกำรท่องเที่ยวโดยตรง โดยเลือกบุคคลที่สำมำรถ
ให้ข้อมูลได้ครบถ้วน มีเวลำเพียงพอในกำรให้ข้อมูล เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่แท้จริงจำกตัวแทน 
 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ในกำรวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งขอบเขตด้ำนเนื้อหำตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ออกเป็น 
4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยว แนวคิด
พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว แนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ เพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงในกำรศึกษำส ำรวจ
ทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 
 ส่วนที่ 2 ศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยว แนวคิดพ้ืนฐำนเกี่ยวกับ 
กำรท่องเที่ยว แนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ เพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงในกำรศึกษำศักยภำพของทรัพยำกร
ทำงกำรท่องเที่ยวชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี  
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 ส่วนที่ 3 ศึกษำแนวคิดลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ แนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ เพ่ือน ำไป
เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้กับชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี  
ในกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยหลักทำงกำรท่องเที่ยวชุมชน  
 ส่วนที่ 4 ศึกษำแนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ เพ่ือน ำไปเป็น
แนวทำงในกำรวำงแผนด้ำนกำรตลำดท่องเที่ยวให้กับชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี   
 ส่วนที่ 5 ศึกษำแนวคิดควำมต้องกำร แนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ เพ่ือน ำไปเป็นแนวทำง 
ในกำรวำงแผนและออกแบบรูปแบบและกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักท่องเที่ยวให้กับชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี    
 ส่วนที่ 6 ศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับกำรตรวจสอบทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยว แนวคิด
พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว แนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ แนวคิดเกี่ยวกับศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยว 
แนวคิดลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ แนวคิดพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวคิดควำมต้องกำร แนวคิด
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ SWOT Analysis and TOWS แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
กำรก ำหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix    
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. แนวทำงกำรพัฒนำ หมำยถึง แบบแผนในกำรสร้ำงรูปแบบและกิจกรรมกำร

ท่องเที่ยวส ำหรับชุมชนปะอำว อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี  
2. รูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชน หมำยถึง รูปแบบกำรท่องเที่ยวของชุมชน

ปะอำว อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี ประกอบไปด้วย รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบกำร
เดินทำงท่องเที่ยวเข้ำร่วมชมงำนวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวชม
ผลงำนของภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวศึกษำ
เรียนรู้ดูงำนเกี่ยวกับภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่น และรูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 
ซ่ึงแต่ละรูปแบบกำรเดินทำงท่องเท่ียวจะมีกิจกรรมแบบมีส่วนรว่มระหว่ำงนักท่องเท่ียวและประชำชน
ที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนปะอำว    

3. แนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ” หมำยถึง แนวคิดกำรสร้ำงเมืองท่องเที่ยวโดยอำศัยกำร
ท่องเที่ยวเข้ำมำช่วยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืนในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและ
ประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงสมดุล  

4. ทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว หมำยถึง ทรัพยำกรทำงระบบนิเวศ 
ทรัพยำกรด้ำนวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ทรัพยำกรด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน 
โฮมสเตย์ ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยว  
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5. ศักยภำพของทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยว หมำยถึง ทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวที่
สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ทำงกำรท่องเที่ยวได้ เพ่ือท ำให้เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนปะอำวเกิดควำมยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็เป็นทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวที่ มีศักยภำพ       
มีเอกลักษณ์เฉพำะถิ่นในกำรดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทำงมำเยือน  

6.  ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของนักท่องเที่ยว หมำยถึง เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 
อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน สถำนภำพ และภูมิล ำเนำที่อยู่ปัจจุบันของนักท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำง
มำท่องเที่ยวยังชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี  

7. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมำยถึง พฤติกรรมภำยใน และพฤติกรรมภำยนอกของ
นักท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี ได้แก่ ได้แก่ 
จ ำนวนครั้งในกำรเดินทำงท่องเที่ยว ช่วงเวลำในกำรเดินทำงท่องเที่ยว จ ำนวนวันในกำรพักแรม 
ประเภทที่พักแรม ผู้ร่วมเดินทำงท่องเที่ยว ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงท่องเที่ยว ระยะเวลำที่ใช้ใน
กำรท่องเที่ยว ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว วัตถุประสงค์กำรเดินทำง
ท่องเที่ยว โอกำสในกำรกลับมำท่องเที่ยวอีกครั้ง และระดับควำมประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุด
ในชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี  

8. ควำมต้องของนักท่องเที่ยว หมำยถึง ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวชำวไทยที่มีต่อ
รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวเข้ำร่วมชมงำนวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวชมผลงำนของภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวศึกษำเรียนรู้ดูงำนเกี่ยวกับภูมิปัญญำและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปะอำว อ.เมือง  
จ.อุบลรำชธำนี   

9. รูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่เหมำะสมกับบริบทพื้นที่ชุมชนปะอำว หมำยถึง 
กำรออกแบบรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่อำศัยกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจและ
ศึกษำศักยภำพของทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวในมุมมองควำมคิดเห็นของหน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น ประชำชนที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่น ข้อมูลด้ำนรูปแบบและกิจกรรมทำงกำร
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องกำร แล้วน ำข้อมูลมำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ SWOT 
Analysis เพ่ือหำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคทำงกำรท่องเที่ยว เพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนใน
กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรออกแบบรูปแบบและกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวส ำหรับกำรท่องเที่ยวชุมชน
ปะอำว ด้วยกำรวิเครำะห์ TOWS Matrix แล้วน ำไปให้อำจำรย์ผู้สอนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น และประชำชนในท้องถิ่นชุมชนปะ
อำว ประเมินถึงควำมเหมำะสม แล้วน ำข้อเสนอแนะจำกผู้ประเมินมำแก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
และน ำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชนปะอำว อ.เมือง  
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จ.อุบลรำชธำนี อย่ำงยั่งยืน บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมำะสมกับบริบทชุมชนในขั้นตอนต่อไป  
10. ภำครัฐ หมำยถึง ตัวแทนผู้อ ำนวยกำรกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี 

ตัวแทนผู้อ ำนวยกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี  ตัวแทนส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะอำว   

11. ผู้ประกอบกำร หมำยถึง ประธำนศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง ประธำน
ศูนย์เฉลิมรำชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ประธำนโฮมสเตย์ ประธำนศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
พ้ืนบ้ำน ตัวแทนผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรท้องถิ่นในแหล่งชุมชนปะอำว อ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี  

12. ประชำชน หมำยถึง คนที่อำศัยอยู่ในชุมชนปะอำว อ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี 
13. นักท่องเที่ยว หมำยถึง นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทำงท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดย

ชุมชนปะอำว อ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี ประกอบไปด้วย ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง  
ศูนย์เฉลิมรำชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน โฮมสเตย์ ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้ำน 

 
ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจำกกำรวจิยั 

1. ทรำบถึงทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำน
แนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ ว่ำประกอบด้วยทรัพยำกรประเภทใดบ้ำง ซ่ึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะอำว
สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกผลกำรส ำรวจในงำนวิจัยไปใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและพัฒนำรูปแบบ
และกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวชุมชนปะอำวให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ตลอดจนกำรน ำข้อมูลไปใช้
ในกำรวำงแผนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืน   

2. ทรำบถึงควำมคิดเห็นของหน่วยงำนภำครัฐ ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น และประชำชนที่อำศัย
อยู่ในท้องถิ่นต่อกำรประเมินศักยภำพของทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว อ.เมือง  
จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวที่มี
ศักยภำพที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงรูปแบบและกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวให้กับชุมชน
ปะอำว เพ่ือน ำเสนอรูปแบบและกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ดึงดูดใจของท้องถิ่นให้กับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นกำรตัดสินใจในกำรเดินทำงมำเยือน  

3. ทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำ
ท่องเที่ยวในชุมชนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ ซึ่งองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลปะอำว และผู้ประกอบกำรท้องถิ่น สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำไปใช้เป็นแนวทำงใน
กำรก ำหนดกลุ่มตลำดเป้ำหมำยทำงกำรท่องเที่ยว ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ในกำร
ออกแบบรูปแบบและกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเยือน    
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4. ทรำบถึงข้อมูลด้ำนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในกำรเดินทำงท่องเที่ยวชุมชนปะอำว  
อ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะอำว และ
ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรออกแบบรูปแบบ
และกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเยือน เพ่ือสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว  

5.น ำ เสนอแนวทำงกำร พัฒนำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่อง เที่ ยว ชุมชนปะอำว  
อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี อย่ำงยั่งยืน บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมำะสมกับบริบทชุมชน ได้แก่ 
คู่มือกำรพัฒนำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวส ำหรับชุมชน ซึ่งภำยในคู่มือจะประกอบไปด้วย 
ประวัติควำมเป็นมำ สถำนที่และกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว โปรแกรมกำรท่องเที่ยวชุมชน คิวอำร์โค้ด
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรให้ข้อมูลทำงกำรท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว   



บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี บนแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ” ได้ศึกษารวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวคิดการสร้างเมืองท่องเที่ยว “คันโคมะจิทซึคุร”ิ 
 1.1 ความหมายของการสร้างเมืองท่องเที่ยว  
 1.2 วัตถุประสงค์ในการสร้างเมืองท่องเที่ยว  
 1.3 หลักการส าคัญในการสร้างเมืองท่องเที่ยว 
 1.4 การส ารวจและประเมินทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชุมชน 
 1.5 การตลาดส าหรับการท่องเที่ยวชุมชน 
2. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 2.2 ความหมายของนักท่องเที่ยว 
 2.3 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
3. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 3.1 ความหมายของประชากรศาสตร์ 
 3.2 องค์ประกอบของลักษณะทางประชากราสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

    การเดินทางท่องเที่ยว   
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 4.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 4.2 ประเภทของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
 4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการของอับราฮัม เอช. มาสโลว์ 
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

  (SWOT Analysis) และแนวคิดการก าหนดกลยุทธ์ (TOW Matrix)    
 6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 6.2 การก าหนดกลยุทธ์ (TOW Matrix)    
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 7. บริบทพื้นที่ชุมชนบ้านปะอาว 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดการสร้างเมืองท่องเที่ยว “คันโคมะจิทซึคุริ” 
 1.1 ความหมายของการสร้างเมืองท่องเที่ยว 
 แนวคิดนี้เกิดขึ้นครั้งแรกประมาณช่วงหลัง ค.ศ. 1970 เป็นรูปแบบแนวคิดที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม และด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความส าเร็จ ภายใต้การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น  “คันโคมะจิซทึคุร”ิ (
観光まちづくり) มีรากศัพท์มาจากภาษาญี่ปุ่น 3 ค า คือ ค าว่า คันโค (観光 KANKOU) แปลว่า 
การท่องเที่ยว ค าว่า มะจิ MACHI (まち MACHI ) แปลว่า เมือง และค าว่า ซทึคุริ (づくり ZUKURI 
) แปลว่า การสร้างหรือการท า ซึ่ง “คันโคมะจิซทึคุริ” อาจกล่าวโดยรวมแล้วหมายถึง การสร้างเมือง
ท่องเที่ยว ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง
ท่องเที่ยว (ดวงดาว โยชิดะ, ก าลังรอตีพิมพ์) ไว้ดังนี้ 
 観光まちづくり推進協議会 (2004) ที่ได้ให้ความหมายของการสร้างเมืองท่องเที่ยว
“คันโคมะจิซทึคุริ” (観光まちづくり) ไว้ว่าคือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นมาสร้างมุมมองทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ แล้วน าไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา  

ในขณะที่日本観光協会ได้ให้ความหมายของการสร้างเมืองท่องเที่ยว“คันโคมะจิซทึคุริ” (
観光まちづくり) ไว้ว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ 
โดยอาศัยการสร้างพ้ืนที่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการสร้างบรรยากาศชุมชนให้เกิดความสวยงาม
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (日本観光協会 , 2003) 

จากความหมายการสร้างเมืองท่องเที่ยว“คันโคมะจิซทึคุริ” (観光まちづくり) อาจ
สามารถน ามาสรุปได้ว่า แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการน าเอาการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องเอ้ือ
ให้ประโยชน์แก่คนในท้องถิ่น และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งส าหรับการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าความหมายของการสร้างเมืองท่องเที่ยวมาใช้ในการก าหนดนิยามศัพท์ในงานวิจัย 
และใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบงานวิจัย    

1.2 วัตถุประสงค์ในการสร้างเมืองท่องเที่ยว 
野原 (2008, p. 30) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยว ไว้ดังนี้ 
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1. เพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น โดยอาศัย
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันส ารวจและค้นหาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือน าไปวางแผนและพัฒนาสร้างรูปแบบทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สามารถ
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะส่งผลท าให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นดีข้ึน 

2. เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนอย่าง โดยการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องไม่ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อชุมชน เช่น การท่องเที่ยวจะต้องไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือสูญเสีย
วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นก็สามารถได้รับผลประโยชน์
ที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ เช่น การได้รับความสะดวกสบายจากการสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็นต้น   

3. เพ่ือใช้การท่องเที่ยวช่วยในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูด้านวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยชุมชนจะต้องมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนให้เกิดความสนใจอยากเดินทางมา
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นก็สามารถ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตได้  

4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นและลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน
เพ่ือไปประกอบอาชีพในเมืองอ่ืนๆ ของคนวัยหนุ่มสาว 

จากวัตถุประสงค์การสร้างเมืองท่องเที่ยว“คันโคมะจิซทึคุริ” (観光まちづくり) อาจ
สามารถน ามาสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ในการสร้างเมืองท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยเหตุผล 4 ประการ 
ได้แก่ เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน เพ่ือสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้แก่ชุมชน เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งส าหรับการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าความหมายของการสร้างเมืองท่องเที่ยวมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
กรอบงานวิจัย ออกแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนบ้านปะอาว 

1.3 หลักการส าคัญในการสร้างเมืองท่องเที่ยว 
แนวคิดการสร้างเมืองท่องเที่ยว “คันโคมะจิซทึคุริ” (観光まちづくり) เป็นเครื่องมือใน

การผลักดันให้เกิดการพัฒนาและน าความเจริญเข้ามาในพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวยัง
สามารถน าไปสู่การอนุรักษ์ด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยหลักการการ
สร้างเมืองท่องเที่ยว “คันโคมะจิซทึคุร”ิ (観光まちづくり研究会, 2000, p. 10) มีดังนี ้
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1.3.1. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนของกลุ่มคนในท้องถิ่นหรือสมาคมและหน่วยงานภาครัฐ

ประจ าท้องถิ่น (役所: YAKUSHO) เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทุกภาค
ส่วนจะต้องร่วมกันสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวว่ามีผลประโยชน์และผลกระทบในด้านใดบ้าง ซึ่งจะน ามาสู่การร่วมกันและคิดแก้ไข 
ปรับปรุง ป้องกัน ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทุกฝ่าย 
มีความเข้าใจตรงกันในการบริหารจัดการและการด าเนินงาน ส่งผลท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้โดยง่าย เพราะทุกภาคส่วนเกิดการรับรู้แนวทางปฏิบัติในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน  

1.3.2. การด าเนนิงานในการสรา้งเมืองท่องเที่ยวจะต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น และให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    

การด าเนินงานในการสร้างเมืองท่องเที่ยวจะต้องมีการบริหารจัดการที่เน้นการกระตุ้นให้
ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้าง
งานคนในชุมชน และช่วยสร้างคุณค่าให้แก่คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สามารถออกมาท า
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นของตน เช่น การเป็นอาสาสมัครในการให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเกี่ยวกับความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ตลอดจน
องค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวน ามาซึ่งผลประโยชน์ให้แก่คนใน
ท้องถิ่น นอกจากนี้การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ เดินทางมาเยือนก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญควบคู่กัน
กับการสร้างความพึงพอใจให้คนในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น แนวทางในการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ได้แก่ การมีมาตรฐานใน
การให้บริการทางการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการให้ข้อมูลและแชร์ข้อมูลการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้กับคน
ภายนอกได้รู้จักและเกิดความต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวควรให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน และควรให้ความส าคัญต่อการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ตลอดจนควรมีการใช้และรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ของท้องถิ่นอย่างสมดุล สอดคล้องกับศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาความยากจน
แห่งเอเชีย ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวไปเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น (ศูนย์เพ่ือการวางแผนการท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแห่งเอเชีย, 2549, น. 2-3) 
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1.3.3 สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในท้องถิ่น นักท่องเที่ยว  
การพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นควรให้ความส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจ

อย่างสมดุลระหว่างผู้ที่อาศัยในท้องถิ่น นักท่องเที่ยว และควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกลุ่มหรือสมาคมและหน่วยงานภาครัฐประจ าท้องถิ่น (役所: YAKUSHO) ควรมีการท าความ
เข้าใจ และให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่น และป้องกันการสร้างความเข้าใจผิด ในข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พึงพอใจและได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่ไม่ดีกลับไปหลังจากการ
เดินทางมาท่องเที่ยว โดยฝ่ายที่มีบทบาทส าคัญในการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว คือ กลุ่มหรือสมาคมและ
หน่วยงานภาครัฐประจ าท้องถิ่น (役所: YAKUSHO) ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกัน 

จากหลักการส าคัญในการสร้างเมืองท่องเที่ยวอาจสามารถน ามาสรุปได้ว่า แนวคิดการ
สร้างเมืองท่องเที่ยว “คันโคมะจิซทึคุริ” (観光まちづくり) มีหลักการที่ส าคัญในการปฏิบัติ 3 
ประการ ได้แก่ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน และ
การสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างกรอบงานวิจัย ออกแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาว และการสร้างแบบสอบถามส าหรับสอบถามนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว 

1.4 การส ารวจและประเมินทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชุมชน 
วิธีการด าเนินการส ารวจและประเมินทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชุมชน (公益財団法

人日本交通会社, 2016) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งหน่วยงานส าหรับมาดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมา

เฉพาะ พร้อมกับก าหนดปรัชญาด าเนินงานและก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างแรงกระตุ้นให้มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่มีจ านวนเพียงพอต่อการด าเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาทรัพยากรในท้องถิ่นที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวได้ 
เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งทรัพยากรที่เป็น
อุตสาหกรรมท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดยบุคคลภายนอกชุมชนและบุคคลที่
อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีส่วนได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องร่วมมือ
กันในการด าเนินงานร่วมกันกับกลุ่มอาชีพ NGO ต่าง ๆ ผู้ประกอบการท้องถิ่น สถาบันการศึกษาใน
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ท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือการจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมในชุมชน แล้วท าการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชน อาทิ นักท่องเที่ยว นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียง แล้วในการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีการแจกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว
เกี่ยวกับศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่นมีอะไรบ้างที่มีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจและบุคคลที่เข้าร่วมท า
กิจกรรมมีความชื่นชอบต่อทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์หรือไม่ ในขณะเดียวกันการประเมิ น
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวก็จะต้องถูกประเมินโดยบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนด้วยเช่นกัน อาทิ รัฐบาล
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น
มุมมองเกี่ยวกับศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่นของตนว่ามีความสอดคล้องกับความคิด เห็นของ
บุคคลภายนอกหรือไม่ หากความคิดเห็นทั้ง 2 ฝ่ายสอดคล้องกันก็แสดงว่า ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ประเภทนั้นสามารถที่จะน ามาพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ตลอดจนท าให้ชุมชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักและหันมา
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นประเภทนั้น ๆ ได้ ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรท้องถิ่นในอนาคต แต่
ถ้าหากความคิดเห็นทั้ง 2 ฝ่ายขัดแย้งกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องท าการค้นหาและส ารวจทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวเพ่ือท าการประเมินอีกครั้งจนกว่าเกิดความพึงพอใจและมีความเห็นสอดคล้องกันทั้ง 
2 ฝ่าย แล้วจึงด าเนินการในขั้นตอนต่อไป (日本観光協会, 2001, pp. 1-16) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ศึกษาสถานการณ์ทางด้านการตลาดท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยว  
โดยการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว 
ตลอดจนการศึกษาความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  และต้องมีการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันว่ารูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในตอนนี้คืออะไร 

2. ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยคณะท างานจะต้องเข้าใจเป้าหมายใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนว่าชุมชนมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ืออะไรและ มี
วิธีการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างไรบ้าง 

3. สร้างทัศนียภาพที่สวยงามภายในชุมชน โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้า
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่ท้องถิ่นว่าควรท าอย่างไร  
เพ่ือสร้างทัศนียภาพทีส่วยงามและต้องมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ทั้งนี้การบริหารจัดการไม่ควรเร่งรีบพัฒนาจนมากเกินไปแต่การบริหารจัดการควรให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรท้องถิ่น 

จากแนวทางในข้างต้น อาจสามารถน ามาสรุปได้ว่า การส ารวจและประเมินทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวชุมชนมีขั้นตอนการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา
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รับผิดชอบดูแลการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ขั้นที่สองคือการค้นหาทรัพยากรท้องถิ่นที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวได้ และข้ันตอนสุดท้ายคือขั้นตอนประเมินผลทรัพยากรที่ค้นหามา
ได้ว่ามีศักยภาพหรือไม่ ซึ่งส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
กรอบงานวิจัย ออกแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนบ้านปะอาว และการสร้างแบบสอบถามส าหรับสอบถามนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว ตลอดจนใช้ในการเป็น
แนวทางในการสร้างคู่มือในการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับชุมชน
บ้านปะอาว 

1.5 การตลาดส าหรับการท่องเที่ยวชุมชน 
ได้อธิบายเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการตลาดส าหรับการท่องเที่ยวชุมชนไว้ว่า การท า

การตลาดจะต้องให้ความส าคัญต่อความต้องการของชุมชนเป็นหลักว่าชุมชนต้องการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ใด แล้วชุมชนต้องการนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มใด ซึ่งนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นกลุ่มที่เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
นอกเหนือจากรายได้ เช่น นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแล้ววัฒนธรรม ประเพณี อุตสาหกรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ และได้รับการพัฒนา ซึ่งจะมีความแตกต่างจากหลักการพัฒนาการตลาดในธุรกิจอ่ืน 

ๆ หรือการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวในรูปแบบอ่ืน โดยขั้นตอนมีขั้นตอนในการด าเนินการ (大社

充, 2013, pp. 39,49) ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการของชุมชนว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใหนที่ควรค่าแก่การ

เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนของตน และเมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเข้ามาท่องเที่ยวแล้วจะส่งผล
ประโยชน์ต่อชุมชนในด้านใดบ้าง อาทิ ด้านรายได้ให้กับชุมชน ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การศึกษาว่า
นักท่องเที่ยวคือเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรสใดที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ชุมชนมากที่สุด และเข้ามาท่องเที่ยวจ านวนกี่คน วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ ยว
เดินทางมาจากใหน ด้วยวิธีการในรูปแบบใด เช่น เดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ เป็นต้น  

ขั้นตอนที ่3 การออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยวชุมชนต้องอาศัยข้อมูล
จากการส ารวจและประเมินผลของทรัพยากรท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์น ามาจัดบรรจุลงในกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว และภายในโปรแกรมจะต้องมีรายละเอียดที่ระบุไว้ชัดเจน เช่น ชื่อโปรแกรม 
รายละเอียดกิจกรรม ราคาส าหรับ 1 ท่าน ราคาส าหรับ 2 ท่าน ราคาส าหรับกลุ่มเล็ก ราคาแบบแพ็ค
แกจ และราคาส าหรับบริษัททัวร์  โดยหลักการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวต้องค านึงถึงหลัก 
6W2H1S ได้แก่ นักการตลาดต้องรู้ว่าจะขายทรัพยากรอะไรให้แก่นักท่องเที่ยว 何を(What) ฤดูกาล

https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
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ท่องเที่ยวคือช่วงใหน いつ (When) มีจุดท่องเที่ยวที่ใหนบ้างที่จะส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยว ど
こで (Wher)  นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายคือใคร 誰が(Who)  สรรหาบุคลากรในการท างานด้าน
การตลาดท่องเที่ยว 誰に対して(Whom) ท าไมต้องขายทรัพยากรทางการท่องเที่ยวประเภทนี้ な
ぜ(Why)  วิธีการในการส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยวเป็นอย่างไร どうやって(How)  ราคา
โปรแกรมทัวร์เท่าไร いくらで(How much) และมีการรักษาความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว
อย่างไรบ้าง セイフティー(Safety) 

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเสริมโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยสื่อออนไลน์โดยอาศัย
แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกันเพ่ือน าเสนอข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็น
ปัจจุบัน และง่ายต่อการใช้งานส าหรับนักท่องเที่ยวและฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

จากแนวทางในข้างต้น อาจสามารถน ามาสรุปได้ว่า การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การตลาดท่องเที่ยวชุมชนควรให้ความส าคัญต่อประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับมากกว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  
ซึ่งส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบงานวิจัยออกแบบ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาว และการ
สร้างแบบสอบถามส าหรับสอบถามนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบ
และกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว ตลอดจนใช้ในการเป็นแนวทางในการสร้างคู่มือใน
การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับชุมชนบ้านปะอาว 

 

2. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 2.1 ความหมายของการเดินทางท่องเที่ยว 
 ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทางด้านการท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย
ของการท่องเที่ยวในมุมมองต่าง ๆ ดังนี้ 
 นิศา ชัชกุล (2555, น. 2) ให้ความหมายของการเดินทางท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการพักค้างแรม และ
กิจกรรมการกินอาหารนอกบ้าน เช่นเดียวกับกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ที่ได้กล่าวว่า “การเดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่เดินทางและผู้ให้บริการ” (กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว, 
2549, น. 12-13) 
 ในขณะที่ชาตรี แก้วมา กล่าวว่า “การเดินทางท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากสถานที่
หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งทั้งในระยะใกล้หรือระยะไกล โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้ระหว่าง
การเดินทางในครั้งนั้น และไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือไปพ านักอาศัยอยู่ประจ า เช่นเดียวกับนิคม 
จารุมณ ีได้ให้ความหมายของการเดินทางท่องเที่ยวไว้ 3 ประการ (ชาตรี แก้วมา, 2549, น. 11) คือ  
 ประการที่ 1 เป็นเดินทางจากแหล่งอาศัยไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพ่ือการชั่วคราว  
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 ประการที่ 2 เป็นการเดินทางด้วยการอาสาและไม่มีการบังคับ (นิคม จารุมณี, 2544, น. 2)   
ประการที่ 3 เป็นการเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพักผ่อนมิใช้เพื่อการหารายได้ ซึ่งสอดคล้อง

กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวไว้ว่า การท่อง
เดินทางท่องเที่ยวเป็นการออกเดินทางเพ่ือการท ากิจกรรมหรือผ่อนคลายความเครียด  แสวงหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่าการเดินทางนั้นเป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทาง
จะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544, น. 15)   

จากความหมายของการท่องเที่ยวในข้างต้นนั้นอาจกล่าวได้ว่า การเดินทางท่องเที่ยว หมายถึง 
การเดินทางของบุคคลจากภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางเพ่ือผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ออกเดินทางเพ่ือหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ชีวิตของตน ซึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวมักจะมีธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ส าหรับอ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่เดินทางท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจการขนส่งผู้ โดยสาร ธุรกิจที่พัก
แรม ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งนิยามความหมายของการท่องเที่ยวส าหรับการศึกษาใน
งานวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี ตลอดจนผู้วิจัยได้น านิยามความหมายของการเดินทางท่องเที่ยวน ามาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด้วย  

2.2 ความหมายของนักท่องเที่ยว 
ธนกฤต สังข์เฉย (2550, น. 9-10) ได้ให้ความหมายว่า นักท่องเที่ยวคือ ผู้ที่มาเยือน (Visitor) 

ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่  
ประเภทที่ 1 นักท่องเที่ยว (Tourist) คือ ผู้มาเยือนชั่วคราวที่มาพักอยู่ในประเทศที่มาเยือน

อยู่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และมีการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 1 ปี และเป็นการมาเยือนด้วย
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจ การติดต่อธุรกิจ การศึกษา การประชุมสัมมนา เยี่ยม
ญาติมิตร การศาสนา การกีฬา เป็นต้น แต่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ การหารายได้หรือไม่อยู่ประจ า 
ซึ่งได้แก่  

1. ผู้ที่ไม่มีถ่ินพ านักอยู่สถานที่ท่ีไปเยือน 
2. ผู้มีสัญชาติของประเทศนั้น หรือเดิมเป็นคนถิ่นนั้นแต่ปัจจุบันไม่ได้มีถิ่นพ านักอยู่ ณ 

สถานที่ที่ไปเยือนนั้นแล้ว เช่น คนที่มีสัญชาติไทยแต่ไปอยู่สหรัฐอเมริกาและเดินทางกลับมาเที่ยว
ประเทศไทย เป็นต้น 

3. ลูกเรือ (พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินหรือเรือโดยสาร) ซึ่งมิได้มีถิ่นพ านัก ณ 
สถานที่ที่ไปเยือน และเข้าไปพักค้างคืน ณ สถานที่ที่ไปเยือนนั้น 

ประเภทที่ 2 นักทัศนาจร (Excursionist) หมายถึง ผู้มาเยือนชั่วคราวที่เข้าไปอยู่ในประเทศ
ที่มาเยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง และมิได้พักค้างคืน ได้แก่  
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1. ผู้โดยสารเรือส าราญหรือเรือเดินสมุทร ซึ่งแวะพักชั่วคราว และไม่ได้พักค้างคืน 
2. ผู้มาเยือนที่เดินทางออกจากสถานที่นั้นภายในวันเดียวกัน 
3. ผู้ที่เป็นลูกเรือ (พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินหรือเรือโดยสาร) ซึ่งมิได้มีถิ่นที่อยู่

อาศัย ณ ประเทศหรือสถานที่นั้น และแวะพักเพียงชั่วคราว ในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
ในขณะที่แนวคิดของบุษบา สุรีธร และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร ได้แบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ ๆ เช่นเดียวกัน แต่ในการจัดแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวจะแบ่งตามลักษณะทางภูมิ
ประเทศที่อาศัยอยู่ปัจจุบันของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก (บุษบา สุรีธร และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2541, 
น. 6)  ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยวต่างประเทศ (foreign tourist หรือ international tourist) คือ โดยค านิยาม
นี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางสถิติของสันนิบาตชาติได้ประชุมกันในปี พ.ศ. 2480 ว่า นักท่องเที่ยว
ต่างชาติ หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งอันมิใช่ประเทศที่พ านักปัจจุบันของตน 
และต้องพ านักอยู่ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

2. นักท่องเที่ยวในประเทศ (domestic tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศของตนโดยพ านักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการทบทวนทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
สหรัฐอเมริกา ได้พิมพ์นิยามศัพท์ความหมายของค าว่า นักท่องเที่ยวในประเทศออกเผยแพร่ในปี พ.ศ. 
2516 ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้ที่เดินทางออกจากบ้านอย่างน้อย 50 ไมล์ เพ่ือการเดินทางติดต่อธุรกิจและ
แสวงหาความเพลิดเพลิน ซึ่งกิจธุระนั้นจะต้องไม่เป็นการกระท าด้วยแสวงหารายได้หรือท างาน โดยจะ
พักค้างคืนหรือไม่พักก็ได้ นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดของนิคม จารุมณี ที่ได
กล่าวถึงผูมาเยือน หมายรวมถึง ผูเดินทาง 2 ประเภท คือ  

1. นักทองเที่ยวที่ค้างคืน (Tourists) ผูเดินทางมาเยือนชั่วคราว ซึ่งพักอยูในประเทศผูมา
เยือน ตั้งแต 24 ชั่วโมงขึ้นไป และเดินทางมาเยือนเพ่ือพักผ่อน พักฟ้ืน ทัศนศึกษา และประกอบ
ศาสนกิจ รวมการแขงขันกีฬา ติดต่อธุรกิจ ร่วมการประชุมสัมมนา เป็นต้น 

2. นักท่องเที่ยวที่ไมค้างคืน (Excursionist) ไดแก ผูเดินทางมาเยือนชั่วคราว และอยู่ใน
ประเทศท่ีมาเยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง (นิคม จารุมณี, 2535, น. 2) 

จากความหมายของนักท่องเที่ยวในข้างต้นนั้นอาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวคือบุคคลที่
เดินทางจากภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันของตนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การติดต่อ
ธุรกิจ การศึกษา การประชุมสัมมนา เยี่ยมญาติมิตร การศาสนา การกีฬา เป็นต้น แต่มิใช่เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ มีการพักค้างแรมหรือไม่พักค้างแรมก็ได้ ซึ่งนิยามความหมายของนักท่องเที่ยวส าหรับ
การศึกษาในงานวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง บุคคลที่เดินทางท่องเที่ยวมายังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะ
อาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพ และมีการพักค้างแรม
หรือไม่พักค้างแรมก็ได้ ตลอดจนผู้วิจัยได้น านิยามความหมายของการเดินทางท่องเที่ยวน ามาเป็น
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แนวทางในการก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามส าหรับ
นักท่องเที่ยวในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด้วย  

2.3 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยหลาย ๆ ธุรกิจและปัจจัยที่

เกี่ยวเนื่องหลายปัจจัย โดยมีนักวิชาการได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของการท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 
อารยา อินคชสาร (2554, น. 18-25) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวนับว่าเป็น

ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบหลัก ได้แก่  
1. องค์ประกอบด้านนักท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของธุรกิจการท่องเที่ยว 

เนื่องจากเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวและเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว  

2. องค์ประกอบด้านสินค้าท่องเที่ยวและบริการ ประกอบไปด้วยสินทางทางการท่องเที่ยวที่
เป็นรูปธรรม ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักแรม ร้านอาหาร ของฝากของที่ระลึก และสินค้าที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึก ได้แก่ การให้บริการ
ของธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

3. องค์ประกอบด้านการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยว
นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถด าเนินต่อไป
ได้ ซึ่งในเรื่องการคมนาคมจะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้  

 3.1 รูปแบบของการคมนาคมขนส่ง ต้องค านึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว 
เนื่องจากการคมนาคมขนส่งแต่ละรูปแบบก็จะมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบของ
ประเภทธุรกิจ  

 3.2 การคมนาคมขนส่งสู่แหล่งท่องเที่ยว สภาพการเดินทางต้องมีความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว และมีมาตรฐานทีดี่  

 3.3 การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น รถน าเที่ยวต้องมีจ านวนเพียงพอ 
คุณภาพและมาตรฐานของยานพาหนะ ตลอดจนต้องสามารถอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยวได ้

 3.4 แบบแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว ต้องพิจารณาว่าควรมีลักษณะเป็นแบบใด 
เช่น แบบเป็นหมู่คณะ กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ ยานพาหนะท่ีใช้เป็นของส่วนตัวหรือของสาธารณะถึงจะ
เหมาะสมต่อกลุ่มของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม  

 3.5 บริเวณสถานที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก ต่าง ๆ ต้องมี
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น สถานีขนส่งหรือบริการต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง 
เป็นต้น 
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4. องค์ประกอบด้านข้อมูลการให้ข่าวสารด้านการให้บริการ แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือชักจูงให้
นักท่องเที่ยวเกิดการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น หนังสือแนะน า
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว แผนพับ แผนที่ และเอกสารแนะน าต่าง ๆ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ชักจูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว การส่งเสริมและให้ความรู้ใหม่ ๆ โดยเผยแพร่เอกสารการน าเที่ยวแก่
ชุมชน การอบรมการน าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์เป็นการให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจในอาชีพการจัดน าเที่ยว 
และเพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง จัดพิมพ์เป็น
เอกสารแก่นักท่องเที่ยว และการจัดท าแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละ
แห่ง จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการเดินทางท่องเที่ยว  

5. องค์ประกอบด้านความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว
เป็นสิ่งที่ธุรกิจการท่องเที่ยวจะต้องค านึงถึงมากที่สุด โดยสามารถท าได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การ
แนะน าเจ้าของท้องถิ่นให้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อได้รับความเดือนร้อน การแนะน านักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและระมัดระวังตนเพ่ือมิให้ได้รับอันตรายในด้านต่าง ๆ ก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

6. องค์ประกอบทางโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา การสื่อสาร ความสามารถในการ
ก าจัดขยะ โรงพยาบาล เป็นองค์สนับสนุนให้การท่องเที่ยวด าเนินไปได้ด้วยดี และก่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการด าเนินธุรกิจ 

7. องค์ประกอบด้านการสนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น การเงินการธนาคาร ระเบียบต่าง ๆ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ มิตรไมตรีของของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

ในขณะที่แนวคิดของสุรเชษฎ์ เชษฐมาส และดรรชนี เอมพันธุ์ กล่าวว่าถึง องค์ประกอบของ
การท่องเที่ยวไว้ว่า องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวจะต้องประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านนักท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านขนส่งทางการ
ท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านทรัพยากรท่องเที่ยว และองค์ประกอบด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะน ามาช่วยในการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวให้
ประสบความส าเร็จได้ (สุรเชษฎ์ เชษฐมาส และดรรชนี เอมพันธุ์, 2539, น. 1-29) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

1. นักท่องเที่ยว (Tourist) นักท่องเที่ยวถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเพราะหากไม่มีนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็ไม่สามารถท่ีจะด ารงอยู่ได้ 

2. การตลาดท่องเที่ยว (Tourism marketing) การตลาดท่องเที่ยวมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการเพ่ิมหรือลดจ านวนนักท่องเที่ยว เพราะเนื่องจากการที่นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทาง เข้ามา
ท่องเที่ยวจะต้องอาศัยกระบวนการทางด้านการตลาดมาช่วยแนะน าให้เกิดการเดินทาง โดยสามารถท า
ได้ 2 วิธี ได้แก่ 
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 2.1 การให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนั้น ๆ ไป
เยือนหรือจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนที่เส้นทางในการไปยังจุดต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

 2.2 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกระบวนการทางการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารทางด้านท่องเที่ยวไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จดหมาย อินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือเชิญชวน กระตุ้น เร่งเร้าเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวของตน ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวยังได้สอดคล้องกับแนวคิดของวรรณา วงษ์วาณิช ที่กล่าวว่าการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวนั้นจะต้องอาศัยการตลาดในการชักน าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว โดยการตลาดการ
ท่องเที่ยวท าได้ 2 วิธี คือ การให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และการโฆษณาประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว (วรรณา วงษ์วาณิช, 2539, น. 49-52) 

3. องค์ประกอบด้านการขนส่ง (Transportation) การขนส่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหนึ่งของ
การท่องเที่ยวที่ช่วยในการน าส่งนักท่องเที่ยวจากท่ีหนึ่งไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยว โดยอาศัยพาหนะ เช่น รถยนต์ รถถีบ เรือ เครื่องบิน ฯลฯ กล่าวคือ เมื่อ
นักท่องเที่ยวตัดสินใจจะไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวใดแล้วก็ต้องมีบริการขนส่งนักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  

4. องค์ประกอบด้านทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism resources) ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ถือได้ว่าเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ ในการตัดสินใจเลือกมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลท าให้เกิดปัจจัย
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ได้แบ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 4.1 ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่ก่อเกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติโดยมิได้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ ซึ่งมีความงดงามตระการตา สามารถดึงดูดคนให้ไป
เยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพ้ืนที่นั้น เช่น ภูเขา ป่าไม้ น้ าพุร้อน ถ้ า น้ าตก บ่อน้ าร้อน ทะเล ชายหาด เป็น
ต้น 

 4.2 ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ตามความต้องการ หรือประโยชน์ของมนุษย์เองทั้งที่เป็น
มรดกเมื่อครั้นในอดีตและสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปัจจุบัน แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถเป็นจุด
ดึงดูดให้คนหลั่งไหลไปเยือน หรือไปท่องเที่ยวยังพ้ืนที่นั้น เช่น พระราชวัง ศาสนาสถาน ชุมชนโบราณ
พิพิธภัณฑ์ ก าแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น 
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 4.3 ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ในอีกกระบวนทัศน์หนึ่งของการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมนั้น ๆ  ซึ่งได้
ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานจากอดีตมาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
ส่งผลต่อการดึงดูดใจให้คนเดินทางไปเยือน หรือไปท่องเที่ยวยังพ้ืนที่นั้น เช่น สภาพชีวิตในชนบท 
หมู่บ้านชาวเขา ตลาดน้ า ศูนย์วัฒนธรรม สวนสนุก การแสดงสินค้าพ้ืนบ้าน การแข่งขันกีฬา  งาน
เทศกาลประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น 

5. สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Tourism facilities) หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงระหว่างการเดินทาง 
เพ่ือให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัย 

จากความหมายของนักท่องเที่ยวในข้างต้นนั้นอาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่ นักท่องเที่ยว ธุรกิจและบุคคลผู้ให้บริการใน
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหรือนอกพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้น า
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวมาเป็นแนวทางในก าหนดประเด็นในการส ารวจ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ร่วมกับแนวคิดการสร้างเมือง
ท่องเที่ยว “คันโคมะจิซทึคุริ” ตลอดจนผู้วิจัยยังได้น าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่นต่อการประเมินศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือน าไปสู่การ
น าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนบ้านปะอาว 
 

3. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัลักษณะทางประชากราสตรแ์ละพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 
3.1 ความหมายของประชากรศาสตร์  
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากราสตร์ มีนักวิชาการหลาย

ท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ (2548, น. 22) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประชากรศาสตร์  

(Demographic Factor) ไว้ว่า ลักษณะของประชากร ประกอบไปด้วย ลักษณะของขนาดของ
ครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได ้อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งโดยรวมแล้วจะ
มีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์และปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ Shiffman 
และ Kanuk ที่กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนา และเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมผู้บริโภค โดยทั่วไปนักการตลาดมักจะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการแบ่งส่วนตลาด (Shiffman 
& Kanuk, 2000, p. 200) 

จากความหมายของนักท่องเที่ยวในข้างต้นนั้นอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
คือ ลักษณะของบุคคลที่ประกอบไปด้วยขนาดของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับ
รายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้น าเอาความหมายของประชากรศาสตร์มาเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนปะอาว  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  

3.2 องค์ประกอบของลักษณะทางประชากราสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยว   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 57-59) ที่ได้กล่าวว่า ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์สามารถ
น าไปใช้ในการแบ่งส่วนทางการตลาดได้ ประกอบด้วย  

1. ปัจจัยด้านเพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชายมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันในด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรม  

2. ปัจจัยด้านอายุ (Age) กลุ่มอายุที่แตกต่างกันมักจะมีความชอบ รสนิยมที่แตกต่างกัน 
บุคคลจะมีรสนิยมแตกต่างกันตามวัย  

3. ระดับการศึกษา (Education) ผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับสูงจะส่งผลต่อการบริโภค
สินค้าท่ีมีคุณภาพรวมทั้งมีราคาสูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า  

4. อาชีพ (Occupation) บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีความต้องการในด้านสินค้าและ
บริการที่แตกต่างกัน  

5. รายได้ (Income) ผู้ที่มีรายได้ปานกลางหรือมีรายได้ต่ าจะมีจ านวนมากกว่าผู้ที่มีรายได้
สูง ดังนั้นสินค้าและบริการต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการแบ่งส่วนตลาดตามรายได้ 

ในขณะที่ Schiffman และ Wisenblit ได้กล่าวว่า นอกเหนือการแบ่งส่วนตลาดประชากร
ท าได้โดยการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ (Schiffman & 
Wisenblit, 2015, p.5) ดังเช่นแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว ยังสามารถ
พิจารณาถึงปัจจัยทางด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประชากรได้ เนื่องจากภูมิศาสตร์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็น
ตัวก าหนดลักษณะทางพฤติกรรมของวัฒนธรรมของกลุ่มบุคคลได้ 

จากองค์ประกอบของลักษณะทางประชากราสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวในข้างต้นนั้นอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ และภูมิศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ปัจจุบันที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.
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อุบลราชธานี เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี แล้วน าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บน
ฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนบ้านปะอาว 
 

4. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤตกิรรม 
4.1 ความหมายของพฤตกิรรมนกัทอ่งเที่ยว 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, น. 20-29) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไว้

ว่า เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการได้รับข่าวสารทางการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลท าให้เกิดความต้องในการเดินทางท่องเที่ยวขึ้นภายในจิตใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน 
โดยในการส่งสารทางการท่องเที่ยวภายใต้การส่งผ่านด้านสิ่งจูงใจ (Motivation) เพ่ือเป็นแรงกระตุ้น
ให้นักท่องเที่ยวอยากท่องเที่ยว ซึ่งเกิดจากปัจจัย 2 ประการคือ Push Factor เป็นแรงผลักดันให้เกิด
ความอยากท่องเที่ยวและ Pull Factor เป็นแรงดึงดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ สอดคล้องกับ  
สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ ที่ได้กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหรือ Tourist Behavior หมายถึง การ
แสดงออกลักษณะการการะท าของนักท่องเที่ยวนั้น ๆ (สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ, 2545, น. 71) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Abraham H. Maslow ที่กล่าวถึงปัจจัยผลักไว้ว่า “คนจะมีพฤติกรรมการแสดงออกต่าง 
ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง” ดังนั้นความต้องการที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวแต่ละ
คนจึงเป็นปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเที่ยว (Abraham H. Maslow, 1954, 
p. 80) ได้แก่ 

1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการที่จะผ่อนคลายความเครียดและต้องการที่จะได้รับความ
สะดวกสบายความสนุกสนาน ความบันเทิง ซึ่ งเป็นการตอบสนองความต้องการทางกาย 
(Physiological Need) 

2. นักท่องเที่ยวต้องการพาหนะเดินทาง ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารที่ปลอดภัยและ
สะอาด นอกจากนี้ต้องการให้ผู้บริการมีความซื่อสัตย์จริงใจและสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ซึ่ง
จะท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและม่ันคง (Safety Need) 

3. นักท่องเที่ยวคาดหวังที่จะให้ผู้บริการทักทายหรือให้ความส าคัญกับการปรากฏตัวของตน
อยู่เสมอและคาดหวังให้ผู้บริการสามารถจดจ าชื่อ-นามสกุล ข้อมูลส่วนตัวของตนได้อย่างถูกต้อง 
เพราะแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับและยกย่องนับถือในสังคมนั้น ๆ (Social Need and Esteem Need) 

4. นักท่องเที่ยวบางคนเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือให้เห็นได้ยินได้ลองสิ่งที่แปลกใหม่ของสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการที่มีคุณภาพ เพ่ือสะสมประสบการณ์
ที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรีของตนเอง (Esteem Need) 



28 

5. นักท่องเที่ยวบางคนนิยมเดินทางและส ารวจท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยไม่สนใจว่า
ท้องถิ่นนั้นจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกและอยู่ใกล้เมืองหรือไม่ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเรียนรู้หรือ
พยายามท าความรู้จักเข้าใจวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นและมักจดหรือบันทึกสิ่ง
ที่ตนได้พบเห็นเพ่ือเป็นการบันทึกประสบการณ์และความส าเร็จของตน (Self-actualization Need) 

ในขณะที่ สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ในอีกมุมมอง
หนึ่งที่แตกต่าง คือ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคือการกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการ
กระท านั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามหรือบุคคลอ่ืนจะรู้สึกถึงพฤติกรรมนั้นหรือไม่ก็ตาม  
(สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ, 2554, น. 74) 

จากความหมายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคือการกระท าที่นักท่องเที่ยวแสดงออกมาทั้งที่นักท่องเที่ยวจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัว โดย
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะเกิดจากปัจจัยผลักดัน Push Factor และปัจจัยดึงดูด Pull Factor ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการตีความหมายของความหมายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไปใช้ในการเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนปะอาว อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 

4.2 ประเภทของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ประสิทธิ์ ทองอุ่น (2542, น. 115) กล่าวว่า พฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรมเท่านั้นที่รู้ได้ 

บุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของพฤติกรรมที่จะไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรงถ้าไม่แสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 
บุคคลอ่ืนจะรู้พฤติกรรมภายในของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ก็โดยสันนิษฐานหรือคาดเดาเท่านั้นเอง 
พฤติกรรมภายในนั้นเป็นกระบวนการการท างานของสมอง (Mental Process) ซึ่งหมายถึงขั้นตอน
การท างานของสมองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคิด การตัดสินใจ ค่านิยมและแรงบันดาลใจ เป็นต้น  
สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ ที่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมภายใน
ของผู้บริโภคว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าของบุคคล โดยปัจจัยภายในที่มีผลกระทบประกอบไป
ด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ วัฒนธรรม ครอบครัว (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2552, น. 18) ในขณะที่กิติทัศน์ ทัศกุณีน์ มีความคิดเห็นว่าความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคนั้นเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เช่นทัศนคติของบุคคล ทั้งด้านบวกและด้านลบ (กิติทัศน์ ทัศกุณีน์, 2559, น. 
113-119)    

2. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเจ้าของ
พฤติกรรมสามารถที่จะรู้ได้และบางพฤติกรรมเจ้าของพฤติกรรมยังไม่รู้ถึงพฤติกรรมนั้นของตนเอง 
บุคคลอ่ืนจะรู้ได้ต้องอาศัยการสังเกต (Observation) ไม่ว่าจะใช้ประสาทสัมผัสโดยตรงหรือใช้
เครื่องมือ (Instrument) ช่วยในการสังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูล สอดคล้องกับ นฤมล อดิเรกโชติกุล ที่กล่าว
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ว่าปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่นักการตลาดส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ เพ่ือที่จะจัดสิ่งกระตุ้นให้จูงใจผู้บริโภค 
(นฤมล อดิเรกโชติกุล, 2548, น. 9) 

จากประเภทของนักท่องเที่ยวอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวภายใน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวภายนอก ซึ่งทั้ง 2 
ประเภทมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ เป็นการกระท าที่นักท่องเที่ยวอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ แต่ส่วนที่
แตกต่างกัน คือ พฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยวจะเกิดจากความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมี
พ้ืนฐานน าไปสู่ความรู้สึกต่าง ๆ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความต้องการ ความชอบ ทัศนคติ ส่วนบุคคล
เฉพาะแล้วแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่แสดงออกก็ได้ นักการตลาดต้องอาศัยการสังเกตุที่ดี 
ในขณะที่พฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยวจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมในรูปแบบต่าง 
ๆ ซึ่งต้องอาศัยการสังเกตที่ดีเช่นเดียวกัน โดยพฤติกรรมภายนอกมักจะมีแรงผลักดันมาจากพฤติกรรม
ภายใน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการตีความหมายของประเภทของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไปใช้ในการเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนปะอาว 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมาะสม
กับบริบทชุมชนบ้านปะอาว 

4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ (2545, น. 71) พฤติกรรมที่แสดงออกมาของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ 

มีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ได้แก่   
1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ( Economic Factor) เศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการ

ท่องเที่ยวและสามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ วัชราภรณ์ ระยับศรี กล่าว
ว่า ประเทศใดที่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีย่อมเอ้ืออ านวยให้คนในประเทศนั้นมีอ านาจทางการซื้อสูง (High 
purchasing power) และมีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้มาก (วัชราภรณ์ ระยับศรี, 2551, น. 
201-215) 

2. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ที่แตกต่างกันก็จะมีพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกแตกต่างกัน  

3. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic Factor) มีผลต่อการแสดงออกของนักท่องเที่ยว
เนื่องจากแต่ละภูมิศาสตร์มักจะมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน  

4. ปัจจัยทางการเมือง (Political Factor) ปัจจัยทางการเมืองเป็นปัจจัยที่กระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่อนักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่นักท่องเที่ยวโดยมากเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยเหตุผลหลักคือการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นนักท่องเที่ยวย่อมไม่นิยมที่จะเดินทางไปในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เกิดปัญหาทางการเมือง  
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5. ปัจจัยทางสื่อมวลชน (Media Factor) ในยุคโลกาวิวัฒน์ ปัจจัยด้านสื่อมวลชนเข้ามามี
บทบาทและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวของท่องเที่ยวอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
การสื่อสารกันทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ คือ อินเตอร์เน็ตหรือสื่อทางดาวเทียมและอ่ืน ๆ ปัจจัยด้าน
สื่อสารมวลชนสามารถสร้างเสริมและท าลายการท่องเที่ยวได้ทั้งทางตรงและอ้อม เช่น เหตุการณ์เมื่อ
กลางเดือน มีนาคม พ.ศ. 2541 เมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขฮ่องกงที่เดินทางกลับบ้านจากประเทศ
ไทยได้ติดเชื้ออหิวาตกโรค ท าให้เสียภาพพจน์ด้านการท่องเที่ยวของไทยตกต่ าไปในทันที ทั้งท่ีในความ
เป็นจริงประเทศไทยได้ปลอดภัยจากเชื้ออหิวาตกโรคแล้วกว่า 20 ปี 

6. ปัจจัยทางเวลาสภาวะและสุขภาพ (Factor of Timing, Situation and Healthy) ปัจจัย
ด้านนี้มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากด้วยนักท่องเที่ยวจะวางแผนการท่องเที่ยว
หรือเดินทางแต่ละครั้งปัจจัยทั้งสามอย่างจะต้องพร้อม หากมีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมก็อาจจะ
กระทบต่อการเดินทางทันที อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการเดินทางท่องเที่ยว 

7. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) ปัจจัยทางเทคโนโลยี ได้แก่ ปัจจัยในการ
ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว รวมถึงการให้การบริการด้านความสะดวกสบายต่อ
นักท่องเที่ยวด้วย เช่น เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร อันได้แก่ระบบการจองส ารองที่นั่งเครื่องบิน การ
ออกบัตรโดยสารของสายการบินต่าง ๆ ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ เรียกว่า CRs (Computer 
Reservation System) ส่งผลถึงความสะดวก รวดเร็ว นักท่องเที่ยวย่อมมีความมั่นใจและแสดงถึง
ความมั่นคงของผู้ให้บริการด้วย 

จากปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในข้างต้น อาจกล่าวได้โดยสรุปว่า ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ด้านประชากรศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านการเมือง ด้านสื่อมวลชน ด้านเวลาสภาวะและ
สุขภาพ และด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อกระทบต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอก   
ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิด
คันโคมะจิซทึคุรทิี่เหมาะสมกับบริบทชุมชนบ้านปะอาว 

 

5. ทฤษฎเีกีย่วกบัความต้องการ  
5.1 ทฤษฎลี าดับชัน้ความต้องการ 
อับราฮัม เอช. มาสโลว์ (Abraham H. Maslow, 1970, p. 170) ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ

ความต้องการของมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์เริ่มมีความต้องการเป็นระดับชั้น โดยระดับชั้นที่ต่ าที่สุด คือ ความ
ต้องการในขั้นพ้ืนฐานทางกายภาพและชีวภาพ (Basic Physiological and Biological Needs) ไป
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จนถึงระดับความต้องการในขั้นที่สูงที่สุดก็ คือ ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จ (Self-
Actualization Needs) ซึ่งสามารถอธิบายได ้ดังนี้ 

1. มนุษย์มคีวามต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐาน
ที่มีอ านาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุดจากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการ
ด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ 
ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นจากอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของ
ร่างกายเหล่านี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ ความพึงพอใจที่ได้รับ
ในขั้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวที่จะสนอง
ความต้องการพื้นฐานนี้ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้น  

2. มนุษย์มีความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) ความต้องการทางด้านร่างกาย
ได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งขั้นนี้เรียกว่าความต้องการความ
ปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (Safety or Security) Maslow กล่าวคือ มนุษย์มีความต้องการความ
ปลอดภัย  

3. มนุษย์มีความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love 
needs) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว 
บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน เช่น
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อ่ืน สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับบุคคล 
สอดคล้องกับ Mcclelland ที่กล่าวว่า บุคคลมีรูปแบบการจูงใจความต้องการพ้ืนฐานอยู่ 3 ประการ 
คือ ความต้องการอ านาจ (Needs for Power) ความต้องการผูกพัน (Needs for Affiliation) ความ
ต้องการความส าเร็จ (Needs for Achievement) (Mcclelland, 1965, p. 321-333) 

4. มนุษย์มคีวามต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs) เมื่อความต้องการ
ได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นไปได้อย่างมีเหตุผลและท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ
แล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือ มนุษย์
ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือ
ตนเอง (Self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น (Esteem 
from others) 

5. มนุษย์มีความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs) ถึง
ล าดับขั้นสุดท้าย ถ้าความต้องการล าดับขั้นก่อนๆ ได้ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคล
สามารถจะได้รับอย่างเหมาะสม บุคคลที่ประสบผลส าเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ 
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ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของ
เขาจะกระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน 

จากทฤษฎีความต้องการของอับราฮัม เอช. มาสโลว์ในข้างต้น อาจกล่าวได้โดยสรุปว่า 
มนุษย์มีความต้องการไม่มีวันสิ้นสุด และความต้องการส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้น า
แนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุ
รทิี่เหมาะสมกับบริบทชุมชนบ้านปะอาว 

 

 6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) และแนวคิดการก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
 6.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
 นวลนภา อาสนะ (2559, น. 18-20) ได้ศึกษาทฤษฎีของ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี  (Albert 
Humphrey) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร ท าให้ผู้บริหารทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
องค์กร ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การก าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิสัยทัศน์คือภาพที่ชัดเจนที่
มองเห็นอนาคต สะท้อนความปรารถนา ความฝันและความตั้งใจที่จะไปถึงภาพนั้นด้วยความเชื่อมั่นว่า
จะสามารถไปถึงได้ ซึ่งการก าหนดวิสัยทัศน์ว่าจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ อาทิ ข้อมูลข่าวสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร องค์ความรู้ของบุคคลในองค์กร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคาดหวัง
ขององค์กร ผสมผสานเข้ากับศักยภาพและความสามารถขององค์กรจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์และ
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรที่เกิดความเหมาะสม และต้องมีการก าหนดเป้าประสงค์ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน เพ่ือประเมินว่าองค์กรนั้น ๆ ประสบความส าเร็จหรือสามารถด าเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงธุรกิจ  
ให้ประสบความส าเร็จต่อไปในอนาคต ในขณะที่ณรงค์วิทย์ แสนทอง ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ว่าเป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม
ภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจทุกประเภท เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในขั้นตอน 
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การก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix โดยการวิเคราะห์ SWOT (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2551, น. 22-
23 )ประกอบไปด้วย  
 1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) หรือจุดเด่น (ข้อได้เปรียบ) เป็นผลดีซึ่งเกิดจากปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ โดยบริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
 2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) หรือจุดด้อย เป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจะต้องหาวิธีในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไปอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
 3. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) เป็นผลที่เกิดจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอก 
เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของธุรกิจ โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้ประกอบการที่ดีจะต้อง
แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมอืง เทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
 4. การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats) เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
เสียต่อธุรกิจ เช่น ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

 6.2 การก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) 
ทัศนีย์ มูลจันดา (2560, น. 38-44) กล่าวถึง TOWS Matrix ไว้ว่า เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์

เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ ในขณะที่ณัฐพร น้ าแก้ว ได้กล่าวว่า แนวคิดและทฤษฎี 
TOWS Matrix จะท าการวิเคราะห์หลังจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้วถึงจะน ามาวิเคราะห์ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช้ตารางที่เรียกว่า “TOWS Matrix” ในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกล
ยุทธ์ต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ระเอียดในทุกแง่มุม 
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งและโอกาส จุดแข็งและอุปสรรค จุดอ่อนกับ

โอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่จะน าไปสู่การก าหนด
หนดกลยุทธ์ 4 ประเภท ได้แก่  

ประเภทที่ 1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก 

ประเภทที่  2 กลยุทธ์ เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน โดยองค์กรใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกัน
อุปสรรคที่เกิดจากภายนอก เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน 
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ประเภทที่  3 กลยุทธ์ เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
แก้ไข โดยใช้โอกาสมาแก้ไขจุดอ่อนขององค์กร 

ประ เภทที่  4 กลยุทธ์ เชิ ง รับ  (WT Strategy)  ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิง
รับ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาที่เกิดจากภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้ 

สรุปจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) และแนวคิดการก าหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) อาจกล่าวสรุปได้ว่าการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์กร ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน 
และที่สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนการวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์เป็นรายคู่ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
กลยุทธ์เชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข และเชิงรับ ซึ่งผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 รูปแบบสามารถน าไปก าหนด
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดควาส ารวจให้กับองค์กรได้ ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
น าแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT analysis) และทาวซ์เมททริกซ์ (TOWS matrix) เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์เชิงรับในการวางแผน
ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนให้สร้างความดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ท าให้ทราบถึง
จุดอ่อน (Weaknesses) ที่ควรปรับปรุงแก้ไขทางการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่ขั้นตอนการ
วางแผนด้านกลยุทธ์เชิงแก้ไขและเชิงป้องกัน และนอกจากนี้ยังเป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาส 
(Opportunities) ทางการท่องเที่ยวของชุมชนว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การท่องเที่ยว
ชุมชนปะอาวสามารถกลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่นักท่องเที่ ยวเดินทางมาเยือนได้และท าให้
ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวสูงสุด ตลอดจนการวิเคราะห์เกี่ยวกับ อุปสรรค (Threats) 
ทางการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์เชิงรับ เพ่ือรับมือกับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และ
กลยุทธ์เชิงป้องกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตลอดจนน าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติให้กับชุมชนในการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความ
ยั่งยืนให้แก่ชุมชนปะอาวได้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ ภายใต้แนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ” ซึ่งผู้วิจัยได้
จัดท าเป็นคู่มือการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชนปะอาวขึ้น เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวส าหรับชุมชนปะอาวขึ้น ทั้งนี้คู่มือฉบับนี้ได้
ผ่านการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 
ตัวแทนผู้อ านวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่ง
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ประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี   ตัวแทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว ประธานศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง  ประธานศูนย์เฉลิม
ราชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ประธานโฮมสเตย์  ประธานศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน  ตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนปะอาว จ านวนทั้งสิ้น 11 ท่าน 

 

 7. ประวัติของชุมชนบ้านปะอาว 
สุริยา โชคสวัสดิ์ และคณะ (2550, น. 13) ได้เขียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของชุมชน

บ้านปะอาวไว้ว่าบ้านปะอาวเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กับก าเนิดของเมืองอุบลราชธานี มีอายุราว 
๒๐๐ กว่าปีมาแล้วโดยตามต านานเล่าว่าบรรพบุรุษเป็นชาวลาวเวียงจันทน์มีพระวอพระตาเป็นผู้ น า
ไพร่พลอพยพหนีราชภัยมาจากกรุงศรีสัตนาคนหตุ (ล้านช้าง) เข้ามาตั้งบ้านแปงเมืองที่หนองบัวลุ่มภู 
(ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวล าภู) โดยตั้งชื่อเมืองว่า นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ต่อมาเกิดศึก
สงครามพระเจ้ากรุงสัตนาคนหุตได้ตามมารุกรานท าให้พระวอพระตาตายในที่รบ ท้ าวค าผงบุตรของ
พระตาและพลพรรคได้รวบรวมไพร่พลอพยพหนีมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ ดอนมดแดง และห้วยแจระแม  
อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน โดยในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ได้ยกฐานะห้วย
แจระแม เป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ในปี พ.ศ. 2335 ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณดงอู่ผึ้งในพื้นที่
ใกล้เคียงอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน 

ท่านขุนใหญ่และขุนน้อยได้อพยพติดตามมาพร้อมกับท้าวค าผงและได้พาไพร่พลส่วนหนึ่งแยก
ย้ายออกไปหาท าเลที่ตั้งหมู่บ้านเพ่ืออยู่อาศัยและได้มาถึงท าเลแห่งหนึ่งเป็นที่ลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเป็นที่อยู่อาศัยและท ามาหากินเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้เป็นพ่ีจึงมอบให้ผู้เป็นน้องรวมทั้งไพร่พลส่วน
หนึ่งตั้งหลักปักฐานอยู่ ณ สถานแห่งนี้ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านปะอาว" จนถึงปัจจุบัน (ค าว่า  
ปะอาว เพ้ียนมาจาก ป๋าอาว ออกส าเนียงเป็นภาษาอีสาน ซึ่งค าว่า ป๋า หมายถึง ปล่อยทิ้งไว้ ส่วนค าว่า 
อาว หมายถึง อา คือ ผู้ที่มีศักดิ์ เป็นน้องของพ่อหรือเทียบเท่า  

ดังนั้น บ้านปะอาวจึงหมายถึง บ้านที่ผู้เป็นพ่ีชายปล่อยให้น้องชายอยู่ที่นี่) ส่วนผู้เป็นพ่ีชายได้
พาสมัครพรรคพวกอีกส่วนหนึ่งอพยพขึ้นไปทางเหนือและได้พบท าเลที่เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจึงได้ตั้ง
หลักปักฐานก่อตั้งเป็นบ้าน มีชื่อว่า บ้านโพนเมือง อยู่เขตพ้ืนที่ต าบลหนองเล่า อ าเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน 

7.1 สภาพภูมิศาสตร์ของชุมชน 
ผู้วิจัยท าการส ารวจข้อมูลทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนปะอาวจากการลงพ้ืนที่ ส ารวจ

พ้ืนที่ด้วยตนเองและค้นหาข้อมูลทางสื่อออนไลน์ของเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว
เกี่ยวกับสภาพและข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน (องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว , 2562) โดยมี
รายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
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7.1.1 ที่ตั ้ง  ถนนแจ้งสนิท- ยโสธร บ้านปะอาว หมู่ 4 อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานีเป็น 1 ใน 11 ต าบลในเขตอ าเภอเมืองอุบลราชธานี โดยต าบลปะอาวตั้งอยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอเมืองเมืองอุบลราชธานี เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร 

7.1.2 อาณาเขตพื้นที่ติดต่อ 
ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหนองเหล่า ต าบลโพนแพง 

และ 
ต าบลหนองไข่นก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศตะวนัออก  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหนองไข่นก อ าเภอม่วงสามสิบ  
จังหวัดอุบลราชธานี และต าบลหนองขอน อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศตะวนัตก  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศใต ้ มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหนองขอน อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

ขนาดพืน้ที่  ต าบลปะอาว มีพื้นท่ีต าบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยประมาณ 27,500 ไร่ หรือ 44 ตาราง
กิโลเมตร  

7.2 ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ของต าบลปะอาว เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีฝนตกชุกในฤดูฝน
และมีปริมาณน้ าฝนมาก 

7.3 ดา้นสภาพสงัคม 
 7.3.1 ดา้นอาชีพ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนปะอาวส่วนมากประกอบอาชีพของ
ประชาชนในต าบลปะอาวประกอบไปด้วย ดังนี้ 

1) เกษตรกรรม-ท านา 1,823 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39 % 

2) เกษตรกรรม-ท าสวน 2 คิดเป็นร้อยละ 0.05 % 

3) รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 117 คิดเป็นร้อยละ 2.72 % 

4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 คิดเป็นร้อยละ 0.14 % 

5) พนักงานบริษัท 61 คิดเป็นร้อยละ 1.42 % 

6) รับจ้างทั่วไป 776 คิดเป็นร้อยละ 18.04 % 

7) ค้าขาย 115 คิดเป็นร้อยละ 2.67 % 

8) ธุรกิจส่วนตัว 315 คิดเป็นร้อยละ 7.32 % 
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9) อาชีพอ่ืน (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 116 คิดเป็นร้อยละ 2.70 %\ 
10) ก าลังศึกษา 873 คิดเป็นร้อยละ 20.30 % 
11) ไม่มีอาชีพ 97 คิดเป็นร้อยละ 2.26 %  

  7.3.2 ประชากร จากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ของต าบลปะอาว พบว่า 
จ านวนประชากรของชุมชนปะอาว มีจ านวนทั้งสิ้น 5,389 คน จ าแนกเป็นชาย 2,687 คน หญิง 2,702 
คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 122.47 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,518 
ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรภายในต าบลปะอาว มีอัตราที่
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ได้แก่ จ านวนชาย ปี 2558 เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 จ านวน 9 คน จ านวนหญิง ปี 
2558 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ านวน 22 คน 
  7.3.3 การศาสนา ประชาชนในต าบลปะอาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

  7.3.4 สถานบริการด้านการศึกษา  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว 
มีโรงเรียนในพ้ืนระดับประถมศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านข่าโคม และ โรงเรียนบ้าน
หนองสร้างหมากแข้ง โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปะอาว  

  7.3.5 การสาธารณสุข  ต าบลปะอาว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปะอาว ตั้งอยู่ที่ บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ต าบลปะอาว 
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

  7.3.6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ประกอบไปด้วย 

   7.3.6.1 การคมนาคม  ต าบลปะอาวมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญคือ ทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 23 ถนนแจ้งสนิทเป็นเส้นทางหลัก เชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัด
ยโสธรและอีกหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีจ านวนเส้นทางคมนาคมที่เป็นถนน
ลูกรัง ถนนดิน ถนนหินคลุก ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และจ านวนถนนอ่ืน ๆ เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านและต าบลอ่ืน ๆ โดยการขนส่งในเขตต าบลปะอาว ประชาชนนิยมใช้ยานพาหนะ
ได้แก่ รถจักยานยนต์ รถประจ าทาง รถยนต์ส่วนบุคคล ตามล าดับ รถประจ าทางที่ประชาชนโดยสาร
จากหมู่บ้านถึงอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ รถประจ าทางสายอุบล- ปะอาว รถประจ าทางสายอุบล-
ท่าวารี รถประจ าทางสายอุบล-เขื่องใน รถประจ าทางสายอุบล-ยโสธร เป็นต้น  

   7.3.6.2 การ โทรคมนาคม  หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน  
8 แห่ง 

   7.3.6.3 การ ไฟฟ้า  เขตต าบลปะอาว มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึง 
ทั้งต าบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือมี
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 
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   7.3.6.4 ระบบประปา  ประชาชนในต าบลปะอาว ส่วนใหญ่ได้รับการ
บริการด้านการประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 689 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนที่ไม่มี
น้ าประปาใช้ จ านวน 768 ครัวเรือน จ านวนน้ าประปาที่ผลิตได้ 200 ลบ.ม./วัน จ านวนน้ าประปาที่มี
การใช้ 200 ลบ.ม./วัน 

7.7 ข้อมลูด้านสถานที่ทอ่งเทีย่วชมุชนบ้านปะอาว 
7.1 ศนูยห์ัตถกรรมทองเหลืองบา้นปะอาว 
สุริยา โชคสวัสดิ์ และคณะ (2550, น. 18) ได้กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับงานหัตถกรรม

หล่อทองเหลืองบ้านปะอาวไว้ว่า ตามค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนที่บรรพบุรุษได้เข้ามาตั้งถิ่น
ฐานที่ชุมชนบ้านปะอาวได้มีการน าเอาวิชาการด้านงานช่างหล่อโลหะมาด้วย ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า
อาจจะได้รับการถ่ายทอดมาจากชุมชนหนองบัวลุ่มภู ซึ่งมีอาณาบริเวณใกล้กับชุมชนบ้านเชียงซึ่งน่าจะ
เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่วัฒนธรรมการท าหัตถกรรมหล่อทองเหลือง โดยวิธีขี้ผึ้งหายโดยชุมชน
บ้านปะอาวเป็นชุมชนที่มีการสืบสานงานหัตถกรรมโดยวิธีโบราณด้วยวิธีขี้ผึ้งหายนี้มานานกว่า ๒๐๐ ปี
เศษหรือเข้าสู่รุ่นที่ ๔ ของอายุคนแล้ว ส่งผลให้ชื่อเสียงของงานหัตถกรรมทองเหลืองแผ่กระจายเป็นที่
รู้จักของคนไทยทั่วทั้งประเทศและยังไปไกลถึงต่างประเทศ 

ต่อมา พ.ศ. 2925 หน่วยงานของรัฐเริ่มให้ความส าคัญและเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภูมิปัญหาด้านการหล่อทองเหลืองด้วยวิธีขี้ผึ้งหายของชุมชนบ้าน
ปะอาวผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศน์  ซึ่งมีผลท าให้คนทั่ว ๆ ไปที่
อยู่ต่างถิ่น ต่างจังหวัดได้รู้จักงานหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาวท าให้มีผู้คนสนใจแวะมาเยี่ยมชมอยู่
ตลอดเห็นได้จากนิภาพร ทับหุ่น ที่ได้เขียนบทความเรื่อง "เครื่องทองเหลือง หัตถศิลป์สูงค่าจากภูมิ
ปัญญาโบราณ" เป็นบทความที่เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้ในวันที่ 21 มีนาคม
พ.ศ.2543 คุณกมลวรรณ หรอดเกตุ ศิลปกรรมของบริษัทพร้อมมิตร โปรดักชั่น จ ากัด และ อาจารย์
พลทิพย์ เตาเงิน โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเป็นผู้ติดต่อประสานงานในการท าเชี่ยนหมากทองเหลือง
ส าหรั บ ใช้ ประกอบฉากภาพยนตร์ ต านานสมเด็ จพระน เรศวรมหาราช  โดยช่ า งบุญมี   
ล้อมวงศ ์เป็นหัวหน้าฝ่ายช่างด าเนินงานผลิต (นิภาพร ทับหุ่น, 2004) 
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ภาพที่ 1 เชี่ยนหมากทองเหลืองของชุมชนบ้านปะอาว 
   

 ผลิตภัณฑ์หล่อทองเหลืองของชุมชนบ้านปะอาว แบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ ผลิตภัณฑ์
หลักและผลิตภัณฑ์เสริม ผลิตภัณฑ์หลักเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดังเดิมคือชุดเชี่ยนหมากหรือชุดที่ใส่
อุปกรณ์ส าหรับกินหมากของคนสมัยก่อน ภายในชุดชุดเชี่ยนหมากส่วนใหญ่จะประกอบไป ด้วยถาด
รอง 1 ชุด เต้าปูน 1 อัน ตะบันหมาก 1 อัน ผอบ 2-3 อันต่างขนาดที่ใส่พลู 1 อัน ซึ่งปกติแล้วมักจะ
ท าออกมาเป็น 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และ ใหญ่  
 อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีการแยกจ าหน่ายและมีการใช้สอยต่างกันไป  
โดยลวดลายที่ใช้พิมพ์ลงบนขี้ผึ้ง เพ่ือสร้างลายให้เกิดขึ้นบนผิวของเครื่องทองเหลืองที่เป็นของดังเดิม
แท้ ๆ มี 2 ลายด้วยกัน ได้แก่ ลายอิงหมากหวาย/ลายหมากหวาย และลายกลีบบัวโดยลายอิงหมาก
หวาย เกิดขึ้นจากการเลียนแบบ (Analogy) ความงามของธรรมชาติ (ลูกหวาย) ส่วนอีกลาย คือ  
กลีบบัว นั้นเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยลายทั้งสองได้แกะลงบนเขาควาย ซึ่งทางช่าง
หล่อทองเหลืองได้ให้เหตุผลของการใช้เขาควายนั้น เพราะมีคุณสมบัติที่เด่น คือ ไม่ติดกับขี้ผึ้งท าความ
สะอาดได้ง่าย โดยวิธีการจุ่มน้ าขี้ผึ้งก็จะหลุดออกไปเอง จากแบบ 2 แบบนั้น สามารถที่จะสร้าง
รูปแบบ (Pattern) ของหลายได้หลากหลายรูปแบบ ส าหรับลายของบักหิ่งหรือกระพรวนนั้นเกิดขึ้น
จากการน าเส้นขี้ผึ้งมาขดท าให้เกิดลวดลายโดยไม่มีการตกแต่งเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ซ่ึงกรรมวิธีการหล่อ
ทองเหลืองแบบโบราณแบบสูญขี้ผึ้งหรือขี้ผึ้งหายมีทั้งหมด 18 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนเตรียมดิน 

 2. การปั้นหุ่นดินแม่แบบหรือต้นพิมพ์ 

 3. การประกอบหุ่นเข้ากับไม้มอนและแท่นกลึง 

 4. การกลึงพิมพ์และเสียนพิมพ์ 

 5. การต้มข้ีผึ้งและการเส้นขี้ผึ้ง 
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 6. การพันขี้ผึ้งหรือเคียนขี้ผึ้ง 
7. การกลึงขี้ผึ้งและเสียนขี้ผึ้ง 
8. การพิมพ์ลาย 
9. การติดชนวน 
10. การโอบเพชร 
11. การติดพวงหรือติดแซง 
12. การโอบเบ้า 
13. การสุมเบ้าหรืออุ่นเบ้า 
14. การหลอมน้ าทอง 
15. การเททอง 
16. การแกะแบบ 
17. การกลึงแต่งหรือการเสียน 
18. การตกแต่งเก็บรายละเอียด 
 

7.2 ศนูย์แสดงสนิคา้พืน้เมอืงบา้นปะอาว 

 
ภาพที่ 2 หูกส าหรับการทอผ้าไหมพ้ืนเมืองบ้านปะอาว  

 

ผ้าไหมเป็นที่รู้จักในประเทศไทยสืบย้อนไปถึงสมัยประวัติศาสตร์ยุคบ้านเชียงตามที่ได้มีการ
ขุดค้นศิลปวัตถุบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้หลายอย่างและในจ านวนนั้นมีก าไลที่มีเศษผ้าไหมติดอยู่
ด้วย ฉะนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่แปลกใจในการที่ชาวภาคอีสานรู้จักการทอผ้าไหมใช้สืบทอดกันมาหลายชั่ว
คนผ้าไหมแต่ละชิ้นนั้นต้องใช้เวลาและความประณีต จัดเรียงเส้นไหมให้สม่ าเสมอคงที่คุณภาพของ 
ผ้าไหมอยู่ที่เส้นไหม เส้นไหมที่เล็กละเอียดเป็นไหมที่คุณภาพสูง ผ้าไหม ของชาวอีสาน มีข้อมูลทาง
วัฒนธรรมบ่งชี้ให้เห็นว่า ชาวอีสานมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และใช้ผ้าไหมกันมานานแล้วการผลิต 
ผ้าไหมของขาวอีสานผลิตเพ่ือการใช้สอยและมีบทบาททางสังคมด้วย เพราะขึ้นชื่อในด้านความ
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ประณีตละเอียด และงดงามผ้าไหมถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบ้านปะอาวมาช้านาน 
เนื่องจากเป็นผ้าทอพ้ืนบ้านที่มีการทอมาแต่โบราณ เสื้อผ้าไหมขอบ้านปะอาวมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็น
ของตนเองโดยเฉพาะผ้าไหมเหยียบ ใช้ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายในโอกาสต่างๆ และใส่ท างานได้ ที่
ส าคัญคือผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งมีความสวยงามประณีตด้วยสีสัน ลวดลาย และสัมผัสอันงดงามท าให้ผ้าไหม
มัดหมี ่เป็นผ้าผืนที่มีมูลค่าที่สูงตามคุณคู่ไปด้วย อีกท้ังสมบัติของผ้าไหมมัดหมี่ที่มีความละมุนจึงเหมาะ
แก่การตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าอันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มิได้มีความหมายเพียงแค่เป็นเครื่องนุ่งห่มท่านั้น  แต่
ยังเป็นผืนผ้าแห่งวัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานีอีกด้วย (ปรารถนา จิระชัยอารีย์, 2556, น. 13) 

กรรมวธิกีารผลติผา้ไหม 
การทอผ้าไหมแต่ละข้ึนนั้นต้องด าเนินการด้วยกันหลายขั้นตอนตามล าดับคือ 
1. การสาวไหม น ารังไหมมาต้มเพ่ือสาวให้เป็นเส้นไหม 
2. ไจไหม น าเส้นไหมท่ีสาวแล้วมาท าเป็นไจ หรือเปีย เส้นไหมที่ได้จะมีสีเหลือง เรียกว่าไหม

ดิบและมีเส้นแข็ง 

3. การฟอกไหม น าไหมดิบไปฟอกให้นิ่ม และเป็นสีขาว โดยใช้กาบ หรือใบกล้วย งวงตาล 

หรือพัก มาฝานให้บาง ตากแดดให้แห้ง แล้วสุมไฟผาจนมอดเป็นขี้เถ้า น าเถ้าไปแช่น้ าทิ้งไว้ให้นอนก้น 

รินเอาน้ า น าไหมแช่ลงในน้ าที่เป็นด่าง โดยทุบเส้นไหมให้อ่อนตัวเพ่ือให้ซึมน้ าได้ง่าย แช่จนไหมนิ่มและ

ขาว น าไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นน าไปตีเกลียวเพ่ือควบเส้นไหม 

4. ย้อม น าเส้นไหมไปย้อมสี อาจต้องย้อมซ้ าหลายครั้งแล้วแต่สี 

5. กรอ เมื่อย้อมเสร็จแล้วตัดเชือกท่ีมัดออก น าเส้นไหมมากรอใส่หลอด 

6. เส้นไหมยืน เป็นความยาวของผืนผ้า น ามากรอเข้าหลอด หวี และเข้าฟืมน ามาขึ้นกี่หรือ 

“หูก” 

7. การทอกรอเส้นพุ่งใส่หลอดและเข้ากระสวยใช้มือในการพุ่งกระสวยโตยตรงแทนการใช้วิธี

กระตุก 

ลักษณะเฉพาะลวดลาย 
ผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดอุบลราชธานี มีลายผ้าจ านวนมากมายหลายลาย ที่แต่ละกลุ่มการ

ทอผ้าของจังหวัด ได้คิดค้นลวดลาย ซึ่งบางลาย เป็นลายที่ใช้ในสมัยโบราณ และบางลายเป็นลาย
ประยุกต์ขึ้นใหม ่โดยต่างมีความหมาย เช่น 

1. ลายบักจับ (กระจับ) ต้นแบบมาจากฝักของกระจับที่ขึ้นในน้ า 
2. ลายโคม มีทั้ง ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด ลายโคมเก้า ลายโคมสิบเอ็ด ลายโคมสิบสาม ลาย

โคมสิบเก้า ลายโคมต่างๆ เหล่านี้ ต้นแบบมาจากโคมที่ชาวอีสานนี้ยมปล่อย หรือจุดเวลาออกพรรษา 
เช่น มัดหมี่ห้าล า เรียกว่า โคมห้า มัดหมี่เจ็ดล า เรียกว่า โคมเจ็ด เป็นการเรียกตามมัดหมี่ที่มัด 
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3. ลายดอกแก้วหรือลายหนังเสือ มีต้นแบบมาจากต้นตอกแก้วหรือส่วนหน้าของเสือลาย
แมงสีเสียด เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยในน้ า ตัวเล็ก มีปีก ชาวบ้านนิยมจับไปท าอาหารลายขอ
ก่องข้าว ต้นแบมาจากขอที่ใช้แขวนก่องข้าวในสมัยโบราณ ต้านบนใช้เชือกผูกแขวนไว้กับหลังคา
ห้องครัว ด้านล่างใช้แขวนก่องข้าว 

4. ลายขาเปีย ต้นแบบมาจากขาเปียซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการกรอฝายออกจากในที่ใช้ในสมัย
โบราณ 

5. ลายขอแคม ต้นแบบมาจากแม้ แคม้า เป็นค าภาษาถ่ินอีสานใช้เรียกบังเหียนม้า 
6. ลายนาดเกี้ยว ต้นแบบมาจากบันไดโบสถ์หรือบันไดวัดในสมัยโบราณมักประดิษฐ์เป็นรูป

ตัวนาค โดยหางนาคจะทดลงมาจากตัวโบสถ์ หัวนาคจะอยู่บันไดนั้นลงสุด ซ่ึงของลวดลายบนผืนผ้าใน
ทุกท้องถิ่น มักจะมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. เกิดจากอิทธิพลความเชื่อในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิต ช่างทอจึงได้แรงบันดาล
ใจจากงานศิลปะของโบสถ์ วิหาร มาดัดแปลง เป็นลวดลายบนผืนผ้า 

2. เกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ประกอบไปด้วย 
2.1 ลายที่เกี่ยวกับสัตว์มักจะถอดแบบมาจากสัตว์ที่รู้จัก  เช่น ลายเสือ ลายสิงโต 

 ลายย้อม ลายนกยูง ลายไก ่ลายเป็ด ลายแมงงอด (แมงปอง) ลายแมงมุม ลายงูเหลือม ลายเขี้ยวปลา 
ลายปีกไก ่

2.2 ลายที่เกี่ยวข้องกับพืช คนในสมัยก่อนมีความคุ้นเคยกับพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอย่างดีอัน
เป็นที่มาของลวดลายพันธุ์ไม้บนเนื้อผ้า เช่น ลายหมากบก (กระบก) ตอกพุดซ้อน ลายงา ลายเนื้อไม้ 
ลายเม็ดแตง ลายตอกแก้ว ลายพิกุล ลายตอกจัน ลายดอกต้าง (ดอกไม้เถาชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม)  
ลายตอกหนามแท่ง (คล้ายดอกพิกุล) ลายตอกสร้อย และลายตอกผักแว่น 

2.3 ลายที่เที่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องประดับ เช่น ลายขันหมาก ลายบั้ง
หลาม (กระบอกข้าวหลาม) ลายขนมเปียกปู ลายกรรไกร ลายขาเปีย ลายคันไถ ลายกระจอน (ตุ้มหู) 
ลายจี้เพชร 

2.4 ลายที่เก่ียวกับสภาพธรรมชาติ เช่น ลายภูเขา ลายแม่น้ า ลายคลื่นน้ า เป็นต้น  
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 7.3 ศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว 

 
ภาพที่ 3 ศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว 

  
 กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ จัดตั้งศูนย์เฉลิมราชขึ้น  
เพ่ือเป็นสถานที่รวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีคุณค่าต่อชุมชน 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบทอดสู่คนในท้องถิ่น โดยศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว เริ่มก่อตั้งมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 มีการเก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้โบราณ และเริ่มเปิดจัดนิทรรศการให้บุคคล
ทั่วไปเข้าเยี่ยมชมในช่วง พ.ศ. 2540 พิพิธภัณฑ์ของชุมชนบ้านปะอาว ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของวัดบูรพา 
โดยดัดแปลงตัวอาคารของพิพิทธภัณฑ์มาจากชั้นล่างของกุฏิพระสงฆ์ให้เป็นพ้ืนที่ในการจัดแสดงวัตถุ
โบราณต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของหลวงพ่อพระครูสุตบูรพาสถิต เจ้าอาวาส ซึ่งวัตถุที่จัดแสดง 
มีหลากหลายชนิดวางบนชั้นไม้ และในตู้กระจก อาทิ ก าไลส าริดยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตะขอคานหาม
ส าริดเขมรโบราณ คนโทส าริดราวสมัยพุทธศตวรรษที่ 20-21 ภาชนะเครื่องปั้นดินเผายุคก่อน
ประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี อายุประมาณ 3,000 – 2,000 ปี คนทีและหม้อก้นกลม
ปากผาย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 17 ตู้พระคัมภีร์ อาสนะ เครื่องมือทอผ้า ที่ฟักไข่และออก 
ใยไหมของตัวหม่อน โฮงกระบอง โปม (ถาดใส่ข้าวเหนียว) กระติบข้าว กระดึง เงินฮาง เครื่อง
ทองเหลือง พานหมาก ตะเกียง เป็นต้น มีป้ายค าอธิบายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(พระครูสุตบูรพาสถิต, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2562) 
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 7.4 โฮมสเตย์บ้านปะอาว 

             
 ภาพที่ 4 โฮมสเตย์บ้านปะอาว 

 

 โฮมสเตย์บ้านปะอาวเกิดจากการร่วมกลุ่มกันของคนในชุมชนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแบ่งพ้ืนที่
บ้านส่วนหนึ่งของตนไว้ส าหรับตอนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรม พร้อมทั้งมีการให้บริการด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการให้บริการด้านการน าเที่ยวในชุมชน โดยมีบ้านเรือนที่เข้าร่ วม
โครงการโฮมสเตย์ จ านวน 10 หลัง ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 90 - 100 คน  
โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมราคา (อภิชาติ พานเงิน , การสัมภาษณ์, 25 
พฤษภาคม 2562) ดังนี้  
 อัตราค่าบริการ 

1. อัตราค่าที่พัก 250 บาท / คน พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ 
2. อัตราค่าที่พักตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป 200 บาท พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ 
3. การจัดเลี้ยงพาแลง (อาหารต้องตกลงกันก่อนขึ้นอยู่กับความต้องการของ

นักท่องเที่ยว)  
บริการเสริม 

1. การจัดบายศรีสู่ขวัญ ชุดละ 2,000 บาท 
2. การฟ้อนร าของเยาวชนปะอาว ชุดละ 2,000 บาท 
3. การฟ้องร ากลองตุ้ม ชุดละ 2,000 บาท 
4. วงพิณแคนพร้อมการแสดง ชุดละ 1,500 บาท 
5. ร าบายศรีสู่ขวัญ ชุดละ 2,000 บาท 
6. สาธิตการหล่อทองเหลือง ชุดละ 2,000 บาท 
7. ชมศูนย์เฉลิมราช 1,000 บาท 
8. การทอผ้าไหม ย้อมไหม (ท่ีศูนย์ OTOP) ชุดละ 2,000 บาท 
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7.5 แผนที่การเดนิทางจากอ าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานีมาชมุชนบ้านปะอาว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 แผนที่ชุมชนปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 

 8. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 8.1 งานวจิยัในประเทศ  
 ฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวง สุรชัย กังวล และวราภรณ์ นันทะเสน (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง ศักยภาพชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนต้นแบบการ
ท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการพัฒนาให้เป็น "แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน"  โดยได้น าตัวชี้วัดของการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นวิธีการสร้าง
หรือพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยอาศัยข้อก าหนดเชิงทฤษฎีที่ได้สังเคราะห์มาแล้วทั้งหมด 5 องค์ประกอบได้แก่ (1) 
การจัดการด้าน การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว /ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (2) การ
จัดการด้าน กิจกรรมการท่องเที่ยว (3) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (4) การจัดการสิ่ง
อ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และศูนย์การบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และ (5) บุคลากรและนักสื่อ
ความหมายท้องถิ่น แต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วยตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด น ามาวิเคราะห์ กลุ่ม
ตัวอย่างชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว 5 ชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกได้ชุมชนที่มีศักยภาพและความ
พร้อมในการพัฒนาเป็น "การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” คือ ชุมชนบ้านแม่กาปอง จังหวัด
เชียงใหม่, ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดล าปาง ชุมชนดังกล่าวมีศักยภาพอย่างชัดเจน ตามองค์ประกอบ และ
ตัวชี้วัด สามารถที่จะใช้เป็นชุมชนตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา และเสริมสร้างชุมชนอ่ืนๆ ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน 
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สุขุม คงดิษฐ์ วรรษา พรหมศิลป์ ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ จิดาภา เร่งมีศรีสุข และธารนี นวัสนธี 
(2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวนิเวศเกษตรอย่าง  
มีส่วนร่วม ของชุมชนสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า การท่องเที่ยวนิเวศ
เกษตรของชุมชนสามเรือน เป็นการท่องเที่ยวเฉพาะฤดูกาลที่เห็ดตับเต่าให้ผลผลิต ระหว่างเดือน
เมษายน ถึงเดือนสิงหาคม รูปแบบการท่อง เที่ยวนิเวศเกษตรของชุมชนสามเรือนขึ้นอยู่กับลักษณะ
กิจกรรมการท่องเที่ยว และประเภทของนักท่องเที่ยว โดย มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสาธิตให้ความรู้ 
กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ สาธิตให้ความรู้  การผลิตเห็ดตับเต่า การ แปรรูป การท าอาหารและของ
หวานจากเห็ดตับเต่า 2) การจ าหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์เกษตร กิจกรรมการ ท่องเที่ยว ได้แก่ 
จ าหน่ายสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น น้ าเชื้อเห็ดตับเต่า 3) การให้ลู่ทางด้านธุรกิจเกษตร 
กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การให้ความรู้เชิงลึกด้านธุรกิจเกษตร และ 4) การท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ร่วมประเพณีอาบน้ า
คืนเพ็ญ และงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ชมวิถีชีวิตและทัศนียภาพ และการพักแรมในชุมชน  
โดยจ าแนกนักท่องเที่ยว ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักท่องเที่ยวที่มาทัศนศึกษาและศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ 
2) นักท่องเที่ยวทั่วไป ที่ต้องการเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ 3) นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรม
ในชุมชน เพื่อสัมผัสวิถีชุมชนอย่างลึกซึ้ง 

พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชนกับการ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน้ าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนท้องถิ่นส่วนใหญ่เห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจมากที่สุด คือเกิดรายได้เพิ่มขึ้น รองลงมาคือ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปรากฏว่าการได้รับ
รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นชุ่มน้ าหนองไชยวานไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นในข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้ รัฐจึงควรตระหนักถึง  
การได้รับผลประโยชน์ด้านรายได้ของชุมชนอย่างเท่าเทียมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน อันจะน าไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในที่สุด  

สักรินทร์ อินทรวงค์ เกรียงศักดิ์ เขียวมั่น และศักดิ์ชาย สิกขา (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ศิลปหัตถกรรมทองเหลือง บ้านปะอาว : การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาหัตถกรรมชุมชน  
ผลการศึกษาพบว่า หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หัตถกรรมทองเหลือง
บ้านปะอาวแบบดั้งเดิม และรูปแบบใหม่ โดยมีลวดลายที่ใช้ลูกกลิ้งพิมพ์ลายและแท่นพิมพ์ในการออกแบบ
ลวดลายทั้งแบบดังเดิมและแบบใหม่ ด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น เขาควายซึ่งเป็นวัสดุดั้งเดิม และโลหะซึ่งเป็นวัสดุ
แบบใหม่ โดยกรรมวิธีแบบสูญขี้ผึ้ง รวมทั้งหมด 18 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนล้วนแต่เป็นงานที่ต้องอาศัยฝีมือใน
การท าทั้งสิ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบหัตถกรรมทองเหลืองได้ผลงานการออกแบบ 4 รูปแบบ คือ รูปแบบเครื่อง
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ตกแต่ง เครื่องใช้สอย เครื่องประดับ และประติมากรรมแบบลอยตัวจากแนวคิดแบบโบราณเป็นการต่อยอด
ภูมิปัญญาหัตถกรรมชุมชน 

พระครูสุตบูรพาสถิตภิรมจิตรผ่อง (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และ
เพิ่มมูลค่าหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ต าบลปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบว่า บ้านปะอาวขึ้นกับต าบลหนองขอน แบ่งการปกครองเป็นต าบลปะอาว เมื่อปี 2538 ซึ่งกล่าวขานเป็น
ต านานสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดว่าบ้านปะอาวมีเชื้อชาติเดิมเป็นลาวเวียงจันทร์ เชื้อชาติกุลา 
เป็นลาวแท้ ๆ สมัยนั้นที่นครเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวได้เกิดกบฏขึ้นกลางเมือง มีกองทัพ
กลุ่มหนึ่งพากันอพยพหนีข้ามล าน้ าโขงมาฝั่งไทย โดยตั้งถิ่นอาศัยอยู่ที่หนองบัวล าภู จังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบัน
คือจังหวัดหนองบัวล าภู) โดยหัตถกรรมทองเหลืองมีวิธีการหล่อแบบภูมิปัญญาโบราณ มีล วดลาย 
การออกแบบ 2 ประเภท ได้แก่ ลวดลายแบบโบราณ และลวดลายแบบใหม่ ซึ่งอัตลักษณ์ของหัตถกรรม
ทองเหลือง คือ กรรมวิธีในการท าแบบโบราณที่มีการอนุรักษ์สืบทอดของคนในชุมชน ผู้วิจัยได้น าเสนอ
แนวทางส าหรับการเพิ่มมูลค่าให้กับหัตถกรรมทองเหลือง ได้แก่ จัดท าคู่มือการประกอบเครื่องหัตถกรรม
ทองเหลือง จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบหัตถกรรม
ทองเหลืองและควรให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียน อธิบายถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ใน
การผลิตเครื่องทองเหลือง การอนุรักษ์การผลิตที่อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่ต้องอาศัยระบบนิเวศน์ ส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาหัตถกรรมทองเหลืองโดยอาศัยหลักการตลาดในการเพิ่มมูลค่า และ
การสร้างเครือข่าย 

ปรารถนา จิระชัยอารีย์ (2556) ได้ท าการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์
ทองเหลืองกับไหม บ้านปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะ
อาวมีศักยภาพในตัวเองสูงสามารถพัฒนาได้ เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม ความเป็นงานฝีมือ มี
เรื่องราวที่น่าสนใจ และมีคุณค่าเชิงนิเวศ สอดคล้องกับกระแสนิยมและความสนใจของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
ตลอดจนมีศักยภาพในการพัฒนาร่วมกันระหว่างเครื่องทองเหลืองกับผ้าไหม โดยน าลวดลายใบบัวมา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นลวดลายบนเครื่องทองเหลืองท าให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันลวดลายที่แปลกใหม่อิทธิพล  

อิทธิพล โกมิล (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา 
บ้านวังน้ ามอก จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบว่า 
เกิดการรวมกลุ่มโฮมสเตย์โดยอาศัยทุนทางสังคมที่เป็นจุดขาย อันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ชุมชน โดยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพักอาศัยและเก็บค่าที่พักและค่าตอบแทนตามความเหมาะสม เพื่อให้กลุ่ม
ตั้งอยู่ได้อย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการตั้งแต่การรับจอง การลงทะเบียน การบายศรีสู่ขวัญ
ต้อนรับ การร่วม กิจกรรมท่องเที่ยวตามที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้และตระหนักเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความรู้สึกหวงแหนและต้องการอนุรักษ์ไว้ชุมชนมีอาชีพ รายได้และเกิดความเข้มแข็ง 
ส าหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควรด าเนินการใน ๓ ด้าน คือด้านที่พักอาศัย  
ควรมีการปรับปรุงห้องสุขา และจัดหาที่ทิ้งขยะให้ดีขึ้น ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและบริการ ควรจัดท าป้ายบอก
ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน และควรมีการเพิ่มบริการด้านการนวดแผนโบราณ นวดสปาและ
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ด้านบุคลากร ควรมีการจัดอบรมหรือประชุมให้ความรู้เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และเกิดความ
ยั่งยืน นอกจากนั้นควรสนับสนุนและส่งเสริมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนกับการ
จัดการท่องเที่ยวดังกล่าว เพราะเด็กจะได้ สืบทอดการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ต่อไป 

รัฐกรณ์ แสงโชติ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเทีย่ว
อย่างยั่งยืนในเทศบาลต าบลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม มี
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอยู่ในระดับปานกลาง การศึกษา พบว่า 
ประชาชนดั้งเดิมไม่ค่อยมีโอกาสในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ถึงแม้ประชาชนกลุ่ม
ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการขยายตัวการท่องเที่ยว เนื่องจากไม่มีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการ
ในการจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลปาย แต่กลุ่มผู้ประกอบการกลับได้มีโอกาสเข้าร่วมมากกว่า จาก
การศึกษา หน่วยงานภาครัฐยังให้ความสนใจกับผู้ประกอบธุรกิจมากกว่าประชาชนดั้งเดิม อย่างไรก็ตามทั้ง
กลุ่มประชาชนดั้งเดิมและกลุ่มผู้ประกอบการยังเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในระดับน้อยถึงปาน
ก ล า ง  ส่ ว น ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ชนที่ อ พ ย พ ม าอยู่ ใ ห ม่  พ บ ว่ า  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ร ะ ดั บ ป านกล า ง  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าได้มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลปาย มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อที่ประชุมหรือไม่ และถึงแม้ว่าจะได้เข้าร่วมประชุม ประชาชนกลุ่มนี้ไม่
เคยได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบติดตามโครงการ หรือเป็นคณะกรรมการในการจัดการ
ท่องเที่ยวแต่อย่างใด กลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่ พบว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีระดับปานกลาง พบว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมทั้ง  
การแสดงทางความคิด การเข้าร่วมปฏิบัติและการร่วมติดตามผล เห็นได้จากการเข้าร่วมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ นโยบายหรือมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปาย 

8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Sharareh and Vadaruddin (2013)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน การรับรู้ของชุมชนมีความส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบคววาม
ส าเร็จ เมื่อชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะน ามาซึ่งการพัฒนาที่
สอดคล้องกับการดูแลรักษาและด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาในระยะ
ยาว 

Faucat (2002) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชนสู่ความยังยืนของชุมชนเวนทานีลลา (Ventanilla) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชายฝั่งด้านใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
ประเทศเม็กซิโก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทั้งการ สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างซึ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้จัดท าขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1999 และปี ค.ศ.2000 เพื่อที่จะได้สถิติประชากรทาง
สังคมศาสตร์ของชุมชน การบริการในชุมชนที่ถูกน ามาใช้ในการหาผลประโยชน์และความสัมพันธ์ และสังคม
กบเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ท าให้สามารถระบุถึง
ตัวชี้วัดที่จะท า ให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนด ารงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งการวิจัยที่ชุมชน เวนมานีลลา 
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(Ventanilla) ในครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการวิจัยที่น าเอาการประสานทัศนวิสัยของการบริหารจัดการ
แถบชายฝั่งมาใช้ในการประเมินการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งชุมชนพร้อม ๆ กับการใช้
ตัวชี้วัดต่าง ๆ 

Mitz (2006) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวผลจากการส ารวจโดยเฉพาะจาก
การส ารวจการท่องเที่ยวในชุมชน จากการเก็บข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนร่วมทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ผลลัพธ์
ที่ได้มีทั้งผลดีและผลเสีย การที่ชุมชนมีรากฐานที่มันแข็งแรงควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวไปด้วยจะ
เป็นแนวทางที่มีประโยชน์ในการบริหารการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพในการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป 

Hori Keiko Sato Yuriko Murayama Takehiko and Nishikizawa Shigeo (2015) ไ ด้

ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของเมืองเบ็บปุ ผลการศึกษาพบว่า เมืองเบ็บปุเป็น
เมืองที่มีบ่อน้ าร้อนขนาดใหญ่ มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม โดยเน้น
รูปแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการสร้างแบรนด์และการพัฒนาชุมชนควบคู่กัน 

   
 

 
 



กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ขอ้มลูผู้ใหข้อ้มลูส าคญั 

- ภาครัฐ 
- เอกชน 
- ชาวบ้าน 

ขอ้มลูทางลกัษณะ
ประชากรศาสตรข์องนกัทอ่งเทีย่ว 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- สถานภาพสมรส 
- ภูมิล าเนา (ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน) 
 

ความต้องการของนักท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
จังหวัดอุบลราชธานีฐานแนวคิดการสร้างเมือง

ท่องเท่ียว “คันโคมะจิทสึคุร”ิ 
-รูปแบบและกิจกรรมทางการทอ่งเที่ยวเชงินิเวศ 
-รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงาน 
-วัฒนธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ 
-รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชมผลงานภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์เฉลิมราชพื้นบ้าน 
-รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวศกึษาเรยีนรู้ดูงาน
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
-รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 
 

พฤตกิรรมการเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยชมุชนอยา่งยัง่ยนื 
จงัหวดัอบุลราชธานฐีานแนวคดิการสรา้งเมอืงทอ่งเทีย่ว 

“คนัโคมะจทิสคึรุ”ิ 
-จ านวนครั้งในการเดนิทาง 
-ช่วงเวลาในการเดนิทาง 
-จ านวนวนัเข้าพกัค้างแรม 
-ประเภทที่พกัแรม 
-ผู้ร่วมเดินทาง 
-รูปแบบยานพาหนะ 
-ระยะเวลาที่ใช้ในการทอ่งเที่ยว 
-ประมาณการค่าใชจ้่ายทางการท่องเที่ยว 
-วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
-ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว 
-โอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวชมุชนซ้ า 

ศกัยภาพทางการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนอยา่งยั่งยนื จงัหวดั
อบุลราชธาน ีบนฐานแนวคดิการสรา้งเมอืงทอ่งเทีย่ว “คนั

โคมะจทิสคึรุ”ิ 
-ด้านพื้นที ่
-ด้านการบริหารจัดการ 
-ด้านกิจกรรมทางการทอ่งเที่ยว 
-ด้านการมีสว่นร่วม 
-ด้านการตลาดทอ่งเที่ยว 
-ด้านสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

ร่างรูปแบบและกจิกรรมทางการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างย่ังยืน จังหวัดอุบลราชธานี บนฐาน

แนวคิดการสร้างเมืองทอ่งเที่ยว “คันโคมะจทิสึคุร ิ
-วิเคราะห์ SWOT & TOWS 
-ก าหนดวิสัยทัศน ์
-ก าหนดเป้าประสงค ์
-ก าหนดตัวชี้ววัดความส าเรจ็ 
-ก าหนดกลยุทธ์และโครงการในการพัฒนารูปแบบ
และกจิกรรมทางการทอ่งเที่ยว 

ประเมนิรูปแบบและกจิกรรมทางการทอ่งเที่ยว
โดยชุมชนอย่างย่ังยืน จังหวัดอุบลราชธานี บนฐาน
แนวคิดการสร้างเมืองทอ่งเที่ยว “คันโคมะจทิสึคุร ิ
 

ปรับปรุงรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างย่ังยืน จังหวัดอุบลราชธานี บนฐาน
แนวคิดการสร้างเมืองทอ่งเที่ยว “คันโคมะจทิสึคุร ิ
 

คูม่ือแนวทางการพฒันารปูแบบและกิจกรรมการ
ทอ่งเทีย่วชมุชนปะอาว อ.เมอืง จ. อบุลราชธาน ีอยา่ง
ยั่งยนื บนฐานแนวคิดคนัโคมะจซิทคึรุทิีเ่หมาะสมกบั
บรบิทชมุชนบา้นปะอาว 
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บทที ่3 
 

วิธดี ำเนนิกำรวจิยั 
 

วิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
กรณีศึกษำ ชุมชนบ้ำนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ” เป็นกำร
ศึกษำวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) และ
กำรเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมำณ
และคุณภำพ ซึ่งผู้วิจัยได้ก ำหนดวิธีกำรในข้ันตอนต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

กำรวจิยัเชงิคณุภำพ 

 ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบและ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชนอย่ำงยั่งยืน กรณีศึกษำ ชุมชนบ้ำนปะอำวอ. เมือง จ. อุบลรำชธำนี บน
ฐำนแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ” ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยใน ข้อ1 ข้อที่ 2 
และข้อที่ 5 คือ เพ่ือส ำรวจทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยว เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของหน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ประกอบกำรท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่น และประชำชนที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่นต่อกำรประเมิน
ศักยภำพของทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนบ้ำนปะอำวอ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำน
แนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ และเพ่ือน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชน
บ้ำนปะอำวอ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี อย่ำงยั่งยืน บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมำะสมกับบริบท
ชุมชนบ้ำนประอำว  

 

เกณฑใ์นกำรคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มลูส ำคญัส ำคญัในกำรวจิยัเชงิคณุภำพ 
 ผู้วิจัยได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำคัญในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) ออกเป็น 3 กลุ่ม จ ำนวน 12 ท่ำน ประกอบไปด้วย หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ประกอบกำรท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่น ประชำชนที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่น โดยได้แบ่งวิธีกำรคัดเลือกกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำคัญ ออกเป็น 2 วิธี ประกอบไปด้วยกำรคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญแบบเจำะจง 
(Purposive Sampling) และกำรคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำคัญแบบตำมสะดวก (Convenience 
Sampling) ตำมแนวคิดของบุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธิ์ (บุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธิ์, 2554, น. 227) 
และสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงของนัสทำชี และไชเอ็นชู (Nastasi & Schensul, 2005, pp. 177-195) โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ ตัวแทนผู้อ ำนวยกำรกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
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อุบลรำชธำนี ตัวแทนผู้อ ำนวยกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี   
ตัวแทนส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะอำว ซึ่งผู้วิจัยเลือก
ก ำหนดวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง(Purposive Sampling) จ ำนวนทั้งสิ้น 4 คน เนื่องจำก
หน่วยงำนภำครัฐเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน ตลอดจนหน่วยงำน
ภำครัฐท้องถิ่นที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรรับนโยบำยมำปฏิบัติ โดยเลือกบุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูลได้
ครบถ้วน มีเวลำเพียงพอในกำรให้ข้อมูล และมีส่วนช่วยเหลือและผลักดันในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ชุมชนบ้ำนปะอำวอ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่แท้จริงจำกตัวแทนควำมคิดเห็นของ
หน่วยงำนภำครัฐในระดับผู้บริหำรและระดับปฏิบัติกำร 
 กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบกำรท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่น ได้แก่ ประธำนศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรม
หล่อทองเหลือง  ประธำนศูนย์เฉลิมรำชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ประธำนโฮมสเตย์บ้ำนปะอำวบ้ำนปะอำว
บ้ำนปะอำว ประธำนศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ตัวแทนผู้ประกอบกำรท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่น
ร้ำนอำหำร ซึ่งผู้วิจัยเลือกก ำหนดวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จ ำนวน 5 
ท่ำน ซึ่งผู้ประกอบกำรท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำคัญที่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยว 
สำมำรถให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวของชุมชนบ้ำนปะอำว อ.เมือง จ.
อุบลรำชธำนี และเข้ำใจและรับรู้ถึงปัญหำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งยังเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำคัญส ำคัญที่สำมำรถเป็นตัวแทนในกำรช่วยประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนได้ โดยเลือกบุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน มีเวลำเพียงพอในกำรให้ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่แท้จริงจำกตัวแทน 
 กลุ่มที่ 3 ประชำชนที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้ำนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี  
กำรคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำคัญแบบตำมสะดวก (Convenience Sampling) จ ำนวน 3 ท่ำน 
เนื่องจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็นเจ้ำของพ้ืนที่ และเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่เกิด
จำกกำรท่องเที่ยวโดยตรง โดยเลือกบุคคลที่สำมำรถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน มีเวลำเพียงพอในกำรให้
ข้อมูล เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่แท้จริงจำกตัวแทน 
  

เครื่องมือทีใ่ชใ้นกำรวจิยัเชิงคณุภำพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพในครั้งนี้ คือ แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (semi-
structure) ซึ่งผู้วิจัยสร้ำงแบบสอบแบบสัมภำษณ์จำกกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกแนวคิดและทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้อง เอกสำรทำงวิชำกำร และต ำรำ ตลอดจนผลงำนวิจัยประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งข้อมูลจำกกำร
ค้นคว้ำทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่น เพ่ือน ำมำใช้ในกระบวนกำรสร้ำงพ้ืนฐำน
ขององค์ควำมรู้อย่ำงบูรณำกำรในทำงวิชำกำรในเบื้องต้นก่อน หลังจำกนั้นก็ด ำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือ
กำรวิจัยที่ครอบคลุมประเด็นที่ต้องกำรจะศึกษำ แล้วน ำเสนอพิจำรณำควำมเหมำะสมของเนื้อหำของ
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เครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบไปด้วยแนวค ำถำมส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ประกอบกำรท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่น และประชำชนที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้ำนปะอำว 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

1. แบบสัมภำษณ์ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ ตัวแทนผู้อ ำนวยกำรกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัดอุบลรำชธำนี ตัวแทนผู้อ ำนวยกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนจังหวัดอุบลรำชธำนี   
ตัวแทนส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดอุบลรำชธำนี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปะอำว จ ำนวนทั้งสิ้น 
4 ท่ำน โดยแบบสัมภำษณ์ แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ศักยภำพด้ำนพ้ืนที่ ศักยภำพด้ำน 
กำรบริหำรจัดกำร ศักยภำพด้ำนกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว ศักยภำพด้ำนกำรมีส่วนร่วม ศักยภำพด้ำน
สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก เป็นต้น 

2. แบบสัมภำษณ์ส ำหรับผู้ประกอบกำรท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่น ได้แก่ ประธำนศูนย์อนุรักษ์
หัตถกรรมหล่อทองเหลือง  ประธำนศูนย์เฉลิมรำชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ประธำนโฮมสเตย์บ้ำนปะอำว
บ้ำนปะอำวบ้ำนปะอำว ประธำนศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ตัวแทนผู้ประกอบกำรท้องถิ่นท้องถิ่น
ท้องถิ่นร้ำนอำหำร จ ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่ำน โดยแบบสัมภำษณ์ แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ศักยภำพ
ด้ำนพ้ืนที่ ศักยภำพด้ำนกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว ศักยภำพด้ำนกำรมีส่วนร่วม ด้ำนกำรตลำด
ท่องเที่ยว ศักยภำพด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก เป็นต้น  

3. แบบสัมภำษณ์ส ำหรับตัวแทนประชำชนที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้ำนปะอำว อ.เมือง  
จ.อุบลรำชธำนี จ ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่ำน โดยแบบสัมภำษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น โดยแบบสัมภำษณ์  
แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ศักยภำพด้ำนพ้ืนที่ ศักยภำพด้ำนกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว ศักยภำพ
ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ด้ำนกำรตลำดท่องเที่ยว ศักยภำพด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก เป็นต้น  
  

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือเชิงคุณภำพ 
 กำรวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือแบบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล (data 
triangulation) โดยวิธีกำรเปลี่ยนบุคคลผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำคัญส ำคัญ (Investigator triangulation) 
แล้วน ำมำตรวจสอบว่ำ เมื่อมีกำรเปลี่ยนบุคคลผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำคัญส ำคัญจำกบุคคลหนึ่งเป็นอีก
บุคคลหนึ่งภำยใต้ข้อค ำถำมที่เหมือนกันจะมีควำมคิดเห็นไปในทิศทำงเดียวกันหรือไม่แล้วท ำ กำร
ตรวจสอบแบบสำมเส้ำด้ำนวิธีกำรเก็บข้อมูล (Methodological triangulation) ซึ่งผู้วิจัยใช้กำรสังเกต
แบบมีส่วนร่วม ควบคู่กับกำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม พร้อมทั้งศึกษำข้อมูลจำกเอกสำรประกอบที่
ได้มีกำรค้นคว้ำ โดยท ำกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำด้ำนทฤษฎี (Theory Triangulation) เพ่ือตรวจสอบ
ว่ำ ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่ำงไปจำกเดิมจะท ำให้กำรตีควำมข้อมูลมีควำมแตกต่ำงกัน
เพียงใด (สุภำงค์ จันทวำนิช, 2556, น. 129) 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูในกำรวจิยัเชงิคณุภำพ 
 กำรเก็บข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพในกำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยโดยกำรเก็บข้อมูลจำก
แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (semi-structure) กับหน่วยงำนภำครัฐ ผู้ประกอบกำรท้องถิ่นท้องถิ่น
ท้องถิ่น และประชำชนที่อำศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้ำนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี โดยวิธีกำร
บันทึกเสียงและกำรจดบันทึก เพ่ือประมวลผลข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อน ำเสนอต่อไป 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกำรสัมภำษณ์ตำม
ทฤษฎีของ Miles and Huberman 1994 (อ้ำงอิงใน ชำย โพธิสิตำ, 2เ554, น. 337) โดยประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กำรจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เป็นกำรจัดข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ อยู่ในสถำนะ
ที่พร้อมจะน ำไปใช้งำนได้ทันที โดยกำรจัดระเบียบข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้ำน คือ ด้ำนกำยภำพ 
และข้อมูลด้ำนกำยภำพ โดยจะมีกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ  
  1.1 ข้อมูลด้ำนกำยภำพ ได้แก่ ผู้วิจัยได้ท ำกำรบันทึกเสียงและจดบันทึกโดยมีกำรถอด
ข้อควำมและจัดระเบียบเก็บไว้ เนื่องจำกหำกจ ำเป็นต้องมีกำรแก้ไขขัดเกลำข้อมูลอเพ่ือควำมเหมำะสม
สละสลวยในภำษำก็สำมำรถแก้ไขได้แต่จะต้องยังคงควำมหมำยเดิมและอำรมณ์ของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญไว้  
  1.2 ข้อมูลด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำและรวบรวมน ำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 
จำกเอกสำรแบบสอบถำมที่ยังไม่ได้ตีควำมหรือวิเครำะห์มำจัดเรียบเรียงจัดประเภทหรือเปรียบเทียบ 
เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ว่ำข้อมูลต่ำง ๆ มีควำมหมำยอะไรที่น่ำจะตรงประเด็นกับเรื่องงำนวิจัย 

2. กำรแสดงข้อมูล (Data display) ผู้วิจัยมีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยวิธีกำรพรรณนำ หลังจำก
ขั้นตอนกำรจัดระเบียบข้อมูลและกำรเชื่อมโยงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท ำกำรจัดกลุ่มข้อมูล 
และแสดงข้อมูลเป็นค่ำร้อยละเพ่ือควำมเข้ำใจง่ำยในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3. กำรหำข้อสรุป ผู้วิจัยท ำกำรสรุป ตีควำม และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องตรงประเด็น
ของผลกำรศึกษำวิจัย (Conclusion, Interpretation, Verification) โดยกำรบรรยำยถึงข้อมูลที่
ค้นพบแล้วจึงน ำมำตีควำมและตรวจสอบก่อนที่จะเสนอผลกำรศึกษำต่อไป ซึ่งขั้นตอนในกำร
ตรวจสอบจะใช้วิธีกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือทบทวนข้อมูล วิธีกำรได้มำของข้อมูล กระบวนกำร
วิเครำะห์ว่ำ มีควำมเหมำะสมถูกต้องมำกน้อยเพียงใด แต่ในกรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงประเด็น
ผู้วิจัยได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้ได้ผลกำรศึกษำท่ีสมบูรณ์ 
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กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบและ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชนอย่ำงยั่งยืน กรณีศึกษำ ชุมชนบ้ำนปะอำว อ. เมือง จ. อุบลรำชธำนี  
บนฐำนแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ” ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยใน ข้อ 3 ข้อที่ 
4 คือ ใช้ในกำรศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องกำร
ในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ 
และกำรศึกษำรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องกำรในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว
ชุมชนบ้ำนปะอำว อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทำงท่องเที่ยวใน

แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำว อ. เมือง จ.อุบลรำชธำนี ประกอบไปด้วย ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรม
หล่อทองเหลือง ศูนย์เฉลิมรำชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน โฮมสเตย์บ้ำนปะอำว ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้ำน ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน 

2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้  เนื่องจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร  
ที่แน่นอน กำรค ำนวณหำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสมจำกประชำกรทั้งหมด จึงใช้สูตร ในกำร
ก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง เพ่ือกำรหำค่ำเฉลี่ยของประชำกร (Population Mean, µ) ของ 
คัสซำนี (Khazanie, 1996, p.) โดยก ำหนดระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับให้เกิดควำม
คลำดเคลื่อนได้ 1 ใน 10 ส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของประชำกร ได้กลุ่มตัวอย่ำง 385 คน  
โดยกำรใช้วิธีกำรสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ำนปะอำว  
อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี ประกอบไปด้วย ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง ศูนย์เฉลิมรำช
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน โฮมสเตย์บ้ำนปะอำว ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้ำน 

 

กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงเชิงปริมำณ 
ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำวิจัยหำค่ำเฉลี่ยประชำกร (Population Mean, µ)  

ซ่ึงผู้วิจัยไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร ดังนั้น จึงได้ใช้สูตรในกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง เพ่ือกำรหำ

ค่ำเฉลี่ยของประชำกร (Population Mean, µ) ของคัสซำนี โดยมีกำรก ำหนดค่ำควำมเชื่อมั่นที่ (1-α) 
100% โดยมีค่ำประมำณจำกกลุ่มตัวอย่ำงโดยเฉลี่ยจำกกลุ่มตัวอย่ำง (n) จะไม่มีควำมต่ำงจำกค่ำเฉลี่ย
ด้ำนประชำกร (µ) มำกเกินกว่ำปริมำณ E ที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ (Khazanie, 1996, p. 403) 
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n =    Z2α / 2Ó2 
         ó2 / (10)2 

( ) 
 

n = Zα / 2Ó     2 
      E 
 
โดยก ำหนดให้  n = จ ำนวนตัวอย่ำง 
       Zα/2 = คะแนนมำตรฐำน โดยกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ก ำหนดระดับควำม

เชื่อมั่นที่ 95% จะได้ α = .05 จำก (1-.05)100% = 95% จะได้ Zα/2 = 1.96 
       Ó = ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของประชำกร 
       E = ควำมคลำดเคลื่อนจำกค่ำเฉลี่ยที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
แต่เนื่องจำกผู้วิจัยไม่ทรำบส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของประชำกร (ó) และยังไม่ได้

ท ำกำรศึกษำวิจัยจึงยังไม่ทรำบส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของตัวอย่ำง ( S) ที่จะน ำมำใช้แทน 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนได้ ดังนั้น จึงก ำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อน (E) เป็น 1 ใน 10 ส่วนของส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนประชำกร (ó) (บุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธิ์, 2554, น. 116) โดยใช้สูตร
ดังนี้ 

จำกเดิม   n = Zα / 2Ó     2 
           E 

ถอดวงเล็บออกจะได้ n =    Z2α / 2Ó2 
                 E2      

แทนค่ำ E = 1/10 ของ ó (หรือ ó/10) จะได้ 
 

ถอดวงเล็บที่เป็นตัวหำรจะได้ 
 

 
 
น ำส่วนของตัวหำร ขึ้นมำเป็นตัวคูณจะได้ ดังนี้  

 
 
ตัด ó2 ออกทั้งข้ำงบนและข้ำงล่ำง  
       n = Z2α / 2(10)2 
หรือ   n = Z2α / 2(100) 
 

n =    Z2α / 2Ó2 
         (ó / 10)2 

n =  Z2α / 2Ó2(10)2 
              ó2 
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จำกนั้น จึงแทนค่ำด้วย n = Z2α / 2 = 1.96 จะได้ ดังนี้ 
    n = (1.96)2 (100)  
    n = (3.8416) (100) 
    n = 384.16 
    n = 385 
จำกกำรค ำนวณข้ำงต้นจึงได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ จ ำนวน 385 

คน โดยก ำหนดระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ และยอมรับให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนได้ 1 ใน 10 
ส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของประชำกร 
 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นกำรวจิยัเชิงปริมำณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถำม ผู้วิจัยสร้ำงแบบสอบถำมจำกกำรศึกษำข้อมูล
จำกทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงน ำมำประยุกต์ปรับให้เข้ำกับกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้  
โดยเนื้อหำของแบบสอบถำมจะประกอบไปด้วยค ำถำม 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ได้แก่ เพศ อำยุ 
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน สถำนภำพสมรส ภูมิล ำเนำที่อำศัยอยู่ปัจจุบัน ลักษณะ
ของข้อค ำถำมเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist questionnaire)   

ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรเดินทำงท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำว  
อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี ได้แก่ ค ำถำมเกี่ยวกับจ ำนวนครั้งในกำรเดินทำงท่องเที่ยว ช่วงเวลำใน 
กำรเดินทำงท่องเที่ยว จ ำนวนวันในกำรพักแรมในชุมชนบ้ำนปะอำวประเภทที่พักแรม ผู้ร่วมเดินทำง
ท่องเที่ยว ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำงท่องเที่ยว ระยะเวลำที่ใช้ในกำรท่องเที่ยวภำยในชุมชนปะ
อำวประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำววัตถุประสงค์ 
กำรเดินทำงท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำวประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
จุดในชุมชนบ้ำนปะอำว และโอกำสในกำรกลับมำท่องเที่ยวชุมชนปะอำวอีกครั้ง ลักษณะของข้อ
ค ำถำมเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist questionnaire)  

ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบและกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำว อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี ได้แก่ ข้อค ำถำมเกี่ยวกับควำมต้องกำรด้ำน
รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวเข้ำร่วมชมงำนวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวชมผลงำนของภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวศึกษำเรียนรู้ดูงำนเกี่ยวกับภูมิปัญญำและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์บ้ำนปะอำว ซึ่งมีลักษณะค ำถำมแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ  
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ลักษณะแบบสอบถำมปลำยเปิด (Open Form)  
 

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือเชิงปริมำณ 
 แบบสอบถำม 

1. กำรทดสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity)  
ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมที่ได้สร้ำงขึ้นมำไปทดสอบควำมตรง (Test of Validity) ด้วย IOC 

(Index of item objective congruence) (สุวิมล ติรกำนนท์, 2551, น. 147-148) โดยได้รับกำร
ตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) โดยได้รับกำรตรวจทำนจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 3 ท่ำน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท ำกำรตรวจสอบข้อค ำถำมและแสดงควำมคิดเห็น เป็นรำยข้อ 
โดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) แล้วผู้ทรงคุณวุฒิท ำกำรตรวจสอบข้อค ำถำม และ
แสดงควำมคิดเห็นเป็นรำยข้อ 

โดยใช้สูตร     IOC   =   R 
         N 
เมื่อ  IOC  หมำยถึง ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) 
   R  หมำยถึง ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้ง 3 ท่ำน 
   ค่ำ +1 หมำยถึง ข้อค ำถำมสำมำรถน ำไปวัดได้ 
   ค่ำ  0 หมำยถึง ไม่แน่ใจว่ำสำมำรถวัดได้ 
   ค่ำ -1 หมำยถึง ข้อค ำถำมไม่สำมำรถน ำไปวัดได้ 
   N  หมำยถึง จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน  
หลังจำกผู้ทรงคุณวุฒิท ำกำรตรวจสอบข้อค ำถำมและแสดงควำมคิดเห็นเป็นรำยข้อ  

ซึ่งผลกำรตรวจสอบค่ำ IOC ทุกข้อมีค่ำมำกกว่ำ 0.06 (สุวิมล ติรกำนนท,์ 2551, น. 147-148) 
2. น ำแบบสอบถำมไปทดสอบค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร 30 

คน ที่ไม่ใช่กลุ่มกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำแต่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพ่ือทดสอบควำม
เข้ำใจในข้อค ำถำมของกลุ่มตัวอย่ำง รวมถึงกำรเก็บข้อมูลและกำรน ำข้อมูลมำหำค่ำควำมน่ำเชื่อถือ
ของแบบสอบถำม (Reliability of the best) โดยค่ำสัมประสิทธิ์ อัลฟ่ำ Cronbach’s Alpha  
ได้เท่ำกับ 0.83 มำกกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดค่ำยอมรับอยู่ที่ค่ำ 0.70 ขึ้นไป จึงน ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร (บุญธรรม กิจปรีดำบริสุทธิ์, 2554, น. 75) 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูในกำรวจิยัเชงิปรมิำณ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยกำรใช้วิธีแบบสุ่ม
แบบสะดวก (Convenience Sampling) พร้อมกับอธิบำยแบบสอบถำมและเก็บแบบสอบถำมได้ครบ
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ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด คือ 385 ชุด (Nachmias & Nachmias, 1993, pp. 177-185)  
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม  

เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณจำกแบบสอบถำมโดยกำรใช้เกณฑ์คะแนน 1 -5 ใน
แบบสอบถำมที่ได้ก ำหนดขึ้นดังกล่ำว สำมำรถจัดช่วงคะแนนด้วยสูตรเฉลี่ยได้ 5 ช่วง ดังนี้ 

อันตรภำคชั้น =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด 
              จ ำนวนชั้น 
  = 5-1 
     5 
    =     0.80 
ดังนั้น จะได้เกณฑ์กำรวัดแบ่งเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมำยถึง ระดับควำมต้องกำรมำกที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมำยถึง ระดับควำมต้องกำรมำก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมำยถึง ระดับควำมต้องกำรปำนกลำง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมำยถึง ระดับควำมต้องกำรน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมำยถึง ระดับน้อยที่สุด 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ผู้วิจัยใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ

อธิบำยข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม โดยใช้สถิติทำงสังคมศำสตร์ ซึ่งสถิติที่
ใช้ประกอบด้วย รำยละเอียดดังต่อไปนี้ (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ, 2554, น. 36) 

 1.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์และพฤติกรรมในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำว อ .เมือง จ .อุบลรำชธำนี ซึ่งมีลักษณะของข้อค ำถำมเป็น 
แบบเลื อกตอบ (Checklist questionnaire) และแบบจัด อันดับควำมส ำคัญ (Rank Order 
questionnaire) โดยใช้วิ ธีกำรหำค่ ำควำมถี่  (Frequency) แล้ วสรุปออกมำเป็นค่ ำร้ อยละ 
(Percentage)  

1.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบและกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำว อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี ซึ่งมีลักษณะค ำถำมแบบมำตรำส่วนประมำณ
ค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ ภำยใต้ข้อค ำถำมเก่ียวกับควำมต้องกำรด้ำนรูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวเข้ำร่วมชมงำนวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รูปแบบกำร
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เดินทำงท่องเที่ยวชมผลงำนของภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน รูปแบบกำร
เดินทำงท่องเที่ยวศึกษำเรียนรู้ดูงำนเกี่ยวกับภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่น รูปแบบกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์บ้ำนปะอำว โดยใช้วิธีกำรหำจ ำนวนหรือควำมถี่ (Frequency) ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  
 2. สถิติเชิงอ้ำงอิง (Inferential Statistics) ใช้ในกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน สถำนภำพ 
และภูมิล ำเนำที่อยู่ปัจจุบัน และตัวแปรตำม ได้แก่ พฤติกรรมและควำมต้องกำรรูปแบบและกิจกรรม
ทำงกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำงมำท่องเที่ยวยังชุมชนบ้ำนปะอำว อ.เมือง  
จ.อุบลรำชธำนี โดยผู้วิจัยท ำกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร เพ่ือทดสอบควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง 2 ตัวแปร โดยก ำหนดระดับนัยส ำคัญทำงสถิติเท่ำกับ 0.05 โดยใช้วิธีกำรทดสอบแบบ 
ไคสแควร์ (Chi-square Test)  
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แผนภำพที ่1 สรปุขัน้ตอนกำรวจิยั 

สรปุขัน้ตอนกำรวจิยั 

1. ก ำหนดประเด็นปัญหำงำนวิจัย 

2. ศึกษำค้นคว้ำรวบรวมควำมรู้เบื้องต้น 

เอกสำรแนวคิด/ทฤษฎี/และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กำรส ำรวจพ้ืนที่ 

4. สร้ำงสมมติฐำนกำรวิจัยและค ำถำมกำรวิจัย 

3. เลือกกลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัย 
นักท่องเที่ยวชำวไทย จ ำนวน 385 ท่ำน 

หน่วยงำนภำครัฐ ผู้ประกอบกำรท้องถ่ิน ประชำชนที่อำศัยอยู่ใน
ชุมชนบ้ำนปะอำว จ ำนวนทั้งสิ้น 12 ท่ำน 

5. สร้ำงเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบส ำรวจทรัพยำกรท้องถ่ินตำมแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ” 
และแบบสอบถำมแบบมีโครงสร้ำง โดยสัมภำษณ์หน่วยงำน
ภำครัฐ ผู้ประกอบกำรท้องถ่ิน ประชำชนที่อำศัยอยู่ในชุมชน 

บ้ำนปะอำว จ ำนวนทั้งสิ้น 12 ท่ำน 

แบบสอบถำมนักท่องเที่ยวชำวไทย จ ำนวน 385 ท่ำน 
6. สรุปผลและวิเครำะห์ข้อมูล 

ส ำรวจและประเมินของทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยว 

วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก  
(SWOT analysis & Tows Matrix)  

ประเมินรูปแบบและกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว  
ตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

สรุปข้ันตอนการสร้างรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

Input Process Output 
 

 
61 

กำรศึกษำลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ศึกษำพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และ
ศึกษำควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว

ชุมชนบ้ำนปะอำว  

วิเครำะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหำ (Content analysis) ระหว่ำงข้อมูลที่ได้จำกำรส ำรวจ
และประเมินของทรัพยำกรทำงกำรท่องเที่ยวร่วมกับข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ
ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ กำรศึกษำพฤติกรรม และควำมต้องกำรของ

นักท่องเที่ยวต่อรูปแบบและกิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำว 
 

ร่ำงรูปแบบและกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว  

คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบและ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวชุมชนปะอำว อ.

เมือง จ. อุบลรำชธำนี  
อย่ำงยั่งยืน บนฐำนแนวคิดคันโคมะจิซทึคุ
ริที่เหมำะสมกับบริบทชุมชนบ้ำนปะอำว 

ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบและกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวของชุมชนปะอำว  
ตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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บทที ่4 
 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี บนแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ”ผู้วิจัยได้ก าหนด
วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

1. เพ่ือส ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี  
บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัย
อยู่ในท้องถิ่นต่อการประเมินศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง  
จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ 

3. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  

4. เพ่ือศึกษารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  

5. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  
อ.เมือง จ. อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน  

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
N แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean)    
S.D. แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
𝑋2 แทน ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) 
P แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การน าเสนอผลการวิจัยในบทนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1  รายงานผลส ารวจทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยวของชมุชนบา้นปะอาว อ. เมือง จ.อบุลราชธานี  
บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
 ผลการส ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับประวัติของชุมชน ด้านสภาพภูมิศาสตร์ ด้านสภาพสังคม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อาทิ บทความวิจัย บทความวิชาการ วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ ตลอดจนผู้วิจัยได้ลงส ารวจพ้ืนที่ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือแบบส ารวจ
ทรัพยากรของชุมชนตามแนวคิด “คันโคมาจิทซึคุริ” ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอผลการรายงานผลการส ารวจ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว จ าแนกตามประเภทของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ ยว  โดยแบ่ งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบไปด้วย ด้ านทรัพยากรทางธรรมชาติ   
ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และด้านทรัพยากรบริการ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายงานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
 ประวัติของชุมชนปะอาว 

ชุมชนประอาวเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กับการก าเนิดเมืองอุบลราชธานี มีอายุราว 200 
กว่าปี ตามต านานเล่าว่าบรรพบุรุษของประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็นชาวลาวเวียงจันทร์ โดยมี
พระวอ พระตาเป็นผู้น าไพร่พลอพยพหนีราชภัยมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) เข้ามาตั้งบ้าน
แปงเมืองที่หนองบัวลุ่ม (ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวล าภู) โดยตั้งชื่อเมืองว่า นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัว
บาน ต่อมาเกิดศึกสงครามพระเจ้ากรุงสัตนาคนหุตได้ตามมารุกรานท าให้พระวอ พระตา  
ตายในที่รบ ท้าวค าผงบุตรของพระตาและพลพรรคได้รวบรวมไพร่พลอพยพหนีมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอน
มดแดง และห้วยแจระแม อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน โดยในสมัยพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกฯ ได้ยกฐานะห้วยแจระแม เป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ในปี พ .ศ. 2335 ต่อมาได้ย้าย 
มาอยู่ที่บริเวณดงอู่ผึ้งในพื้นที่ใกล้เคียง อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน  

ต่อมาท่านขุนใหญ่และขุนน้อยได้อพยพติดตามมาพร้อมกับท้าวค าผง และได้พาไพร่พลส่วน
หนึ่งแยกย้ายออกไปหาท าเลที่ตั้งหมู่บ้านเพ่ืออยู่อาศัยและได้มาถึงท าเลแห่งหนึ่งเป็นที่ลุ่มอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยและท ามาหากินเป็นอย่างยิ่งผู้เป็นพ่ี (ขุนใหญ่) จึงมอบให้ผู้เป็นน้อง  
(ขุนน้อย) รวมทั้งไพร่พลส่วนหนึ่ง ตั้งหลักปักฐานอยู่ ณ หมู่แห่งหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ป๋าอาว” ซึ่งปัจจุบัน
เรียกว่า “ปะอาว”จนถึงปัจจุบัน โดยค าว่า ปะอาว เพ้ียนมาจาก ป๋าอาว ออกส าเนียงเป็นภาษาอีสาน 
(ป๋า หมายถึง ปล่อยทิ้งไว้ ส่วนค าว่า อาว คือ ผู้ที่มีศักดิ์เป็นน้องของพ่อ หรือเทียบเท่า) 

ดังนั้น บ้านปะอาวจึงหมายถึง บ้านซึ่งผู้ที่เป็นพี่ชายปล่อยให้น้องชายอยู่ที่นี่ ส่วนผู้ที่เป็น
พ่ีชายได้พาสมัครพรรคพวกอีกส่วนหนึ่งอพยพขึ้นไปทางเหนือและได้พบท าเลที่เป็นชัยภูมิที่เหมาะสม
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จึงได้ตั้งหลักปักฐานก่อตั้งเป็นบ้าน มีชื่อว่า บ้านโพนเมือง อยู่เขตพ้ืนที่ต าบลหนองเล่า อ าเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน (สุริยา โชคสวัสดิ์ และคณะ, น. 13 2551)   

สภาพภมูิศาสตร์ของชมุชน 
ผู้วิจัยท าการส ารวจข้อมูลทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนปะอาวจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ

พ้ืนที่ด้วยตนเองและค้นหาข้อมูลทางสื่อออนไลน์ของเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว
เกี่ยวกับสภาพและข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน (องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว , 2562) โดย 
มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

ที ่ตั ้ง  ถนนแจ้งสนิท- ยโสธร บ้านปะอาว หมู่  4 อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานีเป็น 1 ใน 11 ต าบลในเขตอ าเภอเมืองอุบลราชธานี โดยต าบลปะอาวตั้งอยู่ห่างจากที่ 
ว่าการอ าเภอเมืองเมืองอุบลราชธานี เป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร 

อาณาเขตพื้นที่ติดต่อ 
ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหนองเหล่า ต าบลโพนแพง และ 

ต าบลหนองไข่นก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวนัออก  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหนองไข่นก อ าเภอม่วงสามสิบ  

จังหวัดอุบลราชธานี และต าบลหนองขอน อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศตะวนัตก  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหัวดอน อ าเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศใต ้ มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลหนองขอน อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี  

ขนาดพืน้ที่  ต าบลปะอาว มีพื้นท่ีต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประมาณ 27,500 ไร่ หรือ 44 ตารางกิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ของต าบลปะอาว เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีฝนตกชุกในฤดูฝนและ
มีปริมาณน้ าฝนมาก 

 ด้านอาชีพ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนปะอาวส่วนมากประกอบอาชีพของประชาชนใน
ต าบลปะอาวประกอบไปด้วย ดังนี้ 

1) เกษตรกรรม-ท านา 1,823 คน คิดเป็นร้อยละ 42.39 % 

2) เกษตรกรรม-ท าสวน 2 คิดเป็นร้อยละ 0.05 % 

3) รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 117 คิดเป็นร้อยละ 2.72 % 

4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 คิดเป็นร้อยละ 0.14 % 

5) พนักงานบริษัท 61 คิดเป็นร้อยละ 1.42 % 
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6) รับจ้างทั่วไป 776 คิดเป็นร้อยละ 18.04 % 

7) ค้าขาย 115 คิดเป็นร้อยละ 2.67 % 

8) ธุรกิจส่วนตัว 315 คิดเป็นร้อยละ 7.32 % 

9) อาชีพอ่ืน (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 116 คิดเป็นร้อยละ 2.70 % 

10) ก าลังศึกษา 873 คิดเป็นร้อยละ 20.30 % 

11) ไม่มีอาชีพ 97 คิดเป็นร้อยละ 2.26 %  

 ประชากร จากข้อมูลส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ของต าบลปะอาว พบว่า จ านวนประชากร
ของชุมชนบ้านปะอาว มีจ านวนทั้งสิ้น 5,389 คน จ าแนกเป็นชาย 2,687 คน หญิง 2,702 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 122.47 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,518 ครัวเรือน ซึ่งจะดู
ได้จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรภายในต าบลปะอาว มีอัตราที่เปลี่ยนแปลง
เล็ กน้ อย  ได้ แก่  จ านวนชาย  ปี  2558 เ พ่ิ มขึ้ น จ ากปี  2557 จ านวน  9 คน  จ านวนหญิ ง  
ปี 2558 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ านวน 22 คน 

 การศาสนา ประชาชนในต าบลปะอาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

 สถานบริการด้านการศึกษา  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว มีโรงเรียนในพ้ืน
ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านข่าโคม และ โรงเรียนบ้านหนองสร้างหมาก
แข้ง โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปะอาว  

 การสาธารณสุข  ต าบลปะอาว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปะอาว ตั้งอยู่ที่  บ้านปะอาว หมู่ที่  6 ต าบลปะอาว อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) 

 การคมนาคม  ต าบลปะอาวมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญคือ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 23 
ถนนแจ้งสนิทเป็นเส้นทางหลัก เชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดยโสธรและอีกหลายจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีจ านวนเส้นทางคมนาคมที่เป็นถนนลูกรัง ถนนดิน ถนนหินคลุก 
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และจ านวนถนนอ่ืน ๆ เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบลอ่ืน ๆ 
โดยการขนส่งในเขตต าบลปะอาว  ประชาชนนิยมใช้ยานพาหนะได้แก่ รถจักยานยนต์ รถประจ า
ทาง รถยนต์ส่วนบุคคล ตามล าดับ รถประจ าทางที่ประชาชนโดยสารจากหมู่บ้านถึงอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ได้แก่ รถประจ าทางสายอุบล- ปะอาว รถประจ าทางสายอุบล-ท่าวารี รถประจ าทางสาย
อุบล-เขื่องใน รถประจ าทางสายอุบล-ยโสธร เป็นต้น  

 การโทรคมนาคม หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน จ านวน 8 แห่ง 
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 การไฟฟ้า เขตต าบลปะอาว มีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งต าบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือนท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน 

 ระบบประปา  ประชาชนในต าบลปะอาว ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจาก
ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 689 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้ จ านวน 768 
ครัวเรือน จ านวนน้ าประปาที่ผลิตได้ 200 ลบ.ม./วัน จ านวนน้ าประปาที่มีการใช้ 200 ลบ.ม./วัน 
  
 ด้านทรัพยากรท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่   
 1. ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ 

1.1) นาข้าว 

ภาพที่ 6 นาข้าวชุมชนปะอาว 
  

 ที่ตั้ง    ต าบลปะอาว อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 
 ลักษณะสภาพแวดล้อม 
 ทุ่งนามีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ชาวบ้านชุมชนปะอาวนิยมปลูกข้าวหอมมะลิในแปลง 
ทุ่งนา นิยมปลูกข้าวแบบนาปีมากกว่านาปรัง (การท านานอกฤดูกาล) ช่วงเวลาในการหว่านข้าวจะท า
ในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฏาคมถึงประมาณช่วงเดือนสิงหาคม โดยอาชีพหลักของชุมชนบ้าน 
ปะอาว คือ การปลูกข้าว (อภิชาติ พานเงิน, การสัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2562) 
 อัตราค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ (ขายเป็นแพ็กเกจรวมกับกิจกรรมการเข้าพักโฮมสเตย์บ้าน
ปะอาว ทั้งนีร้าคาค่าธรรมเนียมเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับรายการน าเที่ยวต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเลือก) 
 วันเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน ในช่วงฤดูการท านาเท่านั้น 
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 1.2) ปา่ชุมชนดอนชี 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 ป่าชุมชนดอนชี 

 

 ที่ตั้ง อยู่ในพ้ืนที่ของศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองชุมชนบ้านปะอาว ต าบลปะอาว 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 
 สภาพแวดล้อม 
 พ้ืนที่ประกอบไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณ โดยมีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สวนสัตว์เปิด เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา แต่ปัจจุบันป่าชุมดอนชีได้ปิดการให้บริการ
นักท่องเที่ยวลงไปแล้ว (บุญมี ล้อมวงศ,์ การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2562) 
 

2. ด้านทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2.1) ศูนย์เฉลิมราชพิพิทธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว 

 
ภาพที่ 8 ศูนย์เฉลิมราชพิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว  

  

 ที่ตั้ง วัดบูรพา บ้านปะอาว ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
 สภาพแวดล้อม 
 ศูนย์เฉลิมราชพิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยมีการเก็บ
รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้โบราณ และเริ่มเปิดจัดนิทรรศการให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมในช่วง พ .ศ. 
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2540 พิพิธภัณฑ์ของชุมชนบ้านปะอาว ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของวัดบูรพา โดยดัดแปลงตัวอาคารของ
พิพิทธภัณฑ์มาจากชั้นล่างของกุฏิพระสงฆ์ให้เป็นพ้ืนที่ในการจัดแสดงวัตถุโบราณต่าง ๆ ภายใต้การ
ดูแลของหลวงพ่อพระครูสุตบูรพาสถิต เจ้าอาวาส ซึ่งวัตถุที่จัดแสดงมีหลากหลายชนิดวางบนชั้นไม้ 
และในตู้กระจก อาทิ ก าไลส าริดยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตะขอคานหามส าริดเขมรโบราณ คนโทส าริด
ราวสมัยพุทธศตวรรษที่ 20-21 ภาชนะเครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผาลาย
เขียนสี อายุประมาณ 3,000 – 2,000 ปี คนทีและหม้อก้นกลมปากผาย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 
17 ตู้พระคัมภีร์ อาสนะ เครื่องมือทอผ้า ที่ฟักไข่และออกใยไหมของตัวหม่อน โฮงกระบอง โปม (ถาด
ใส่ข้าวเหนียว) กระติบข้าว กระดึง เงินฮาง เครื่องทองเหลือง พานหมาก ตะเกียง เป็นต้น มีป้าย
ค าอธิบายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีบริการห้องน้ า 1 ห้องภายในตัวอาคารของ
พิพิทธภัณฑ์ (ไม่รวมห้องน้ าของวัดบูรพา) และมีสถานที่ส าหรับจอดรถได้ ประมาณ 5-10 คัน สามารถ
จอดรถบัสได้ประมาณ 5-6 คัน ต่อครั้งในการเข้าเยี่ยมชม (พระครูสุตบูรพาสถิต, การสัมภาษณ์, 26 
พฤษภาคม 2562)   
 อัตราค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ฟรี  
 เปิดให้บริการทุกวัน (แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าเยี่ยมชม) 
 2.2) การท าทองเหลืองโบราณ 

 
ภาพที่ 9 ศูนยอ์นุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว  

 

 ที่ตัง้ ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว หมู่ 5 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
34000  
 สภาพแวดล้อม 
 ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาวเป็นอาคารปูนชั้นเดียว ประกอบไปด้วย 
อาคารสาธิตวิธีการท าทองเหลือง อาคารจ าหน่ายของที่ระลึกจากทองเหลือง อาคารพักผ่อนส าหรับ
สมาชิกของศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลือง มีห้องน้ าบริการ 2 ห้อง แยกเป็นห้องน้ าชาย ห้องน้ า
หญิง มีสถานที่ส าหรับจอดรถได้ ประมาณ 4-5 คัน สามารถจอดรถบัสได้ประมาณ 3-4 คัน ต่อครั้งใน
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การเข้าเยี่ยมชม โดยภูมิปัญญาการท าทองเหลืองของชุมชนปะอาวได้รับการสืบสานต่อมารุ่นต่อรุ่น
นานมากกว่า 200 ปี โดยมีการสันนิฐานว่าภูมิปัญญาการท าทองเหลืองของชุมชนปะอาวได้รับอิทธิพล
มาจากชุมชนหนองบัวลุ่มภูเป็นชุมชนที่มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดต่อกับชุมชนบ้านเชียง จ. อุดรธานี ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของวัฒนธรรมการท าเครื่องทองเหลืองในสมัยโบราณด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้ งหาย
 ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาวได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับบุคคล
ที่มีความสนใจในงานหัตถกรรม นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังเล็งเห็นความส าคัญและเข้ามาสนับสนุน 
โฆษณาประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อออนไลน์ ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก เนื่องจากงานหัตถกรรมทองเหลืองเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของ
ไทย ประกอบไปด้วย ชุดเชี่ยนหมาก ขันน้ าพร้อมพานรอง ลูกกระพรวนหรือบักหิ่งขนาดต่าง ๆ กระดิ่ง 
คันโทน้ า แจกัน เชิงเทียน กาน้ า เป็นต้น โดยหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาวใช้ลวดลายในการพิมพ์
ลงบนขี้ผึ้ง 2 ลาย ได้แก่ ลายอิงหมากหวาย ลายกลีบบัว ลายฟันปลา ลายลูกสน ลายไข่ปลา และลาย
ลูกกลิ้ง จากค าบอกเล่าของพ่อบุญมี ล้อมวงษ์ ถึงที่มาของลายอิงหมากหวาย ลายฟันปลา ลายลูกสน 
ลายไข่ปลา และลายลูกกลิ้งนั้นมาจากการเลียนแบบความงามของธรรมชาติ (ลูกหวาย) ส่วนลายกลีบ
บัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวัสดุที่ใช้เป็นแม่พิมพ์จะใช้เขาควายที่ซอยออกตาม
แนวยาว ทั้งนี้เนื่องจากเขาควายมีคุณสมบัติไม่ติดกับขี้ผึ้ง ท าความสะอาดง่ายโดยวิธีการจุ่มน้ า ขี้ผึ้งก็
จะหลุดออกง่าย ในส่วนของกรรมวิธีการท าหัตถกรรมทองเหลืองจะต้องประกอบไปด้วยวัสดุ เครื่องมือ
ที่ส าคัญ คือ ดินโพนหรือดินจอมปลวก มูลวัวใช้ผสมกับดินโพนหรือดินจอมปลวก มอนน้อยเป็น
อุปกรณ์ส าหรับใช้กลึงแต่งพิมพ์ บั้งเดียกท าด้วยกระบอกไม้ไผ่กลวงใช้ส าหรับฉีดขี้ผึ้งเหลวให้ออกมา
เป็นเส้น ลูกกลิ้งพิมพ์ ขี้ผึ้งและส่วนผสม อุปกรณ์ต้มหลอมขี้ผึ้ง เบ้าหลอม เป็นต้น (บุญมี ล้อมวงศ์, 
การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2562)  
 อัตราค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ฟรี (ยกเว้นการเข้าชมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีผู้บรรยาย
ให้ความรู้ สาธิตวิธีการท าหัตถกรรมทองเหลือง รวมกับกิจกรรมเวิร์คช็อป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแต่ทั้งนี้
ราคาข้ึนอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเลือก)  
 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 
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 2.3) การทอผ้าไหมด้วยกรรมวิธีการย้อมจากสีธรรมชาติ 

 
ภาพที่ 10 ศูนย์แสดงสินค้าพ้ืนเมืองปะอาว 

 

 ที่ตั้ง 36 หมู่ที ่5 ต าบลปะอาว อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000 
 สภาพแวดล้อม 
 ศูนย์แสดงสินค้าพ้ืนเมืองปะอาวเป็นสถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพ้ืนเมืองของ
ท้องถิ่นและเป็น 1 ในโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน OTOP นวัตวิถี” เป็นอาคารปูนชั้นเดียว 3 
อาคารเชื่อมต่อกัน ได้แก่  

1) อาคารเรียนรู้ด้านการฟอกย้อมสีเส้นไหมจากสีธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ ผลไม้ รากไม้ 
รวมทั้งเป็นสถานที่สาธิตการทอผ้าไหมพ้ืนเมืองของท้องถิ่นปะอาว  

2)อาคารแสดงสินค้าพื้นเมืองปะอาวจ าหน่ายผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ ของท้องถิ่น  
3) อาคารส านักงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน OTOP นวัตวิถี” โดยมีสถานทีใ่ห้บริการส าหรับ

จอดรถได้ ประมาณ 4-5 คัน สามารถจอดรถบัสได้ประมาณ 3-4 คัน ต่อครั้งในการเข้าเยี่ยมชม  
มีห้องน้ าบริการ 1 ห้อง แบบรวม โดยบริเวณนอกตัวอาคารจะมีโซนในการปลูกต้นหม่อนไหม (เตือนใจ 
แก้ววงษา, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2562)   

หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านปะอาวเริ่มแรกเกิดขึ้นจากการทอผ้าไหมส าหรับใช้ในครัวเรือนมีการ
ถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าไหมมาแบบรุ่นต่อรุ่น จึงท าให้มีผู้ที่มีความสามารถและทักษะ
ในการทอผ้าฝีมือหลายคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุเพศหญิงจึงได้มีการรวมกลุ่มสตรี
ในชุมชนที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญในการทอผ้าไหม โดยได้มีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ปะอาวขึ้น โดย
มีวัถตุประสงค์ในการตั้งกลุ่ม เพ่ือผลิตผ้าไหมทอมือออกจ าหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ตั้งแต่ปี 
2530 เป็นต้นมา ซึ่งมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ กรรมวิธีในการย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติที่ได้จาก
ส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น สีเขียวจากใบหูกวาง สีเขียวอ่อนจากใบดอกแก้ว สีเขียวอ่อนจากต้นสบู่เลือด 
สีน้ าตาลจากเปลือกต้นอะลาง สีน้ าตาลเข้มจากเปลือกก่อ สีน้ าตาลแดงจากเปลือกประดู่ สีเหลืองจาก
แก่นขนุน แก่นเข หรือสีแดงจากครั่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าลวดลายของผ้าไหมปะอาวยังมี
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เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าไหมกาบบัว ผ้าไหมลายลูกแก้วซึ่งเป็นผ้าไหมลายพ้ืนบ้านแบบดังเดิม
ของชุมชนบ้านปะอาว (ปรารถนา จิระชัยอารีย์, 2556, น. 13-14)  

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ฟรี (ยกเว้นการเข้าชมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีผู้บรรยาย
ให้ความรู้ สาธิตวิธีการทอผ้าไหม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแต่ทั้งนี้ราคาข้ึนอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยว
เลือก)  

เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกของสมาชิก) 

2.4)  ด้านทรัพยากรประเพณีฮีตสิบสองและครองสิบสี่ 

 
ภาพที่ 11 สัมภาษณ์พระครูสุตบูรพาสถิตเกี่ยวกับประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่ 

  

 ที่ตั้ง วัดบูรพา บ้านปะอาว ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
 สภาพแวดล้อม 
 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักจึง
ท าให้การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชนเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาพุทธเป็นหลัก ได้แก่ 
ประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่ที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (พระครู
สุตบูรพาสถิต, การสัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2562)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ฮีตสบิสอง มีกิจกรรมประจ าเดือน ดังนี้  
 เดือนอา้ย ประเพณที าบญุ ภาษาอีสานเรียกว่า “บุญเข้ากรรม” ซึ่งชาวบ้านจะไปวัด
ท าบุญกับพระสงฆ์ มีการเลี้ยงผีแถน (เทวดา) และผีบรรพบุรุษ   
 เดือนยี่ ประเพณบีญุคนูลาน เป็นประเพณีความเชื่อของชาวบ้านปะอาวเกี่ยวกับการ 
ขอขมาต่อแม่โพสพ (ข้าว) หลังจากท่ีชาวบ้านฟาดข้าวในลาน ขนข้าวเหลือกขึ้นเล้า (ยุ้งฉาง)  
เสร็จเรียบร้อย เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการประกอบอาชีพท านาซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนบ้าน 
ปะอาว  
 เดือนสาม ประเพณีบญุขา้วจี ่ชาวบ้านจะท าพิธีบูชาเจ้าที่นา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่าตาแฮก 
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และท าบุญแผ่ส่วนกุศลให้ผีปู่ ผีย่า ผีตา และผียาย โดยเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ  
โดยการท าข้าวจี่ (ข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนสอดไส้น้ าตาลหรือน้ าอ้อยชุบไข่ปิ้งจนเหลือง) น าไปถวายพระ
พร้อมอาหารคาวหวานต่าง ๆ     
 เดือนสี ่ประเพณบีญุพระเวส เป็นการท าบุญในศาสนาพุทธ ซึ่งชาวบ้านได้ยึดถือปฏิบัติสืบ
ทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยชาวบ้านจะน าอาหารคาวหวานต่าง ๆ ไปท าบุญที่วัด
แล้วช่วงบ่ายจะมีการฟังเทศน์ เรื่องเวสสันดรชาดก  
 เดือนห้า ประเพณบีุญสรงน้ า หรือเทศกาลสงกรานต์ ชาวบา้นจะไปถวายจังหันเช้า-เพล 
ตอนบ่ายมีการสรงน้ าพระ รดน้ าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก่อเจดีย์ทราย 

เดือนหก ประเพณีบุญบัง้ไฟ ชาวบ้านจะจัดงานบุญบั้งไฟ (บุญขอฝน) เป็นการท าบุญบูชา
ตาแถน (เทวดา) เพ่ือขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารในปีต่อไป
และเป็นงานประเพณีบุญวิสาขบูชาซึ่งเป็นประเพณีส าคัญทางพุทธศาสนา ชาวบ้านนิยมไปท าบุญฟัง
เทศน์และเวียนเทียน เนื่องจากมีความเชื่อว่าการท าบุญในช่วงบุญวิสาขบูชาจะสร้างอานิสงส์ให้ตนเอง
ในภพหน้า 

เดือนเจ็ด ประเพณีบุญช าฮะ มีพิธีเลี้ยงตาแฮก (เทวดาประจ าท้องนา) งานบุญเบิกบ้าน
เบิกเมือง ซึ่งจะท าหลังจากที่ชาวบ้านหว่านข้าวกล้าด านาเสร็จ มีการท าพิธีเซ่นสรวงตาแฮก เพ่ือความ
เป็นสิริมงคลให้ข้าวกล้าในนางงอกงาม  

เดือนแปด ประเพณบีญุเขา้พรรษา ชาวบ้านจะช่วยกันจัดท าพิธีหล่อเทียนพรรษา มีการ
ประดับต้นเทียนให้มีความสวยงาม จัดขบวนแห่ต้นเทียนน าไปถวายเป็นพุทธบูชา มีการท าบุญถวาย
ภัตตหาร และผ้าอาบน้ าฝนแก่พระสงฆ์ที่วัด เพ่ือพระสงฆ์จะได้น าไปใช้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 

เดือนเก้า ประเพณีข้าวประดับดิน จัดงานวันแรม 14 ค่ า เดือน 9 นับแต่เช้ามืด ชาวบ้าน
ชุมชนปะอาวจะจัดอาหารคาวหวาน หมากพลู ยาเส้น ใส่กระทงเล็กๆ น าไปวางไว้ตามลานบ้าน  
ใต้ต้นไม้ ข้างพระอุโบสถ เพ่ือเป็นการให้ทานแก่เปรตหรือวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากตอนสายมีการ
ท าบุญที่วัดและฟังเทศน์ 
 เดือนสิบ ประเพณีบุญข้าวสาก ชาวบ้านมักจะจัดงานประเพณีบุญข้าวสากขึ้นในวันเพ็ญ
เดือน 10 ของทุกปี โดยชาวบ้านชุมชนปะอาวจะน าอาหารคาวหวานพร้อมกับข้าวสาก(กระยาสารท) 
ไปท าบุญที่วัด พร้อมกับมีการถวายผ้าอาบน้ าฝนและเครื่องไทยทาน แต่ก่อนที่จะถวายนั้นจะท าสลาก
ติดไว้ ซึ่งพระสงฆ์องค์ใดจับสลากใดได้ก็รับถวายจากเจ้าของส ารับนั้น ตอนบ่ายชาวบ้านจะมีการฟัง
เทศน์เพ่ือเป็นอานิสงส์ 
 เดือนสบิเอ็ด บญุออกพรรษา ชาวบ้านชุมชนปะอาวจะมีท าบุญตักบาตรเทโว พิธีกวนข้าว
ทิพย์ มีการถวายผ้าห่มหนาวแต่พระพุทธพระสงฆ์ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา  
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 เดือนสบิสอง บญุกฐนิ ชาวบ้านจะถวายกฐิน โดยการน าข้าวใหม่พร้อมทั้งอาหารคาว
หวานต่าง ๆ ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่วัด แล้วตอนบ่ายชาวบ้านจะมีการไปฟังเทศน์ที่วัดเพื่อเป็นอานิสงส์ 
 ครองสบิสี ่
 ส าหรับคองสิบสี่ ตามคติการถือปฏิบัติของชาวอีสานนั้นถือเป็นหลักธรรมในการครอง
บ้านครองเรือนที่ควรปฏิบัติ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนปะอาวได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
ชาวบ้านชุมชนปะอาวเป็นบุคคลที่มีการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
มิตรไมตรีจิตที่ดี และมีทศพิธราชธรรม  

 

 4. ด้านทรัพยากรบริการ 
 4.1) สถานที่พักแรม 

 
ภาพที่ 12 โฮมสเตย์บ้านปะอาว 

 

 ที่ตัง้ 190 หมู่ 5 ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
 สภาพแวดล้อม 
 โฮมสเตย์บ้านปะอาวเกิดจากการร่วมกลุ่มกันของคนในชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแบ่งพ้ืนที่
บ้านส่วนหนึ่งของตนไว้ส าหรับตอนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรม พร้อมทั้งมีการให้บริการ 
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการให้บริการด้านการน าเที่ยวในชุมชน โดยมีบ้านเรือนที่เข้าร่วม
โครงการโฮมสเตย์ จ านวน 10 หลัง ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 90 - 100 คน โดย 
มีรายละเอียดของกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมราคา (อภิชาติ พานเงิน, การสัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 
2562) ดังนี้  
 อัตราค่าบริการ 

1. อัตราค่าที่พัก 250 บาท / คน พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ 
2. อัตราค่าที่พักตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป 200 บาท พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ 
3. การจัดเลี้ยงพาแลง (อาหารต้องตกลงกันก่อนขึ้นอยู่กับความต้องการของ
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นักท่องเที่ยว)  
บริการเสริม 

1. การจัดบายศรีสู่ขวัญ ชุดละ 2,000 บาท 
2. การฟ้อนร าของเยาวชนปะอาว ชุดละ 2,000 บาท 
3. การฟ้องร ากลองตุ้ม ชุดละ 2,000 บาท 
4. วงพิณแคนพร้อมการแสดง ชุดละ 1,500 บาท 
5. ร าบายศรีสู่ขวัญ ชุดละ 2,000 บาท 
6. สาธิตการหล่อทองเหลือง ชุดละ 2,000 บาท 
7. ชมศูนย์เฉลิมราช 1,000 บาท 
8. การทอผ้าไหม ย้อมไหม (ท่ีศูนย์ OTOP) ชุดละ 2,000 บาท     

 4.2) การคมนาคมขนส่ง 

 
ภาพที่ 13 รถสายอุบลราชธานี – ไปอ าเภอเขื่องใน 

 

1. รถยนตส์ว่นตวั 
สามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปยังชุมชนบ้านปะอาว ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวเมือง

ออกไป 20 กม. โดยใช้ทางหลางหมายเลข 23 (อุบลราชธานี – ยโสธร) เมื่อถึง กม. ที่ 273 เลี้ยวขวา
ไปประมาณ 3 กม. ก็จะถึงบ้านปะอาว 

2. แท็กซี่ส่วนบุคคล 
สามารถเดินทางโดยแท็กซี่ส่วนบุคคลจากสนามบินไปยังชุมชนบ้านปะอาว ราคามิต

เตอร์เริ่มต้น 37 บาท นอกจากนี้ยังมีบริการเรียกแท็กชี่ผ่านแอพพิเคชั่น Taxi-Beam 
3. รถเช่า 
มีบริการเช่ารถท้ังขับเอง หรือมีบริการพร้อมคนขับจากสนามบินไปยังชุมชนปะอา 
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4. รถโดยสารจากตัวเมือง 
  มีบริการรถโดยสารจาก บขส. ตัวเมืองไปยังคิวรถสี่แยกกิโลศูนย์ สายอุบลราชธานี – 
เขื่องใน เวลาเดินรถ 11.00 – 12.00 น. ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ค่าโดยสารคนละ 20 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่14 แผนที่การเดินทางจากตัวเมืองไปยังชุมชนปะอาว 

 

ภาพที่ 14 แผนที่ชุมชนบ้านปะอาว  
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 

ผลการประเมินศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structure) จ านวนทั้งหมด 12 
ท่านประกอบไปด้วย 

1. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ตัวแทนผู้อ านวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
ตัวแทนผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว จ านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน  

2. ผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้แก่ ประธานศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง  ประธาน
ศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ประธานโฮมสเตย์ ประธานศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ตัวแทน
ผู้ประกอบการร้านอาหาร จ านวน 5 ท่าน  

3. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี จ านวน 3 ท่าน  
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การน าเสนอผลการศึกษาในวัตถุประสงค์นี้ แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 กลุ่ม ตามการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 

กลุม่ที ่1 ผลการศึกษาจากการสมัภาษณห์นว่ยงานภาครฐั 
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structure) กับหน่วยงานภาครัฐ 

ได้แก่ ตัวแทนผู้อ านวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนผู้อ านวยการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว จ านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งสามารถสรุปผลจากการ
สัมภาษณ์ได้ 5 ประเด็น จากการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ด้านศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อด้านศักยภาพของพ้ืนที่ในการรองรับ

นักท่องเที่ยว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนปะอาวมีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชนปะอาวมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองอุบลราชธานีใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางจากตัวเมืองไปยังชุมชนไม่นาน แต่ถ้าเป็นการขนส่งโดยสารรถแดงจะมีจ านวนแถวแค่วัน
ละรอบ และชุมชนมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น คือ เอกลักษณ์ด้านหัตถกรรม
ทองเหลือง และการทอผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ว่า 

“ผมคิดว่า การเดินทางมาเที่ยวชุมชนของเรามาง่าย สะดวกสบาย ใช้เวลาในการเดินทางจาก
ตัวเมืองเข้ามาถึงบ้านเราใช้เวลาไม่นาน มีรถยนต์บริการทั้งแท็กซี่มิตเตอร์จากสนามบินมายังบ้านเรา 
รถเช่าเป็นรายวันพร้อมคนขับก็มีให้เลือกใช้บริการ แต่ถ้าเป็นการเดินทางโดยรถแดงสายอุบลราชธานี 
– เขื่องในจะมีแค่วันละรอบเท่านั้น ชุมชนของเรามีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราคือเครื่อง
ทองเหลืองนี้แหละที่เป็นภูมิปัญญาที่พวกเราได้สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่เราภูมิใจมาก 
และมีการทอผ้าไหมลายลูกแก้วยอมมะเกลือซึ่งจะมีลักษณะออกสีด าๆ หน่อย สีด าที่ได้มากจากสีของ
มะเกลือซึ่งเป็นจุดเด่นของบ้านเรา” 

“หากมองในระดับพ้ืนที่ทางเรามองว่าชุมชนปะอาวก็นับว่ามีศักยภาพในการเป็นชุมชน
ท่องเที่ยว เพราะเขาท าการท่องเที่ยวชุมชนมาแล้วประมาณ 10 กว่าปีมาแล้ว เป็นชุมชนแรก ๆ ที่เริ่ม
เปิดการท่องเที่ยวชุมชน โดยเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของเขาที่ใคร ๆ ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ เครื่อง
ทองเหลืองที่มีกรรมวิธีในการท าแบบดังเดิมสืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ และชุมชนเขายัง
ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในโครงการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ซึ่งในอุบลฯ มีอยู่ประมาณ 75 แห่ง แต่มี
ศักยภาพจริง ๆ มีอยู่ประมาณ 5-10 แห่งเท่านั้น ซึ่งรวมหมู่บ้านปะอาวเข้าไปด้วย” 

“พ่ีมีความคิดเห็นว่าชุมชนปะอาวมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ท าไมถึงบอกว่ามี
ศักยภาพก็เพราะว่าทุกปีชุมชนปะอาวจะเป็นชุมชนต้น ๆ ที่ได้รับคัดเลือกอยู่เสมอจาก ททท . ในการ
ส่งเสริมและให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ล่าสุด ททท. ได้ท าโมเดล ควาย
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ทองเหลืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนเขาไปจัดแสดงที่กรมการ
ท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ ส่วนผ้าไหมปะอาวก็มีเอกลักษณ์มีวิธีการย้อมที่มีความโดดเด่น คือ ใช้สี ย้อมผ้า
ไหมจากสีธรรมชาติ แต่ถ้าเทียบกับหัตถกรรมทองเหลืองแล้วความโดดเด่นของเครื่องทองเหลืองจะโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์มากกว่า ส่วนด้านศักยภาพในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็นับว่ามีความ
สะดวกสบายเพราะมีบริการการขนส่งที่เข้าถึง ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองไปยังชุมชนไม่นาน 
ไม่น่าเกิน 30 นาที” 

“พ่ีคิดว่าชุมชนปะอาวเขามีความพร้อมในการต้อนรับกลุ่มนะท่องเที่ยวนะคะ เพราะด้วย
บริบทของพ้ืนที่ ชุมชนเขามีความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
ซึ่งชุมชนปะอาวจะมีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเขาคือ เครื่องทองเหลืองปะอาว ผ้าไหมย้อมจากสีธรรมชาติ 
และมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชปะอาวซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขา 
ส่วนการเดินทางไปยังชุมชนก็สะดวกสบาย เพราะเนื่องจากชุมชนปะอาวอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง” 

 ประเด็นที่ 2 ด้านศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อด้านศักยภาพในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลด้านสถิติจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนบ้านปะอาว จึงเป็นสาเหตุท าให้
หน่วยงานภาครัฐไม่ได้รับข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาด
ท่องเที่ยวชุมชนปะอาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลตามจุดสถานที่
ท่องเที่ยวภายในชุมชนปะอาวไม่ได้มีการบันทึกจัดเก็บสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  

แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลางได้มีการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อาทิ โครงการหมู่บ้าน 
OTOP นวัตวิถี โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาค
อีสาน ภายใต้แคมเปญ “อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะ
อาว โครงการสนับสนุนให้งบประมาณในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านปะอาว โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชุมชน และโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับ
งบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ว่า 

“ทางหน่วยงานของเราได้ช่วยเหลือการท่องเที่ยวโดยชุมชนปะอาวในด้านการเขียนขอ
งบประมาณ เพ่ือใช้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนปะอาวได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท แบ่งงบประมาณไปใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้ในการจัด
ฝึกอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี การฝึกอบรมด้านการ
พัฒนาสินค้าหัตถกรรมทองเหลือง ซึ่งรอการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม การทอผ้า การดนตรี
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นาฏศิลป์ ตลอดจนเวลาที่กระทรวงวัฒนธรรมมีการจัดงานเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ เขาก็จะ
ติดต่อมาทางหน่วยงานเราซึ่งหากมีการติดต่อมาเราก็จะน าเสนอวัฒนธรรมการท าหั ตถกรรม
ทองเหลือง การทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติของชุมชนปะอาวเป็นอันดับแรก ๆ” 

“ปะอาวเป็น 1 ในจุดหมายปลายทางที่เราได้บรรจุลงในโปรแกรมน าเที่ยวภาคอีสานในช่วง
ฤดูฝน ซึ่งของเราได้จัดแคมเปญ อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน และทุก ๆ ปี เราพยายามบรรจุการท่องเที่ยว
ชุมชนของปะอาวเข้าในโปรแกรมน าเที่ยวที่ทางเราท าการส่งเสริมโปรโมทอย่างสม่ าเสมอ โดยที่ผ่านมา
ทางหน่วยงานของพ่ีได้เคยน าทัวร์ไปลงที่ชุมชนปะอาวหลายครั้ง ทั้งทัวร์ในลักษณะ 1 วันเต็ม ครึ่งวัน 
และ 2 วัน 1 คืน แต่บางครั้งต้องดูความพร้อมของชุมชนเขาด้วย ล่าสุดทางหน่วยงานของพ่ีได้มีการให้
กลุ่มทองเหลืองของพ่อบุญมีท าโมเดล ควายทองเหลืองขึ้น เพ่ือไปจัดแสดงที่ส านักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ 
ด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนของเขา” 

“ทางหน่วยงานของเราได้มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนเขียนของบประมาณว่าชุมชนอยาก
พัฒนาท้องถิ่นของตัวเองในด้านใดบ้าง ภายใต้งบประมาณ 100,000 บาท หรือไม่เกิน 120,000 บาท 
ซึ่งแต่ละชุมชนเขาจะขอในสิ่งที่เขาต้องการ บางชุมชนเขาก็ของบประมาณในการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก บางชุมชนก็ขอไปศึกษาดูงานท่องเที่ยวในชุมชนอ่ืน ๆ ส่วนชุมชนปะอาวเขามีความ
ต้องการงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ป้ายบอกทาง ห้องน้ า มากกว่าการน า
งบประมาณไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางเราก็มีความยินดี เพราะ
เราคิดว่าสิ่งที่จะยั่งยืนที่สุดคือการตอบสนองความต้องการของชุมชน” 

“บ้านปะอาวเรามีโครงการในการท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเกิดจากการร่วมมือ
ร่วมใจกันของคนในหมู่บ้านเรา ช่วยกันท าความสะอาดถนนหนทาง ตัดหญ้าที่ขึ้นรกรุงรังตามเส้นทาง
สายวัฒนธรรม ถ้าหากถามถึงโครงการที่มาสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของเราก็จะมีโครงการ อปภร 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากเกิดภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว 
และทางเราได้มีการแบ่งสันปันส่วนงบประมาณของเราส่วนหนึ่งในการไปสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ด้วย” 

ประเด็นที่ 3 ด้านศักยภาพในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาว 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อด้านศักยภาพในการจัดกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าชุมชนปะอาวมีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
ด้านการท าหัตถกรรมทองเหลือง การทอผ้าไหมย้อมสีจากธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดังที่ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ว่า 

“ส าหรับหน่วยงานของพ่ีทางเราได้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของปะอาวในลักษณะ
ของการเป็นเมืองสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงทางด้านเครื่องทองเหลืองผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และมีการ
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บรรจุกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวชุมชนปะอาวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
ท่องเที่ยวของจังหวัด ได้แก่ กิจกรรมชมการสาธิตท าเครื่องทองเหลือง กิจกรรมชมการสาธิตและซื้อ
ของที่ระลึกผ้าไหมพ้ืนบ้านปะอาว และพาไปชมพิพิทธภัณฑ์เฉลิมราชปะอาวที่เป็นสถานที่รวบรวม
ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขา” 

“ชุมชนปะอาวจะมีศูนย์สาธิตการท าทองเหลืองที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวเยอะ 
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือจะเป็นกลุ่มของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นในลักษณะการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการท าเครื่องทองเหลือง โดยจะมีพ่อใหญ่บุญมีเป็นวิทยากรคอยให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการท าทองเหลือง แล้วก็มีบางกลุ่มไปศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์เฉลิม
ราช และไปเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมย้อมสีจากธรรมชาติ นับได้ว่าหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนปะ
อาวสถานที่เดียวได้ท่องเที่ยวครบรส” 

“ในมุมมองของด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต้องยอมรับว่าชุมชนปะอาวส่วนใหญ่กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวของเขาจะเน้นการเป็นแหล่งศึกษาดูงานมากกว่าการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือความ
เพลิดเพลิน เช่น กิจกรรมเรียนรู้การท าเครื่องทองเหลือง แต่มันจะต้องเป็นกลุ่มที่เขาสนใจจริง ๆ แต่
ชุมชนเขาก็ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอ่ืนอยู่บ้าง เช่น การพักโฮมสเตย์แต่เขามีปัญหาว่านักท่องเที่ยว
ไม่ค่อยนิยมพักค้างแรมเท่าไร อาจจะเนื่องจากอยู่ใกล้ตัวเมืองคนส่วนใหญ่ก็เลยตัดสินใจพักในเมือง
มากกว่า และโฮมสเตย์บ้านปะอาวยังไม่ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ที่ตรงตามมาตรฐานของทางหน่วยงาน
ภาครัฐก าหนด” 

“ผมจะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวมาปะอาวเขามักจะไปดูภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือไปดู
การทอผ้าไหม การท าทองเหลืองซึ่งเขาจะเปิดทุกวัน แต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะมาเป็นย่อม ๆ แต่มา
ทุกวัน ไม่ได้มาเป็นขบวนคราวละหลายคน แล้วบ้านเราก็ยังมีศูนย์เฉลิมราชโดยมีหลวงพ่อเป็นคนดูแล 
มีเส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดให้บริการ” 

ประเด็นที่ 4 ด้านศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านปะอาว  

ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อด้านศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวตามพันธกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 

“หน่วยงานของเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประสานงานด้านการน าเอาสินค้าชุมชน
ไปจัดแสดงตามงานเทศกาลต่าง ๆ และมีโครงการที่หน่วยงานพ่ีไปท ากับชุมชนปะอาวคือ โครงการ
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านที่วัดบูรพา ปะอาวเหนือ” 

“เราจะเข้าไปร่วมในส่วนของการท า PR ให้กับการท่องเที่ยวชุมชนปะอาวตลอดผ่านสื่อต่าง 
ๆ บรรจุการท่องเที่ยวชุมชนปะอาวเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมน าเที่ยวของเส้นทางท่องเที่ยวของ
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จังหวัดอุบลฯ ของเรา” 
“ส าหรับหน่วยงานของเรามีส่วนช่วยในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนปะอาวเป็นหลัก” 
“หน่วยงานของเราถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องท าอยู่แล้วในส่วนของการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวของเรา เช่น เรามีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
ชุมชนของเรามีความสวยงาม น่าอยู่ พัฒนาถนนหนทาง ลาดยาง มีการวางแผนและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวชุมชนในลักษณะต่าง ๆ เช่น โครงการจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์ของชาวบ้าน โครงการจัดตั้งศูนย์
ทอผ้าไหมปะอาวที่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์แสดงสินค้าพ้ืนเมืองตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับศูนย์ทองเหลืองของพ่อ
บุญมี ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ส าคัญของชุมชนปะอาวของเรา ในส่วนอื่น ๆ เราก็ไม่ละเลย ถ้าหากมีสิ่งใหน
ขาดเหลือต้องการงบประมาณในการไปพัฒนาเราก็จะด าเนินการจัดสรรให้ตามแต่สมควร” 

ประเด็นที่ 5 ด้านศักยภาพภายในและภายนอกของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อด้านศักยภาพภายในและภายนอกของ

การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนปะอาวมีศักยภาพ
ภายในและภายนอกที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้  

ด้านจุดแข็ง 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อด้านจุดแข็งของการท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนปะอาวมีจุดแข็ง คือ ด้านประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นท่ีมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากกว่า 200 ปี มีสิ่งดึงดูดใจและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่
น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาหัตถกรรมทองเหลือง ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งภูมิปัญญาทั้ง 2 ประเภท 
ได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจ าท้องถิ่น เนื่องจากมีเอกลักษณ์สะท้อนความเป็นท้องถิ่น
ของชุมชนบ้านปะอาว โดยได้รับการสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมการท าทองเหลืองและ
การทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติมาจากบรรพบุรุษ และนอกจากนี้ชุมชนปะอาวยังมี จุดแข็งด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น เพ่ือเป็นสถานที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า    

“เราต้องยอมรับว่าชุมชนปะอาวเขามีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือเครื่องทองเหลืองที่มี
ชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยวิธีการท าที่เขาสืบทอดต่อกันมาหลายรุ่น มีลวดลายเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร” 

“ชุมชนปะอาวมีการอนุรักษ์การแต่งกายและภูมิปัญญาแบบดังเดิมให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา
เรียนรู้ เช่น การใส่ชุดผ้าไหมยอมมะเกลือซึ่งเป็นวิธีการย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น” 

“เอกลักษณ์ของชุมชนเราคือมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น การท าเครื่องทองเหลือง การ
ทอผ้าไหมจากมะเกลือลายลูกแก้วซึ่งเป็นลายประจ าท้องถิ่นของเราแบบดังเดิม มีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
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ราชที่เป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุมงคล โบราณวัตถุตั้งแต่สมัยโบราณหลายร้อยปี” 
“หน่วยงานของเรามีการโปรโมทกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน โดยมีกิจกรรมให้นั่งท่องเที่ยวไปชมการสาธิตวิธีการด านา เสร็จแล้วก็พาไปดูการ
สาธิตท าเครื่องทองเหลือง และไปช้อปปิ้งผ้าไหมปะอาว” 

ด้านจุดอ่อน 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อด้านจุดอ่อนของการท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนปะอาวมีจุดอ่อน คือ กิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวมีจุดเด่นดึงดูดใจและมีเอกลักษ์ประจ าท้องถิ่นแต่ขาดกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ขาดความหลากหลายและความทันสมัยของผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก 
ชุมชนปะอาวยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ขาดโปรแกรมน าเที่ยวที่ชัดเจน ขาดบุคลากรในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
ปะอาวขาดการจัดเก็บข้อมูลด้านสถิติของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และโฮมสเตย์ไม่มีมาตรฐานตรง
ตามข้อก าหนดของมาตราฐานโฮมสเตย์ไทยที่รัฐบาลก าหนดจึงท าให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นใน
การให้บริการ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 

“พวกงานสินค้าที่ระลึกของปะอาวเขายังไม่มีความหลากหลายและทันสมัยเท่าไร แต่ก็มี
หลายหน่วยงานยื่นมือเข้าไปช่วย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการ
พัฒนาออกแบบแพคเกจจิ้งให้มีความสวยงามทันสมัย เดิมท ากระดิ่ง กระพรวน ตอนนี้มีการพัฒนาท า
ปิ่นปักผม แจกัน และทางเราไม่ได้มีการจัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยวเพราะเรื่องนี้น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เขาเป็นคนเก็บเอง” 

“โฮมสเตย์บ้านปะอาวยังไม่มีความพร้อมในการจะรองรับนักท่องเที่ยวเพราะเขายังไม่ผ่าน
การตรวจสอบมาตราฐาน และชุมชนปะอาวยังเป็นที่รู้จักส าหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
ส่วนมากที่พ่ีรู้จักก็เฉพาะกลุ่มศึกษาดูงานเพียงเท่านั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน ๆ ไม่ค่อยเห็นมากนัก เวลา
ที่หน่วยงานเราจัดโปรแกรมทัวร์ลงไปบ้านปะอาวบางทีกิจกรรมบางอย่าง เช่น การท านา การจัด
อาหารส าหรับนักท่องเที่ยวเขาก็ยังไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไร ขาดคนมาช่วยงานเวลาที่ทัวร์ลง 
โดยเฉพาะช่วงฤดูการท านา ซึ่งถ้าถามถึงโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวมีใหม ส่วนมาก
นักท่องเที่ยวจะต้องเป็นคนร้องขอเข้าไปเองว่าอยากชมการสาธิตอะไร ต้องการรายละเอียดอะไรบ้าง 
เช่น อาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยว ส่วนในเรื่องของสถิตินักท่องเที่ยวของปะอาวเฉพาะพ้ืนที่เราไม่มี 
แต่เราจะมีข้อมูลในภาพรวมทั้งจังหวัด” 

“โฮมสเตย์ชุมชนปะอาวไม่ค่อยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเท่าไร เพราะอยู่ใกล้เมือง 
เวลานักท่องเที่ยวมาเขาก็จะพักในเมืองมากกว่า แต่ถ้านักท่องเที่ยวต้องการพักเขาก็ยังมีการเปิด
ให้บริการ แต่ในส่วนของข้อมูลทางหน่วยงานของเราไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้ ถ้าเป็นเรื่องของการจัดเก็บ
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ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ไป” 
“กิจกรรมของชุมชนปะอาวส่วนมากก็แบบเดิม ๆ ไม่มีความหลากหลาย ซึ่งจริงเขาสามารถ

ที่จะเพ่ิมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น กิจกรรมการท าอาหารท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายมากข้ึน โดยก็ต้องมาดูว่าอาหารท้องถิ่นของเขาคืออะไร และเขาอยากได้นักท่องเที่ยว
กลุ่มใหน” 

ด้านโอกาส 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อด้านโอกาสของการท่องเที่ยวของชุมชน

บ้านปะอาว พบว่า ชุมชนปะอาวเป็น 1 ในชุมชนท่องเที่ยวเมืองรองที่หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีหน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค หัตถกรรมทองเหลือง
ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกของจังหวัดอุบลราชธานีในการไปจัดแสดงสินค้าตามงาน
มหกรรมต่าง ๆ มีหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมทักษะในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้กับชุมชนบ้านปะอาว มีหน่วยงานภาครัฐคอยให้ความช่วยเหลือประสานงาน 
ด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มีหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันทางการเงิน  
เข้าไปท ากิจกรรม CSR ปรับปรุงภูมิทัศน์ในจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนบ้านปะอาว ได้แก่ ศูนย์
หัตถกรรมทองเหลือง ศูนย์แสดงสินค้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช นักธุรกิจเข้า
มาลงทุนในจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้นท าให้ชุมชนปะอาวมีโอกาสในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ชุมชนปะอาวใช้ระยะเวลาไม่นานในการ
เดินทางจากตัวเมืองเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวท าให้การเดินทางมายังชุมชนมีความสะดวกสบาย เข้าถึง
ง่าย ชุมชนปะอาวได้รับความสนใจจากสื่อระดับประเทศและสื่อระดับท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น (อบต.) มีงบประมาณในการสนับสนุนส าหรับการไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ดังที่ผู้ให้
ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 

“เรามองว่าชุมชนปะอาวเป็นอีก 1 จุดหมายปลายทางที่ควรบรรจุลงในโปรแกรม ซึ่งเราได้มี
การโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนปะอาวผ่านสื่อออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ สารคดี
เครื่องทองเหลืองปะอาวทางสื่อโทรทัศน์ ทุก ๆ ปีพ่ีจะพากลุ่มทองเหลืองไปจัดแสดงสินค้าโชว์ที่
สนามหลวง และไม่ว่าจะก็อย่างไรก็ตามชุมชนปะอาวจะถูกเลือกเป็นอันดับแรก ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนหลายฝ่ายมีการเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตลอดจนด้าน
ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ซึ่งในระยะนี้จังหวัดอุบลฯ เริ่มมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนท าธุรกิจเพ่ิมมาก
ขึ้น หากมองในมุมทางด้านพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับธุรกิจของฝากของที่ระลึกของชุมชนปะ
อาวในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อนักลงทุนได้ง่าย เพราะมีพ้ืนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง” 
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“ชุมชนปะอาวเป็น 1 ในชุมชนท่องเที่ยวเมืองรองที่หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถ้าเข้าไปศูนย์เฉลิมราชจะเห็น
ป้ายของหลายหน่วยงานที่เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มของ
ธนาคารที่เขาเข้าไปท า CSR ทาสี ซ่อมก าแพงให้ในแหล่งท่องเที่ยว เช่นศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองปะ
อาว ศูนย์เฉลิมราช และศูนย์แสดงสินค้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว ส่วนในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว ทางหน่วยงานจะเป็นคนติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานของต ารวจท่องเที่ยวหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ แล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือด้านใด” 

“เราได้ร่วมคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งชุมชนปะอาวก็เป็น 1 ในชุมชนที่เรา
เลือก เนื่องจากเขามีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นภูมปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์คือทองเหลืองของพ่อบุญมี  
ที่เขามีการสาธิตการท าทองเหลืองด้วยกรรมวิธีแบบโบราณและท าจ าหน่ายทั่วไป มีสินค้าผ้าไหมที่มี
ลวดลายเฉพาะถิ่นของเขา และหน่วยงาน อบต. ผู้น าที่เราเรียกว่า บวร บ้าน วัด โรงเรียน เขามีความ
เข้มแข็ง” 

“เราจะมีงบประมาณในการสนับสนุนส าหรับการไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่
เขาประสบความส าเร็จทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน” 

ด้านอุปสรรค 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อด้านอุปสรรคของการท่องเที่ยวของ

ชุมชนบ้านปะอาว พบว่า หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเมืองรองที่
มีพ้ืนที่ติดกับการท่องเที่ยวเมืองหลักมากกว่าการท่องเที่ยวชุมชนเมืองรองที่มีพ้ืนที่ไม่ติดกับการ
ท่องเที่ยวเมืองหลัก ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันแบบมีส่วนร่วม การแซกเซงราคาและการควบคุมการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์
สินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ส่งผลท าให้ชุมชนไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก
ของท้องถิ่นส าหรับจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนได้ เนื่องจากกระบวนการในการผลิต
เป็นงานแฮนเมคที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและใช้เวลานานในการผลิตสินค้าออกมาในแต่ละชิ้น  ขาด
ที่พักแรมที่ได้มาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่พักแรมที่รัฐบาลก าหนดท าให้นักท่องเที่ยวขาดความ
เชื่อถือในการเข้ารับบริการ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า  

“หน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ซึ่ง 1 ในนั้นคือจังหวัด
อุบลฯ โดยเมืองรองที่เริ่มขายจะเป็นเมืองที่ติดกับเมืองหลักทางการท่องเที่ยว ดังนั้นจังหวัดอุบลฯ 
จึงเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองรองที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกับเมืองหลัก” 

“เราท าโปรแกรมน าเที่ยวในฤดูฝน ซึ่งเราได้บรรจุกิจกรรมการท านาของชุมชนปะอาวเข้ามา
ในโปรแกรมแต่กลับพบอุปสรรคในช่วงฤดูการท านา เพราะเขาจะไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมท า
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กิจกรรมกับนักท่องเที่ยว เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม นอกจากเขาจะเสร็จสิ้นภาระกิจการด านาเสร็จ
เรียบร้อยก่อน และเวลาที่พานักท่องเที่ยวลงพ้ืนที่เช่นกลุ่มทอผ้าไหมเขาก็มักจะไม่ค่อยมีเวลามาสาธิต
การทอผ้าให้นักท่องเที่ยวดูเท่าไร และชาวบ้านบางกลุ่มรับทอผ้าไหมจากนายทุนเป็นหลักจึงท าให้ไม่มี
เวลามาสาธิตการทอผ้าไหมให้กับนักท่องเที่ยวดู และราคาผ้าไหมค่อนข้างแพง  ในขณะที่ด้านที่พัก
โฮมสเตย์ของเขายังไม่ผ่านมาตราฐานโฮมสเตย์ที่รัฐบาลก าหนดจึงท าให้นักท่องเที่ยวอาจไม่เกิดความ
เชื่อมั่นในการเข้าไปใช้บริการ” 

“ศูนย์แสดงสินค้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาวเขาจะมีผ้าไหมจ าหน่ายและเป็นสถานที่ทอผ้าไหม เขา
จัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมขึ้น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทอที่ศูนย์กับทอที่บ้านของเขาเอง
แล้วแต่ใครจะสะดวก แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวอยากซื้อผ้าไหมกลับก็สามารถซ้ือได้ที่ศูนย์หรือสามารถไป
ซื้อได้ที่ศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ในเมืองได”้ 

จากผลการสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structure) กับ
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ตัวแทนผู้อ านวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทน
ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว จ านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน สามารถ
น ามาสรุปเป็นตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ 

ค ำถำม 
ททท. 

ส ำนักงำนจังหวัดอุบลฯ 

กำรท่องเที่ยว 
และกีฬำแห่งประเทศไทยส ำนักงำน

อุบลฯ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวดัอุบลฯ อบต.ปะอำว 

1. ด้ำนศักยภำพและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในกำรรองรับนักท่องเที่ยว 

   1.1) ท่านคิดวา่ชุมชนปะอาวมีความพร้อม
ในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะ
เหตุผลใด 
และชุมชน 

มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น  มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
การเดินทางเข้าถึงง่าย สะดวกสบาย  

มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น  มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
การเดินทางเข้าถึงง่าย 
สะดวกสบาย  

  1.2) ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นของชุมชนปะอาวคืออะไร 

หัตถกรรมทองเหลือง หัตถกรรมทองเหลืองและการทอผา้ไหม
ลายลูกแก้วย้อมมะเกลอื 

หัตถกรรมทองเหลือง  
การทอผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ 
ศูนย์เฉลิมราช 

หัตถกรรมทองเหลือง  
การทอผ้าไหมลายลูกแก้วย้อม
มะเกลือ ศูนย์เฉลิมราช 

2. ด้ำนศักยภำพในกำรบรหิำรจดักำรทรัพยำกรทำงกำรท่องเทีย่ว 

    2.1) หน่วยงานของท่านทราบจ านวนสถิติ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเท่ียวภายใน
ชุมชน 
ปะอาวหรือไม่  

ไม่ทราบ ไม่ทราบ ไม่ทราบ ไม่ทราบ 

    2.2) หน่วยงานของท่านมีนโยบายเกีย่วกบั
การวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชนปะอาวหรือไม่ (หากมีโปรดระบุ
โครงการประกอบ) 

โครงการ“อีสานเขียว เท่ียวหน้าฝน” โครงการสนับสนุนให้งบประมาณในการ
พัฒนาชุมชนท่องเท่ียว 

-โครงการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถ ี 
-โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาและออกแบบบรรจภุัณฑ์ 

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชน  
-โครงการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  
-โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับ
งบประมาณในการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชพีในชุมชน 
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ค ำถำม 
ททท. 

ส ำนักงำนจังหวัดอุบลฯ 

กำรท่องเที่ยว 
และกีฬำแห่งประเทศไทยส ำนักงำน

อุบลฯ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวดัอุบลฯ อบต.ปะอำว 

3. ด้ำนศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวของชมุชนปะอำว 

ท่านคิดว่าชุมชนบ้านปะอาว  
มีทรัพยากรท้องถิ่นอะไรบ้างที่สามารถน ามา
สร้างแรงดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเยือน (เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ) เพราะเหตุผลใด 

-การท าหัตถกรรมทองเหลือง การทอผ้า
ไหมย้อมสีจากธรรมชาติ เพราะมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีการสืบทอด
กรรมวิธีการท ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
และมีลวดลายเฉพาะถิ่น 
-ศูนย์เฉลิมราชที่เป็นสถานที่เก็บ
รวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่น  

-การท าหัตถกรรมทองเหลือง การทอผ้า
ไหมย้อมสีจากธรรมชาติ เพราะมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีการสืบทอด
กรรมวิธีการท ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
และมีลวดลายเฉพาะถิ่น 
-ศูนย์เฉลิมราชที่เป็นสถานที่เก็บรวบรวม
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

-การท าหัตถกรรมทองเหลือง การทอผ้า
ไหมย้อมสีจากธรรมชาติ เพราะมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีการสืบทอด
กรรมวิธีการท ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
และมีลวดลายเฉพาะถิ่น  
-ศูนย์เฉลิมราชที่เป็นสถานที่เก็บรวบรวม
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

-การท าหัตถกรรมทองเหลือง 
การทอผ้าไหมย้อมสีจาก
ธรรมชาติ เพราะมีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นที่มกีารสืบทอด
กรรมวิธีการท ามาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษและมีลวดลาย
เฉพาะถิ่น  
-ศูนย์เฉลิมราชที่เป็นสถานที่เก็บ
รวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่น  

4. ด้ำนศักยภำพในกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรท่องเทีย่วของชุมชนบำ้นปะอำว  

หน่วยงานของท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะ
อาว ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชน หรือไม่ 
(หากเคยเข้าร่วม โปรดระบุโครงการที่ท่าน
เคยเข้าร่วม) 
 
 
 
 
 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว
ของชุมชนปะอาวตามพันธกจิของ
หน่วยงาน ภายใต้โครงการ“อีสานเขยีว 
เท่ียวหน้าฝน” 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
ชุมชนปะอาวตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ภายใต้โครงการสนับสนุนให้งบประมาณ
ในการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
ชุมชนปะอาวตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ภายใต้โครงการหมูบ่้าน OTOP นวัตวิถ ี
และโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวตาม
พันธกิจของหน่วยงาน ภายใต้
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน 
โครงการอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือนและ  
โครงการสนับสนุนเกี่ยวกบั
งบประมาณในการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชพีในชุมชน 
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ค ำถำม 
ททท. 

ส ำนักงำนจังหวัดอุบลฯ 

กำรท่องเที่ยว 
และกีฬำแห่งประเทศไทยส ำนักงำน

อุบลฯ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวดัอุบลฯ อบต.ปะอำว 

5. ด้ำนศักยภำพภำยในและภำยนอกของกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำว  
   1) ด้ำนศักยภำพภำยใน 

      1.1) ด้ำนจดุแข็ง 

ท่านคิดว่าจุดแข็งของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พรอ้มให้
เหตุผลประกอบ 

ภูมิปัญญาหัตถกรรมทองเหลือง ผ้าไหม
ย้อมสีธรรมชาติ เนื่องจากเป็นภูมิ
ปัญญาที่มีการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่
สมัยโบราณ ประมาณ 200 กว่าป ีและ
มีความเป็นเอกลักษณ ์

ภูมิปัญญาหัตถกรรมทองเหลือง ผ้าไหม
ย้อมสีธรรมชาติ เนื่องจากเป็นภูมิปัญญา
ที่มีการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัย
โบราณ ประมาณ 200 กวา่ปี และมีความ
เป็นเอกลักษณ์ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจ ามีเอกลักษณ์ 
และมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพพิิธภัณฑ์
ท้องถิ่นซ่ึงเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ของชุมชนปะอาว 

ภูมิปัญญาหัตถกรรมทองเหลือง 
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาต ิ
เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาที่มีการ
สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัย
โบราณทประมาณ 200 กว่าป ี
และมีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นซ่ึงเป็น
สถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นของชุมชน 

      1.2) ด้ำนจดุอ่อน 

ท่านคิดว่าจุดออ่นของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พรอ้มให้
เหตุผลประกอบ 

-ขาดโปรแกรมน าเที่ยวที่ชัดเจน  
-ขาดบุคลากรในการด าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลเกบ็เกี่ยว  
-จุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชนปะอาวขาดการจัดเก็บข้อมูล
ด้านสถิติของนักท่องเที่ยวอยา่งเป็น
ระบบ  

-กิจกรรมทางการท่องเท่ียวของชุมชนปะ
อาวมีจุดเด่นดึงดูดใจและมีเอกลกัษ์
ประจ าท้องถิ่นแต่ขาดกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
-ขาดความหลากหลายและความทันสมยั
ของผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก  

-กิจกรรมทางการท่องเท่ียวของชุมชนปะ
อาวมีจุดเด่นดึงดูดใจและมีเอกลกัษ์ประจ า
ท้องถิ่นแต่ขาดกิจกรรมทางการท่องเท่ียวที่
หลากหลาย  
-ขาดความหลากหลายและความทันสมยั
ของผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก  

-ชุมชนปะอาวยังไม่ค่อยเป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยว  
-ขาดการจัดเก็บข้อมูลดา้นสถิติ
ของนักท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบ 
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ค ำถำม 
ททท. 

ส ำนักงำนจังหวัดอุบลฯ 

กำรท่องเที่ยว 
และกีฬำแห่งประเทศไทยส ำนักงำน

อุบลฯ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวดัอุบลฯ อบต.ปะอำว 

-โฮมสเตย์ไม่มีมาตรฐานตรงตาม
ข้อก าหนดของมาตราฐานโฮมสเตย์ไทย
ที่รัฐบาลก าหนด 

-ชุมชนปะอาวยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว  
-ชุมชนปะอาวขาดการจัดเกบ็ข้อมูลด้าน
สถิติของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ -
โฮมสเตย์ไม่มีมาตรฐานตรงตาม
ข้อก าหนดของมาตราฐานโฮมสเตย์ไทยที่
รัฐบาลก าหนด 

-ขาดการจัดเก็บข้อมูลดา้นสถิติของ
นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

5.2) ด้ำนศักยภำพภำยนอก 

      2.1) โอกำส 

ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พรอ้มให้
เหตุผลประกอบ 

-มีเครือข่ายทางการท่องเท่ียวระดับ
ภูมิภาค 
-หัตถกรรมทองเหลืองได้ถูกคัดเลือกให้
เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกของจังหวัด
อุบลราชธานีในการไปจัดแสดงสินค้า
ตามงานมหกรรมต่าง ๆ 
-มีหน่วยงานรักษาความปลอดภัยใหแ้ก่
นักท่องเที่ยว  
-นักธุรกจิเข้ามาลงทุนในจังหวัด
อุบลราชธานีเพิ่มขึ้นท าให้ชุมชนมี
น าเสนอผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิง
พาณิชย์  

-ท่องเที่ยวเมืองรองที่หน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว 
-เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
 นวัตวิถ ี 
-มีหน่วยงานรักษาความปลอดภัยใหแ้ก่
นักท่องเที่ยว  
-มีสถาบันทางการเงิน 
เข้าไปท ากิจกรรม CSR ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ในจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ 
-ระยะทางจากตวัเมืองไปยังชุมชน  
 ใช้เวลาไม่นาน 
  

-เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
-หัตถกรรมทองเหลืองได้ถูกคัดเลือกให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกของจังหวัด
อุบลราชธานีในการไปจัดแสดงสินค้าตาม
งานมหกรรมต่าง ๆ 
-มีหน่วยงานจัดฝึกอบรมทักษะในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้กับชุมชน
บ้านปะอาว  

-ท่องเที่ยวเมืองรองที่หน่วยงาน
ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการท่องเท่ียว 
-เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP   
 นวัตวิถ ี 
-มีหน่วยงานรักษาความ
ปลอดภัยใหแ้ก่นักทอ่งเที่ยว  
-มีสถาบันทางการเงิน 
เข้าไปท ากิจกรรม CSR 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในจุดท่องเที่ยว
ต่าง ๆ 
-ระยะทางจากตวัเมืองไปยัง
ชุมชนใช้เวลาไม่นาน 
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ค ำถำม 
ททท. 

ส ำนักงำนจังหวัดอุบลฯ 

กำรท่องเที่ยว 
และกีฬำแห่งประเทศไทยส ำนักงำน

อุบลฯ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวดัอุบลฯ อบต.ปะอำว 

-ระยะทางจากตวัเมืองไปยังชุมชนใช้
เวลาไม่นาน 
-สื่อในระดับประเทศและท้องถิ่นให้
ความสนใจ 

-มีหน่วยงานจัดฝึกอบรมทักษะ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกให้กับชุมชนปะอาว 

      2.2) อุปสรรค 

ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พรอ้มให้
เหตุผลประกอบ 

-ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
พัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว  
-การแซกเซงราคาและการควบคุมการ
ผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก
ทางการท่องเท่ียวของท้องถิ่น ส่งผลท า
ให้ชุมชนไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์
สินค้าที่ระลึกของท้องถิ่นส าหรับ
จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เยือนได้ เนื่องจาก 
-กระบวนการในการผลิตเป็นงาน 
แฮนเมคที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและ
ใช้เวลานานในการผลิตสินค้าออกมาใน
แต่ละชิ้น -ขาดที่พักแรมที่ได้มาตรฐาน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่พักแรมที่
รัฐบาลก าหนด 

-หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนเมืองรองที่มี
พื้นที่ติดกับการทอ่งเที่ยวเมืองหลัก
มากกว่าการท่องเท่ียวชุมชนเมืองรองทีม่ี
พื้นที่ไม่ติดกับการท่องเท่ียวเมืองหลกั  
-ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
พัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว  
-ขาดที่พกัแรมที่ได้มาตรฐานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่พักแรมที่รัฐบาลก าหนดท าให้
นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อถอืในการเข้า
รับบริการ 

-ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
พัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว  

อยู่ใกล้ตัวเมืองท าให้
นักท่องเที่ยวเลือกพักแรมในตัว
เมืองมากกวา่พักที่ชุมชน 
เนื่องจากมีรูปแบบทีพ่ักแรมให้
เลือกหลากหลาย 
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 กลุม่ที ่2 ผลการศึกษาจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการทอ้งถิ่น  
 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structure) กับผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น ได้แก่ ประธานศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง ประธานศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้าน ประธานโฮมสเตย์ ประธานศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร 
จ านวน 5 ท่าน ซึ่งสามารถสรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ 5 ประเด็น จากการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ด้านศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อด้านศักยภาพและอัตลักษณ์ของพ้ืนที่

ในการรองรับนักท่องเที่ยว พบว่า ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง ศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้าน และโฮมสเตย์บ้านปะอาวมีการจัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมแบบลงรายชื่อในสมุดแต่
ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิตินักท่องเที่ยวในระบบคอมพิวเตอร์ท าให้ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวร่วมกัน ส่วนศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน และตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ได้มีการจัดเก็บสถิตินักท่องเที่ยวไว้  

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าชุมชนของตนอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
คือ หัตถกรรมทองเหลือง รองลงมา คือ หัตถกรรมการทอผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันนี้ ด้านศักยภาพด้านพ้ืนที่ พบว่า 
ชุมชนปะอาวมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวด้านสถานที่จอดรถให้บริการอย่างเพียงพอ ด้าน
พ้ืนที่ในการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ ประมาณ 100 คน ต่อครั้ง แต่ยังขาดศักยภาพด้าน
การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านห้องน้ าที่แยกบริการชายหญิง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าว 
ไว้ว่า 

“นักท่องเที่ยวที่เข้ามาศูนย์ของเราส่วนมากจะมาเป็นคณะเพ่ือมาศึกษาดูงานการท า
หัตถกรรมทองเหลือง เขาจะมีหนังสือมาแจ้งล่วงหน้า แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ต้องแจ้งก่อนเข้า
มา ส่วนใหญ่ช่วงเข้าพรรษาแขกจากต่างประเทศจะมาเยอะมาประมาณ1,100 -1,200 คนต่อปี 
นักเรียนนักศึกษาอยู่ประมาณ 3,000 -4,000 คนต่อปี ซึ่งเราท าสมุดเข้าเยี่ยมชมให้นักท่องเที่ยวเขาลง
สมุดเยี่ยมเมื่อเขามาดูงาน เราไม่ได้ก าหนดจ านวนคนเข้าต่อรอบ แต่รอบหนึ่งเราสามารถรับได้ที่ 80-
100 คน” 

“จุดเด่นที่คนมาแล้วมาดูมาชมก็คงต้องเป็นทองเหลืองและผ้าไหมปะอาวเท่านั้น ลายผ้าไหม
ที่เป็นลายพ้ืนบ้านจริง ๆ ของเราคือลายลูกแก้ว มีสมาชิกเป็นคนทอ ย้อมไหมจากสีธรรมชาติ แต่อย่าง
อ่ืนก็มี เช่น พิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้านศูนย์เฉลิมราช ศูนย์ของเรามีพ้ืนที่กว้างขวางรองรับรถบัสได้ 2-3 คัน 
สบายมาก” 
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“ส าหรับศูนย์เฉลิมราชถ้าอาตมาอยู่อาตมาก็จะให้นักท่องเที่ยวเขาเซนต์ชื่อผู้เข้าเยี่ยมชม 
เฉลี่ยจ านวนนักท่องเที่ยวที่มามีจ านวนค่อนข้างน้อยแต่ถี่มีมาทุกเดือน ส่วนมากเป็นคณะนักศึกษาที่
เขามาหาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ภูมิปัญญาต่าง ๆ ส่วนในเรื่องของอัตลักษณ์ของชุมชนเราที่โดดเด่นก็
น่าจะเป็นเครื่องทองเหลือง” 

“จุดเด่นของปะอาวถ้าจะบอกตอนนี้ก็คงต้องเป็นเครื่องทองเหลือง สาเหตุคือเป็นงานฝีมือ 
ท าด้วยมือทุกชิ้น และแต่ละชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก และยังมีการการันตีรางวัลปราชญ์ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท้องถิ่นให้พ่อบุญมีและมีรางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมาย นั้น แสดงว่า
หัตถกรรมทองเหลืองเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีความส าคัญและโดดเด่น ส าหรับโฮมสเตย์ของเราก็
ยังคงมีนักท่องเที่ยวมาพักเรื่อย ๆ แต่ไม่เยอะ เพราะเนื่องด้วยบ้านเราอยู่ใกล้เมืองเขาก็เลยเข้าไปพักใน
เมืองเป็นส่วนใหญ่ จ านวนนักท่องเที่ยวที่เขามาพักก็มีการให้เขาลงชื่อในสมุดเข้าพักแต่บางคนก็ไม่ลง” 

“ถ้าใครมาบ้านเราส่วนมากเขาก็จะดูการท าทองเหลือง การท าผ้าไหมเป็นหลัก เพราะอย่าง
อ่ืนก็ไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่น” 

ประเด็นที่ 2 ด้านศักยภาพในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาว 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อด้านศักยภาพในการจัดกิจกรรม

ทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าชุมชนปะอาวมี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวด้านการให้บริการน าเที่ยว ด้านการให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ด้านกิจกรรมสาธิตกรรมวิธีในการท าเครื่องทองเหลืองด้วยวิธีโบราณ การสาธิตการทอผ้า
ไหมย้อมสีธรรมชาติ กิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชน ณ ศูนย์เฉลิม
ราช และโฮมสเตย์ปะอาว ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ว่า 

“โฮมสเตย์ของเราจะมีการจัดกิจกรรมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น การตักบาตรพระในตอน
เช้า การพาไปดูการสาธิตการท าเครื่องทองเหลืองของประธานกลุ่มพ่อบุญมี พาไปช้อปปิ้งผ้าไหม
พ้ืนเมืองของบ้านเรา ชมการสาธิตการทอผ้าไหม การย้อมผ้าไหมจากสีธรรมชาติ พาไปศูนย์เฉลิมราช
เพ่ือดูวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และมีการกินอาหารเย็นแบบพาแลง มีการบายศรีสู่ขวัญ แต่
แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะร้องขออยากได้อะไรบ้างเราก็สามารถจัดหามาให้ได้” 

“อาคารหลังนี้มี 3 ชั้น เราแบ่งออกเป็นชั้นที่ 1 เป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโบราณวัตถุ 
ชั้นที่ 2 เครื่องลาง ของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชั้น 3 เป็นที่เก็บพระไตรปิฎก เรามีห้องน้ า 1 ห้องไว้
บริการนักท่องเที่ยวอยู่ชั้น 1 เพ่ือรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม” 

“กิจกรรมของศูนย์เรา นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากเขามาดูการทอ การย้อม การสาวไหม ก็
แล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวอยากดูอะไร ถ้าอยากดูทุกข้ันตอนเขาก็จะระบุมาบอก” 
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“กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมาท าส่วนมากเป็นการมาเรียนรู้และดูการสาธิตการท าเครื่อง
ทองเหลือง แต่ก็มีบางกลุ่มที่ลองมาฝึกท าเรียนรู้จริงแล้วให้เราส่งเครื่องทองเหลืองที่เขาท ากลับไปให้ 
เช่น กลุ่มนักศึกษาท่ีมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่กรุงเทพฯ” 

“พ่ีไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยตรง แต่พ่ีจะขายอาหารให้
นักท่องเที่ยวแทน ซึ่งอาหารส่วนมากก็จะเป็นอาหารบ้าน ๆ เรา เช่น อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว” 

ประเด็นที่ 3 ด้านศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านปะอาว  

ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อด้านศักยภาพในการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันจึงท าให้รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของ
ชุมชนปะอาวไม่มีความเชื่อมโยงกัน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ว่า 

“ส่วนมากเราก็จะท าของเราในส่วนของกลุ่มอ่ืน ๆ เราก็ไม่รู้ข้อมูลของเขา” 
“เราไม่ได้เข้าไปร่วมวางแผนอะไรกับเขาเท่าไร แต่ถ้า อบต. เขามีโครงการอะไรให้เราท าเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ท า” 
“การร่วมกันวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวส่วนมาก็จะเป็นในลักษณะหารือในการต้อนรับ

แขกส าคัญที่เข้ามาเที่ยวบ้านเรา เช่น กลุ่มรัฐมนตรีต่าง ๆ พวกชาวบ้านก็จะมาใช้ศาลาการเปรียญใน
การเป็นที่ประชุม บ้านเรายังไม่ได้มีการร่วมกันวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริงจังเท่าไรนัก” 

“การวางแผนร่วมกันแบบจริงจังก็ยังไม่มี แต่จะเป็นในลักษณะของความร่วมมือมากกว่า 
เช่น โฮมสเตย์ส่วนมากก็จะไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองในการสาธิตการท า
ทองเหลืองให้นักท่องเที่ยวดู” 

“ส าหรับพ่ีไม่ได้มีการเข้าไปร่วมในการวางแผนด้านการท่องเที่ยว โดยส่วนมากถ้ามี
นักท่องเที่ยวมาพวกประธานกลุ่มต่าง ๆ เขาจะมาบอกให้พี่ท าอาหารไปส่งเขาเพ่ือให้กับนักท่องเที่ยว” 

ประเด็นที่ 4 ด้านศักยภาพทางด้านการตลาดท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน  
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อด้านศักยภาพทางด้านการตลาด

ท่องเที่ยว พบว่า ชุมชนปะอาวมีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 3,000-4,000 คน ต่อปี โดยคิดจากสถิติ
ของจุดท่องเที่ยวหลักภายในชุมชนปะอาวที่มีการประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุด คือ จุด
ท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากที่มาเยือนชุมชน คือ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษา เพศหญิง โดยมีวัตถุประสงค์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาดูงานด้านงานหัตถกรรม
ทองเหลือง และการทอผ้าไหมพ้ืนเมืองของชุมชน ใช้วิธีการเดินทางมายังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ โดย
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ส่วนมากเป็นรถยนต์ส่วนตัว จุดท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวของตนสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาได้มากกว่ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวอ่ืน จุดท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองและศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ผู้ให้
ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของตนสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษาได้มากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน โฮมสเตย์บ้านปะอาวผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น
ว่าแหล่งท่องเที่ยวของตนสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่
ต้องการมาศึกษาดูงานได้มากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ผู้ให้ข้อมูล
มีความคิดเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของตนสามารถดึงดูด ใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 กว่าปีขึ้นไปได้มากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน และ
ผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าธุรกิจของตนสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ทั่วไปได้ เพราะให้บริการอาหารท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคย ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าว 
ไว้ว่า 

“แขกจากต่างประเทศจะมาเยอะมาประมาณ1,100 -1,200 คนต่อปี นักเรียนนักศึกษาอยู่
ประมาณ 3,000 -4,000 คนต่อปี เนื่องจากกลุ่มนักศึกษาเขาเข้ามาเอาข้อมูลไปท างานส่งอาจารย์ที่
มหาลัย เวลาเขามาเขาจะมารถส่วนตัว” 

“กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นพวกนักเรียนเขามาท ารายงาน มาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุมชนเรา เพราะศูนย์เฉลิมราชเป็นที่เก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมประเพณี โบราณวัตถุสมัยเก่าที่มีอายุเป็นพันปี สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวถ้าหากดูตามที่เขา
เซนต์ชื่อเข้าเยี่ยมชมก็ประมาณ ปีละ 700 – 800 คนได้ โดยส่วนมาขับรถมาเอง” 

“นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาพักโฮมเสตย์ของเราส่วนมากเป็นหน่วยงานภาครัฐเขามี
งบประมาณเกี่ยวกับศึกษาดูงานเขาก็มาพักอยู่กับเราเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิต เรียนรู้งานทองเหลือง การทอ
ผ้าไหมเพ่ือน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชุมชนเขาซึ่งเราก็ยินดี จ านวนนักท่องเที่ยวต่อปีตอนนี้นับจากสอง
สามปีที่แล้วประมาณตกปีละ 500 -600 คนได้ วิธีการเดินทางมาส่วนมาเขาเหมารถเช่ามากันเป็นหมู่
คณะ” 

“นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เขามาก็เป็นคนทั่วไปมีทุกเพศทุกวัย เวลาเขามาเขาจะมาซื้อผ้าไหม
เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นพวกนักเรียนเขาจะมาดูวิธีการทอผ้า การย้อมผ้าเป็นส่วนใหญ่  จ านวน
นักท่องเที่ยวประมาณ 1,000 – 1,200 คน ต่อปีที่เข้ามาที่ศูนย์เรา ไม่รวมการจ าหน่ายผ้าไหมใน
ช่องทางอ่ืน วิธีการเดินทางมาส่วนมากเขาขับรถมาเอง” 
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“ลูกค้าที่เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไปทั้งคนในท้องถิ่นและต่างถิ่นที่เขามาเที่ยว วัน
หนึ่งรับลูกค้าประมาณ 40 – 50 คนได ้วิธีการเดินทางมาที่ร้านส่วนมากขับมอเตอร์ไซด์มา” 

ประเด็นที่ 5 ด้านศักยภาพภายในและภายนอกของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อด้านศักยภาพภายในและภายนอก

ของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนปะอาวมี
ศักยภาพภายในและภายนอกท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้  

ด้านจุดแข็ง 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อด้านจุดแข็งของการท่องเที่ยวของ

ชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนปะอาวมีจุดแข็ง คือ ภูมิปัญญา
หัตถกรรมเครื่องทองเหลือง ผ้าไหมพ้ืนบ้านปะอาวที่มีลวดลายเฉพาะถิ่น ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน และประเพณีฮีต 12 ครอง 14 ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า    

“ชุมชนเราเป็นชุมชนที่ยังคงยึดมั่นถือมั่นประเพณีวัฒนธรรมฮีต 12 ครอง 14 ที่คนเฒ่าคน
แก่เขาได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ฮีตก็คือจารีตธรรมเนียมประเพณีซึ่งจะเป็นการจัดงานบุญเกี่ยวกับ
ศาสนาพุทธของเรา ส่วนครอง 14 ก็คือ แนวทางคุณธรรมที่ผู้ครองเมืองต้องปฏิบัติตาม ชุมชนของเรา
เป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเกือบ 200 ปี บรรพบุรุษของเราอพยพมาจากประเทศลาว 
เป็นชาวลาวเวียง ละชาวกุลา เก่งค้าขายเป็นนายฮ้อยอพยพมาตามร่องน้ าโขง ร่องน้ าชี ร่องน้ ามูล 
มาถึงบ้านทรายมูล อ าเภอพิบูลมังสาหารจึงท าให้ชุมชนเราเป็นชุมชนเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรม 2 เชื้อ
ชาติ ได้แก่ ไทย ลาว มีการใช้อักษรลาวในการเรียนธรรม มีบ้านเฮือนลาว  และนอกจากนี้จุดเด่น
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าเครื่องทองเหลืองปะอาวเราก็ไม่แพ้ใคร เพราะเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้าน
ยังคงท าสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้” 

“จุดแข็งของบ้านเราก็คงเป็นเครื่องทองเหลืองที่เราสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลามากกว่า 
200 ปี และมีงานทอผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเรา เพราะเขาจะมีการย้อมโดยใช้สีธรรมชาติ ส่วนอีก
ที่คือศูนย์เฉลิมราชของหลวงพ่อที่เป็นสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้คนทั่วไปและนักท่องเที่ยว
ไปดู” 

“เราต้องยอมรับว่าเรามีทุนทางวัฒนธรรมมาช้านาน เช่นวัฒนธรรมประเพณีที่เราสืบทอด
กันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เรื่องภูมิปัญญาเราก็สืบสานกันมายังไงก็ต้องมีคนมาสืบทอดต่อ ซึ่ง
ภูมิปัญญาดังเดิมของเราคืองานฝีมือการท าเครื่องทองเหลืองและการทอผ้าไหมย้อมธรรมชาติสี
มะเกลือ หรือบางที่ชาวบ้านเขาก็จะใช้สีที่มาจากพวกเปลือกไม้ต่าง ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น” 
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“จุดเด่นของปะอาวก็จะมีเครื่องทองเหลืองและการทอผ้า เราสาวไหมเอง เลี้ยงไหมเอง สาว
ด้วยมือแล้วย้อมมะเกลือที่มีสีด าเหมือนกับที่ตั้งโชว์และเป็นการย้อมสีจากธรรมชาติทั้งหมด เช่น 
มัดหมี่กาบบัว แต่ลายดังเดิมของบ้านเราคือ ลายลูกแก้ว” 

“จุดเด่นของชุมชนเราคือ เครื่องทองเหลืองของพ่อใหญ่บุญมี กลุ่มผ้าไหมของยายเตือนใจ 
และศูนย์เฉลิมราช” 

ด้านจดุออ่น 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อด้านจุดอ่อนของการท่องเที่ยวของ

ชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนปะอาวมีจุดอ่อน คือ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมีราคาค่อนข้างแพงไม่มีความหลากหลาย และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวขาด
การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้าชม รูปแบบและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวไม่มีความหลากหลาย ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 

“นักท่องเที่ยวบอกว่าผ้าไหมเราขายแพงไป ป้าเลยบอกเขาไปว่าที่แพงเพราะสินค้าเราต้อง
ใช้เวลาในการท านาน การท าหลายขั้นตอน และเวลาที่นักท่องเที่ยวเขาจะมาดูการสาธิต เขาก็รอดูทุก
ขั้นตอนไม่ได้เพราะมันต้องใช้เวลา แม่เคยเสนอไปว่าอยากให้ผู้สูงอายุในบ้านเราเขามาจัดตั้งกลุ่มท า
สินค้าที่มีราคาจับต้องได้ เช่น การน าเศษผ้ามาท าเป็นกระเป๋า หรือตัดเศษผ้ามาท าผ้าเช็ดหน้าให้
นักท่องเที่ยวย้อม แต่มันก็ไม่ส าเร็จก็ไม่มีใครมาท า” 

“สินค้าของเราต้องยอมรับว่าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยาก
เปลี่ยนก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขามาช่วยในการออกแบบ แต่พอมาแล้วมาเปลี่ยนโน่น
เปลี่ยนนี้เราไม่เอา บ้างก็ให้ท าเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ไปเลยเราเลยบอกไปว่าไม่เอาเพราะงานเราเป็น
งานฝีมือหากจะมามีข้อจ ากัดเยอะมันจะท าให้เราสูญเสียอัตลักษณ์ไป” 

“จุดอ่อนก็คือชุมชนเรามีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวน้อย” 
“เรายังไม่ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับการจ ากัดคนเข้าชมต่อรอบ และราคาเข้าชมเราก็ยังไม่

ก าหนด” 
“แหล่งท่องเที่ยวของบ้านเรามันไม่มีความหลากหลาย ซึ่งเรามีแค่วิถีชีวิต ไม่มีแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่สวยงามเหมือนช่องเม็กแต่เราก็อยู่ได้”    
ด้านโอกาส 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อด้านโอกาสของการท่องเที่ยวของ

ชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ชุมชนปะอาวมีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กลุ่มอาชีพในชุมชน  
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มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้น 1 แห่ง คือ หนองน้ าปะอาว มีการเดินทางจากตัวเมืองไปยังชุมชน
สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย การบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าหัตถกรรมทองเหลืองเพ่ือถ่ายทอด
ให้นักเรียนในโรงเรียนของชุมชน มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนด้านการจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้ชุมชน มีหน่วยงานภาคเอกชนเข้าท า CSR ช่วยพัฒนาพ้ืนที่ และมีสื่อทั้งใน
ระดับประเทศและท้องถิ่นให้ความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 

“ตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวเขาได้เน้นหนักเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน ล่าสุดพ่อก็ไปประชุม
กับเครือข่ายภาคอีสานที่บ้านปราสาทมีการเลือกตั้งคณะบริหารของสมาคมการท่องเที่ยวภาคอีสานก็
ได้พ่อเป็นอุปนายกคนที่ 1 เพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในภาคอีสาน” 

“มีคนมาถ่ายท าสารคดีการท าหัตถกรรมทองเหลืองลงทางทีวี ยูทูป และมีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลฯช่วยท าเฟสบุ๊คให้แต่ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปใช้ดูเท่าไร และทางกลุ่มของเราก็ได้รางวัล
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีครั้งหนึ่งนักศึกษาญี่ปุ่นมาจากเมืองอะไรผมจ าไม่ได้เขาเข้ามา
เรียนรู้การท าเครื่องทองเหลืองกับเราและมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งส าหรับศูนย์เราถือว่าโชคดีมาก
เพราะหลายหน่วยงานยืนมือเข้ามาช่วยสนับสนุน เช่น ธนาคารเขาก็มาช่วยสร้างห้องน้ า ทาสีรั้วให้ 
และมีทางวัฒนธรรมจังหวัดเขาก็มาช่วยในเรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มันดูสวยงาม นอกจากนี้ทาง
กลุ่มเรายังได้ถูกเชิญให้ไปถ่ายทอดสอนภูมิปัญญาการท าทองเหลืองให้กับเด็กที่โรงเรียนปะอาว โดย
เขาบรรจุเข้าในหลักสูตรที่ต้องสอนเลยนะครับ” 

“ส าหรับโอกาสทางการท่องเที่ยวน่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางมาง่ายเพราะอยู่ใกล้กับตัวเมือง” 

“โอกาสก็คงเป็นการที่ชุมชนเรามีภูมิปัญญาที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และการ
เดินทางมาง่ายใกล้เมือง” 

“เราได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนมาจาก อบต . และเร็ว ๆ นี้ เขาจะมีการเปิดสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ท าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่หนองน้ าปะอาว” 

ด้านอุปสรรค 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการท้องถิ่นต่อด้านอุปสรรคของการท่องเที่ยวของ

ชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอุปสรรคทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะ
อาว คือ ราคาของที่ระลึกมีราคาแพง ขาดการสนับสนุนเรื่องการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐ 
งบประมาณสนับสนุนทางการท่องเที่ยวมีจ ากัด ที่พักแรมไม่ผ่านมาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ที่รัฐก าหนดจึง
ท าให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่น และอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ า ดังผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า  
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“นักท่องเที่ยวบอกว่าราคาผ้าไหมของเราแพง ตัวหนึ่งก็ประมาณ 1,800 บาท แต่แม่ก็บอก
เขาไปว่าที่แพงเพราะต้องใช้เวลาในการท านาน” 

“ช่วงหลัง ๆ มา นักท่องเที่ยวที่เข้ามาน้อยลงมา เนื่องจากโครงการศึกษาดูงานมีการชะลอ
ตัวลง” 

“งบประมาณที่ได้รับมาพัฒนากลุ่มจาก อบต. ค่อนข้างมีจ ากัดส่วนมากเขาเอางบไปพัฒนา
ถนนหนทางมากกว่าการพัฒนาการท่องเที่ยว” 

“ที่พักแรมเรายังไม่ผ่านมาตรฐานที่พักโฮมสเตย์ที่รัฐก าหนดครับ” 
“อาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี” 
จากผลการสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structure) กับ

หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ประธานศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง ประธานศูนย์เฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ประธานโฮมสเตย์ ประธานศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร จ านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน สามารถน ามาสรุปเป็นตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

ค ำถำม 
ประธำนศูนย์อนุรักษ์

หัตถกรรมหล่อทองเหลือง 
ประธำนศูนย์เฉลมิรำช

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน 
ประธำนโฮมสเตย ์

ประธำนศูนย์จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้ำน 

ตัวแทนผู้ประกอบกำร
ร้ำนอำหำร 

1. ด้ำนศักยภำพและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในกำรรองรับนักท่องเที่ยว  

  1.1) ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นของชุมชนปะอาวคืออะไร 

หัตถกรรมทองเหลือง หัตถกรรมทองเหลือง หัตถกรรมทองเหลือง หัตถกรรมทองเหลือง หัตถกรรมทองเหลือง 

   1.2) ท่านคิดวา่ชุมชนปะอาวมีความพร้อม
ในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะ
เหตุผลใดและชุมชน 

-มีศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยวด้านกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
-มีศักยภาพด้านพื้นที่ในการ
รองรับจ านวนนักทอ่งเที่ยว
กลุ่มใหญ่ ประมาณ 100 คน 
ต่อคร้ัง 

-มีศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยวด้านดา้น
สถานที่จอดรถที่เพียงพอ 
แต่ยังขาดศักยภาพด้าน
การให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านห้องน้ าที่
แยกบรกิารชายหญิง 
 

-มีศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยวด้าน
กิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวแบบภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวถิีชีวิต 
 

-มีศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยวด้านสถานที่จอดรถ
ที่เพียงพอ 
  

มีศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยวด้านบรกิารอาหาร
ท้องถิ่นและเครื่องดื่มไว้บริการ
นักท่องเที่ยว 
 

2. ด้ำนศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยวของชมุชนปะอำว  

ท่านคิดว่าชุมชนบ้านปะอาว  
มีทรัพยากรท้องถิ่นอะไรบ้างที่สามารถน ามา
สร้างแรงดึงดูดใจให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเยือน (เช่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ) เพราะเหตุผลใด 

-การท าหัตถกรรมทองเหลือง 
การทอผ้าไหมย้อมสีจาก
ธรรมชาติ เพราะมีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นที่มกีารสืบทอด
กรรมวิธีการท ามาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษและมีลวดลาย
เฉพาะถิ่น 

-การท าหัตถกรรม
ทองเหลือง เพราะมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มี
การสืบทอดกรรมวธิีการ
ท ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
และมีลวดลายเฉพาะถิ่น 

-การท าหัตถกรรม
ทองเหลือง การทอผ้า
ไหมย้อมสีจากธรรมชาติ 
เพราะมีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นที่มกีารสืบทอด
กรรมวิธีการท ามาตั้งแต่

-การท าหัตถกรรมทองเหลือง 
การทอผ้าไหมย้อมสีจาก
ธรรมชาติ เพราะมีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นที่มกีารสืบทอด
กรรมวิธีการท ามาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษและมีลวดลาย
เฉพาะถิ่น  

-การท าหัตถกรรมทองเหลือง 
การทอผ้าไหมย้อมสีจาก
ธรรมชาติ เพราะมีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นที่มกีารสืบทอด
กรรมวิธีการท ามาตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษและมีลวดลาย
เฉพาะถิ่น  
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ประธำนศูนย์อนุรักษ์

หัตถกรรมหล่อทองเหลือง 
ประธำนศูนย์เฉลมิรำช

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน 
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-ศูนย์เฉลิมราชที่เป็นสถานที่
เก็บรวบรวมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

-ศูนย์เฉลิมราชที่เป็น
สถานที่เก็บรวบรวม
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

สมัยบรรพบุรุษและมี
ลวดลายเฉพาะถิ่น  

-ศูนย์เฉลิมราชที่เป็นสถานที่เก็บ
รวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่น  

3. ด้ำนศักยภำพในกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรท่องเทีย่วของชุมชนบำ้นปะอำว   

หน่วยงานของท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชนบ้านปะ
อาว ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชน หรือไม่ 
(หากเคยเข้ารว่ม โปรดระบโุครงการที่ท่าน
เคยเข้าร่วม) 

วางแผนและพัฒนาเฉพาะจุด
ท่องเที่ยวของตนและวางแผน
และพัฒนาร่วมกับกับโฮมส
เตย์บ้านปะอาวแต่เป็นแบบ
อาศัยความรว่มมือเป็นครั้ง
คราว 

วางแผนและพัฒนาเฉพาะ
จุดท่องเท่ียวของตนและ
วางแผนและพัฒนาร่วมกบั
กับโฮมสเตย์บ้านปะอาว
แต่เป็นแบบอาศัยความ
ร่วมมือเป็นครั้งคราว 

วางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกับศูนย์
หัตถกรรมทองเหลือง 
ศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน และศูนย์เฉลิม
ราช ในการวางแผน
กิจกรรมการทอ่งเที่ยว
ชุมชนแต่เป็นแบบขอ
ความร่วมมือเป็นครั้ง
คราว 

วางแผนและพัฒนาเฉพาะจุด
ท่องเที่ยวของตนและวางแผน
และพัฒนาร่วมกับกับโฮมสเตย์
บ้านปะอาวแต่เป็นแบบอาศัย
ความร่วมมือเป็นครั้งคราว 

วางแผนและพัฒนาเฉพาะธุรกจิ
ของตนและวางแผนและพัฒนา
ร่วมกับกับโฮมสเตย์บ้านปะอาว
แต่เป็นแบบอาศัยความรว่มมือ
เป็นครั้งคราว 

4. ด้ำนศักยภำพทำงด้ำนกำรตลำดท่องเที่ยวท่องเทีย่วชมุชน 

  4.1) จุดท่องเท่ียวที่ทา่นดูแลมีจ านวน
นักท่องเที่ยวประมาณกี่คน และนกัท่องเท่ียว
ที่มาเยือนคือนักทอ่งเที่ยวกลุ่มใหน (เช่น 
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นักทอ่งเที่ยวกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษา นักทอ่งเที่ยวกลุ่ม
ข้าราชการ นักท่องเที่ยวทั่วไป เป็นต้น) 

-นักท่องเที่ยวตา่งประเทศจะ
มาเยอะมาเดือนละประมาณ
1,100 -1,200 คนต่อปี และ
นักเรียนนักศึกษาประมาณ 
3,000 -4,000 คนต่อปี 

- นักท่องเที่ยวประมาณปี
ละ 700 – 800 คน 
-นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
มากที่สุด คือ กลุ่ม 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนกัเรียน/
นักศึกษา 

-นักท่องเที่ยวประมาณปี
ละ 500 -600 คน 
-นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
มากที่สุด คือ หน่วยงาน
ภาครัฐ 

-จ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 
1,000 – 1,200 คน ต่อปี 
-นักท่องเที่ยวสว่นใหญ่มีทุกเพศ
ทุกวัย 

-มีจ านวนลูกค้าประมาณ 40 50 
คน ต่อวัน 
- ลูกค้าที่เข้าใช้บรกิารส่วนใหญ่
เป็นคนทั่วไปทั้งคนในท้องถิ่น
และต่างถิ่นที่เขามาเท่ียว 
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-นักท่องเที่ยวที่มาเยือนมาก
ที่สุด คือ กลุ่ม นกัท่องเที่ยว
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 

  4.2) ท่านคิดว่านกัท่องเที่ยวที่เขา้มาเยอืน
จุดท่องเท่ียวของท่านมาเพราะเหตุผลใด  

มาศึกษาดูงาน มาศึกษาดูงาน มาศึกษาดูงาน ซ้ือผ้าไหม รับประทานอาหาร 

  4.3) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอืนจุดท่องเท่ียว
ของท่านมาจากที่ใหน และมีวธิีการเดินทาง
มาอยา่งไร 

รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์เช่า รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต ์

5. ด้ำนศักยภำพภำยในและภำยนอกของกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำว  
   1) ด้ำนศักยภำพภำยใน 

 

      1.1) ด้ำนจดุแข็ง  

ท่านคิดว่าจุดแข็งของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พรอ้มให้
เหตุผลประกอบ 

-ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่อง
ทองเหลือง  
-ภูมิปัญญาหัตถกรรมการทอ
ผ้าไหมพื้นบ้านปะอาวที่มี
ลวดลายเฉพาะถิ่น  

-ภูมิปัญญาหัตถกรรม
เครื่องทองเหลือง  
-ภูมิปัญญาหัตถกรรมการ
ทอผ้าไหมพื้นบ้านปะอาวที่
มีลวดลายเฉพาะถิ่น 
-ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน และประเพณีฮีต 
12 ครอง 14 
 

-ภูมิปัญญาหัตถกรรม
เครื่องทองเหลือง  
-ภูมิปัญญาหัตถกรรมการ
ทอผ้าไหมพื้นบ้านปะอาว
ที่มีลวดลายเฉพาะถิ่น 
 

-ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่อง
ทองเหลือง  
-ภูมิปัญญาหัตถกรรมการทอผ้า
ไหมพื้นบ้านปะอาวที่มีลวดลาย
เฉพาะถิ่น 
 

-ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่อง
ทองเหลือง  
-ภูมิปัญญาหัตถกรรมการทอผ้า
ไหมพื้นบ้านปะอาวที่มีลวดลาย
เฉพาะถิ่น 
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      1.2) ด้ำนจดุอ่อน  

ท่านคิดว่าจุดออ่นของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พรอ้มให้
เหตุผลประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกไม่มี
ความหลากหลาย 

กิจกรรมทางการทอ่งเที่ยว
ขาดการก าหนดขีด
ความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยวในการ
เข้าชม 

รูปแบบและกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวไม่มี
ความหลากหลาย 

ราคาของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมี
ราคาค่อนข้างแพง 

รูปแบบและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวไม่มีความหลากหลาย 

5.2) ด้ำนศักยภำพภำยนอก  

      1) โอกำส  

ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พรอ้มให้
เหตุผลประกอบ 

-การบรรจุหลกัสูตรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการท าหัตถกรรม
ทองเหลืองในโรงเรียน  
-มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
ด้านการจัดฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกให้ชุมชน  
-มีหน่วยงานภาคเอกชนเข้า
ท า CSR ชว่ยพัฒนาพื้นที ่ 
-มีสื่อทั้งในระดับประเทศและ
ท้องถิ่นให้ความสนใจในการ
ท่องเที่ยวชุมชนปะอาว 

มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น 

ชุมชนปะอาวมีเครือข่าย
ทางการท่องเท่ียวใน
ระดับภูมิภาค 

-มีงบประมาณในการสนับสนุน
ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวให้
กลุ่มอาชีพในชุมชน 
-มีแหล่งท่องเที่ยวใหม ่

มีการเดินทางจากตวัเมืองไปยัง
ชุมชนสะดวกสบาย เขา้ถึงง่าย 
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      2) อุปสรรค  

ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวคืออะไร พรอ้มให้
เหตุผลประกอบ 

-ขาดการสนับสนุนเร่ือง
การศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

-งบประมาณสนับสนุน
ทางการท่องเท่ียวมีจ ากัด 

-ขาดการสนับสนุนเร่ือง
การศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
-ที่พักแรมไม่ผ่าน
มาตรฐานที่พักโฮมสเตย์
ที่รัฐก าหนดจึงท าให้
นักท่องเที่ยวขาดความ
เช่ือมั่น 

-ราคาของที่ระลึกมีราคาแพง 
-งบประมาณสนับสนุนทางการ
ท่องเที่ยวมีจ ากัด 

เศรษฐกิจที่ตกต่ า 
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 กลุ่มที่ 3 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชน 
ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structure) กับตัวแทนประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี จ านวน 3 ท่าน เกี่ยวกับการศึกษาใน
ด้านจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ด้านความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน 
ปะอาว ด้านศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว 
ด้านศักยภาพทางด้านการตลาดท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน และด้านศักยภาพภายในและภายนอกของ
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว ซึ่งสามารถสรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ 5 ประเด็น จากการสัมภาษณ์
ได้ ดังนี้ 
 ประเด็นที่  1 ด้านจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของชุมชนปะอาว 
 ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานีต่อจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าหัตถกรรมทองเหลืองคือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
บ้านปะอาว ดังผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 
 “ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนปะอาวของเราคือหัตถกรรมทองเหลือง ผ้าไหม  
ปะอาว” 

“ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นตัวแทนของชุมชนที่ใคร ๆ ก็รู้จักคือเครื่องทองเหลือง” 
“พ่ีคิดว่าเครื่องทองเหลืองเพราะเขาท ามานานตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ยาตายายแล้ว และ 

มีชื่อเสียง”  
ประเด็นที ่ 2 ดา้นความต้องการในการพฒันาการท่องเทีย่วชมุชนปะอาว 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว  

อ. เมือง จ.อุบลราชธานีต่อด้านความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีความต้องการอยากได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และมีการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน ดังผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 

“ผมต้องการกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราจริง ๆ 
และมีการใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าของที่ระลึกของชุมชนเพราะสร้างรายได้” 

“ผมต้องการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วไม่ท าลายความเสียหายให้วัฒนธรรมท้องถิ่น” 
“พ่ีต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อของชุมชนเยอะ ๆ จะท าให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม”  
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 ประเด็นที่ 3 ด้านศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนปะอาว 
 ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานีต่อด้านศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชน ดังผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 
 “ผมเป็นสมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการร่วมกลุ่มกันเพ่ือท าเครื่อง
ทองเหลืองเพ่ือจ าหน่ายทั่วไปและจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว” 
 “ผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว” 
 “พ่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวเท่าไรนัก ส่วนมากพ่ีจะช่วยใน
เรื่องการต้อนรับนักท่องเที่ยวเวลามีกลุ่มหรือคณะมามากกว่าการวางแผนงาน”  
 ประเด็นที่ 4 ด้านศักยภาพทางการตลาดท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน 
 ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว  
อ. เมือง จ.อุบลราชธานีต่อด้านศักยภาพทางการตลาดท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนประอาวสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด 
และเป็นกลุ่มที่ท าให้ชุมชนของท่านเกิดความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังผู้ให้
ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 
 “ผมคิดว่าชุมชนเราเหมาะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แล้วดึงดูดนักท่องเที่ยว
กลุ่มนักเรียนนักศึกษามาเท่ียวเพราะพวกเขาเป็นก าลังส าคัญในการสืบทอดทางวัฒนธรรม” 
 “ผมคิดว่าชุมชนเราน่าจะเป็นที่เที่ยวส าหรับศึกษาดูงานเพราะเห็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเขา
มาหาข้อมูลเยอะแล้วมันท าให้เขาซึมซับความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของเรา” 
 “พ่ีคิดว่าบ้านปะอาวเราเหมาะกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพราะเรามีเอกลักษณ์เรื่อง
ทองเหลือง ผ้าไหม และกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาน่าจะเป็นกลุ่มที่ท าให้วัฒนธรรมของเรา
ยังคงอยู่ต่อไป”  
 ประเด็นที่ 5 ด้านศักยภาพภายในและภายนอกของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  
 ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว อ. 
เมือง จ.อุบลราชธานีต่อด้านศักยภาพภายในและภายนอกของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว พบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนปะอาวมีศักยภาพภายในและภายนอกที่เป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้  
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 ด้านจุดแข็ง 
 ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานีต่อด้านจุดแข็งของการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนปะอาวมีจุดแข็ง คือ ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง ผ้าไหม
พ้ืนบ้านปะอาวที่มีลวดลายเฉพาะถิ่น ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 
 “จดุแข็งของชุมชนเราคือภูมิปัญญาชาวบ้านครับ เช่นพวกเครื่องทองเหลือง ผ้าไหมปะอาว” 
 “จุดแข็งของชุมชนเราคือวัฒนธรรมการท าเครื่องทองเหลืองของพ่อบุญมี แล้วก็มีผ้าไหมที่
เขาย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ” 

“จุดแข็งที่มีชื่อเสียงของบ้านเราคือมีวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดและยังมีการ
อนุรักษ์ไว้ คือ การท าทองเหลือง เขาก็จะมีทองเหลืองแบบกระดิ่ง กระพรวนที่เห็นอยู่ทุกวันนี้”   

ด้านจุดอ่อน 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว  

อ. เมือง จ.อุบลราชธานีต่อด้านจุดอ่อนของการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญม่ีความคิดเห็นว่า ชุมชนปะอาวมีจุดอ่อน คือ รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวไม่หลากหลาย 
ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า  

“จุดอ่อนของการท่องเที่ยวชุมชนเราคือไม่ค่อยมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการ
นักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ไม่มีรถรับส่งจากทางเข้าหมู่บ้านมายังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกไม่มีความหลากหลาย” 

“จุดอ่อนการท่องเที่ยวของปะอาวเราคือกิจกรรมการท่องเที่ยวมีแค่เรื่องวัฒนธรรมอย่าง
เดียวท าให้นักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเขาดูได้แค่อย่างเดียวเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอ่ืน ๆ ที่
เขามีชื่อเสียง” 

“จุดอ่อนก็มีเรื่องของความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว เพราะมีอยู่ไม่กี่รูปแบบ”   
ด้านโอกาส 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว อ. 

เมือง จ.อุบลราชธานีต่อด้านโอกาสของการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่าชุมชนปะอาวมีโอกาสทางการท่องเที่ยว คือ สถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองท าให้
การเดินทางสะดวกสบาย หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว ดังที่ผู้ให้ข้อมูล
ได้กล่าวไว้ว่า  

“มีหน่วยงานภาครัฐเขามาช่วยในการฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
“บ้านเราตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง คนที่มาเขาก็เดินทางมาง่าย สะดวกสบาย” 
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“โอกาสน่าจะเป็นการที่ชุมชนเราใช้เวลาเดินทางมาได้ง่าย ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 20 นาที 
จากตัวเมืองอุบลฯ”   

ด้านอุปสรรค 
ผลการสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นของตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว อ. 

เมือง จ.อุบลราชธานีต่อด้านอุปสรรคของการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าชุมชนปะอาวมีอุปสรรคทางการท่องเที่ยว คือ ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และพัฒนาการท่องเที่ยว ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า  

“อุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวคือการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับอบต .ในการท า
โครงการต่าง ๆ เพราะพวกเราไม่ค่อยรู้เรื่องว่ามีโครงการอะไรบ้าง รู้อีกทีตอนที่เขามาขอความร่วมมือ
ขอแรงไปช่วยงาน” 

“กลุ่มอาชีพในชุมชนต่างคนต่างท า ไม่มีการช่วยเหลือกัน” 
“คนในชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวและไม่เห็นความส าคัญของ

ท่องเที่ยวเพราะทุกคนไม่เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง
อย่างไรบ้าง” 

จากผลการสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structure) กับ
ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี จ านวน 3 ท่าน  
สามารถน ามาสรุปเป็นตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 3 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 
ค ำถำม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ด้ำนจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพำะทอ้งถิ่นของชุมชนปะอำว 

 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ของทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนปะอาว
คืออะไร 

ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง  ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง  ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง  

2. ด้ำนควำมต้องกำรในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชมุชนปะอำว 

ท่านคิดว่าจุดท่องเท่ียวของท่านสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
กลุ่มใหนได้ง่ายที่สุด เพราะอะไร (เช่น นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนกัเรียน/นักศึกษา นกัท่องเที่ยวกลุ่ม
ข้าราชการ นักท่องเที่ยวทั่วไป เป็นต้น) 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาสนใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจริง ๆ และมี
การใช้จ่ายเงินซ้ือสินค้าของที่ระลึกของชุมชน 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขา้มาแลว้ไม่ท าลายความ
เสียหายใหว้ัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

นักท่องเที่ยวเข้ามาซ้ือของชุมชนท าให้คนใน
ชุมชนมีรายได้เสริม 

3. ด้ำนศักยภำพในกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรท่องเทีย่วของชุมชนปะอำว 

ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านปะอาว ร่วมกบัภาคเอกชนและชุมชน หรือไม่ 
(หากเคยเข้ารว่ม โปรดระบโุครงการที่ท่านเคยเข้าร่วม) 

เคย ไม่เคย เคย 

4. ด้ำนศักยภำพทำงกำรตลำดท่องเที่ยวท่องเที่ยวชมุชน 

ท่านคิดว่านักทอ่งเที่ยวกลุ่มใหนที่เมื่อเขา้มาชุมชนของท่าน
แล้วจะส่งผลท าให้ชุมชนของท่านเกิดความยั่งยืน (เช่น กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทย นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว
กลุ่มอนุรักษ์ นกัท่องเที่ยวคุณภาพที่มาใช้จ่ายทางการ
ท่องเที่ยวสูง อื่น ๆ เป็นต้น) 

กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
 

กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
 

กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
 

5. ด้ำนศักยภำพภำยในและภำยนอกของกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนปะอำว  
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ค ำถำม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

   1) ด้ำนศักยภำพภำยใน 

      1.1) ด้ำนจดุแข็ง 

ท่านคิดว่าจุดแข็งของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน
ปะอาวคืออะไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง ผ้า
ไหมพื้นบ้านปะอาวที่มีลวดลายเฉพาะถิน่ 

ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง ผ้าไหม
พื้นบ้านปะอาวที่มีลวดลายเฉพาะถิ่น 

ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องทองเหลือง  

      1.2) ด้ำนจดุอ่อน 

ท่านคิดว่าจุดออ่นของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของชุมชน
ปะอาวคืออะไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักทอ่งเที่ยว รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเท่ียวไม่
หลากหลาย  

รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเท่ียวไม่
หลากหลาย  

2) ด้ำนศักยภำพภำยนอก 

      2.1) โอกำส 

ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน
ปะอาวคืออะไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

สถานที่ท่องเท่ียวตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองท าให้การ
เดินทางสะดวกสบาย หนว่ยงานภาครัฐ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนปะอาว 

สถานที่ท่องเท่ียวตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองท าให้การ
เดินทางสะดวกสบาย  

สถานที่ท่องเท่ียวตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองท าให้การ
เดินทางสะดวกสบาย  

      2.2) อุปสรรค 

ท่านคิดว่าโอกาสของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน
ปะอาวคืออะไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

ขาดการมีส่วนรว่มในการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเท่ียว 

ขาดการมีส่วนรว่มในการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเท่ียว 

ขาดการมีส่วนรว่มในการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  

ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 385 
คน เริ่มเก็บข้อมูลตั้ งแต่ วันที่  14 สิงหาคม 2562-15 มกราคม 2563 ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการแจก
แบบสอบถาม จ านวน 385 ชุด ซึ่งผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และภูมิล าเนาที่อาศัย
อยู่ปัจจุบัน 

ประเด็นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
    

ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และภูมิล าเนาที่อาศัย
อยู่ปัจจุบัน 

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มลูเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว 

ข้อมลูทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
  1) ชาย 101 26.20 
  2) หญิง 284 73.80 
  รวม 385 100 
2. อายุ   
  1) ต่ ากว่า 20 ปี 50 13.00 
  2) 20–29 ปี 234 60.80 
  3) 30-39 ปี 39 10.10 
  4) 40-49 ปี 40 10.40 
  5) 50 ปีขึ้นไป 22 5.70 
  รวม 385 100 
 3. ระดับการศึกษา   
  1) ต่ ากว่ามัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย 12 3.10 
  2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/โรงเรียนอาชีวศึกษา 78 20.30 



110 

 

ข้อมลูทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
  3) ปริญญาตรี/อนุปริญญา 289 75.10 
  4) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 6 1.60 
  รวม 385 100 
4. อาชีพ   
  1) ข้าราชการ 10 2.60 
  2) พนักงานบริษัท 38 9.90 
  3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 18 4.70 
  4) นักเรียน/นักศึกษา 209 54.30 
  5) รับจ้างทั่วไป 36 9.40 
  6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 74 19.20 
  รวม 385 100 
     
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
  1) ต่ ากว่า 10,000 บาท 255 66.20 
  2) 10,000–19,999 บาท 65 16.90 
  3) 20,000–29,999 บาท 35 9.10 
  4) 30,000–39,999 บาท 17 4.40 
  5) 40,000 บาทขึ้นไป 13 3.40 
  รวม 385 100 

 6. สถานภาพสมรส   
  1) โสด 342 88.80 
  2) สมรส 37 9.60 
  3) หย่าร้าง 6 1.60 
  รวม 385 100 
7. ภูมิล าเนา (ท่ีอาศัยอยู่ปัจจุบัน)  
  1) จังหวัดอุบลราชธานี 359 93.20 
  2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นจังหวัดอุบลราชธานี  19 4.90 
  3) กรุงเทพมหานคร 7 1.80 
  4) ภาคกลาง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 0 0.00 
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ข้อมลูทางลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
  5) ภาคเหนือ 0 0.00 
  6) ภาคใต้ 0 0.00 
  7) ภาคตะวันออก 0 0.00 
  8) ภาคตะวันตก 0 0.00 
  รวม 385 100 

  

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย
ข้อมูลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส และภูมิล าเนา (ที่อาศัย
อยู่ปัจจุบัน) โดยแจกแจงเป็นความถี่หรือจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  
 ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 
และเพศชาย จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 ตามล าดับ 

 ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 20–29 ปี จ านวน 234 คิดเป็นร้อยละ 
60.80รองลงมา คือ ช่วงอายุที่ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 50 คิดเป็นร้อยละ 13.00 ช่วงอายุ 40-49 ปี จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 ช่วงอายุ 30-39 ปี จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 และ ช่วงอายุ 
50 ปีขึ้นไป จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 ตามล าดับ  
 ด้านระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/
อนุปริญญา จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 75.10 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/โรงเรียน
อาชีวศึกษา จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 ต่ ากว่ามัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.10 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามล าดับ   
 ด้านอาชพี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.30 รองลงมา คือ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 พนักงานบริษัท 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 รับจ้างทั่วไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 และข้าราชการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60
ตามล าดับ   
 ด้านรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท 
จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 รองลงมา คือ 10,000–19,999 บาท จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.90 20,000–29,999 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 30,000–39,999 บาท 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และ40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 
ตามล าดับ 
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 ด้านสถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 342 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.80 รองลงมา คือ แต่งงาน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 และหย่าร้าง จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามล าดับ 
 ด้านภูมิล าเนา (ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายในจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 93.20 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้น
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามล าดับ   
 

ประเด็นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

พฤตกิรรม จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้)   
  1) ไม่เคยมา 180 46.80 
  2) เคยมา 1 ครั้ง 163 42.30 
  3) เคยมา 2 ครั้ง 28 7.30 
  4) เคยมา 3 ครั้งขึ้นไป 14 3.60 
  รวม 385 100 
2. ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด)   
  1) มกราคม-มีนาคม 69 17.90 
  2) เมษายน-มิถุนายน 96 24.90 
  3) กรกฎาคม-กันยายน 122 31.70 
  4) ตุลาคม-ธันวาคม 98 25.50 
  รวม 385 100 
3. ชว่งจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานีในครั้งนี ้  
  1) เช้า-เย็น ไปกลับ 274 71.20 
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พฤตกิรรม จ านวน ร้อยละ 
  2) 1 คืน 102 26.50 
  3) มากกว่า 1 คืนข้ึนไป 9 2.30 
  รวม 385 100 
4. ประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะ
อาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 
                 1) โฮมสเตย์บ้านปะอาว  82 21.30 
                 2) โรงแรม/รีสอร์ทในอ.เมือง จ.อุบลราชธานี 119 30.90 
                 3) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 184 47.80 
     3.1) บ้านญาติ (145) (78.80) 
                     3.2) บ้านเพื่อน (39) (21.20) 
  รวม 385 100 
5. ผู้รว่มเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  
     อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้   
  1) คนเดียว              40 10.40 
  2) ครอบครัว/แฟน 60 15.60 
  3) กลุ่มเพ่ือน/คนรู้จัก 186 48.30 
                 4) หมู่คณะขององค์กร/บริษัท 99 25.70 
  รวม 385 100 
6. รูปแบบยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้   
  1) รถยนต์ส่วนตัว 289 75.10 
  2) รถแท็กซ่ี 85 22.10 
  3) รถสามล้อเครื่อง 4 1.00 
                 4) รถมอเตอร์ไซด์ 7 1.80 
                 5) รถโดยสารประจ าทาง 0 0.00 
                 6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 0 0.00 
  รวม 385 100 
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พฤตกิรรม จ านวน ร้อยละ 
7. ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 
  1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 144 37.40 
  2) 1 ชั่วโมง 218 56.60 
  3) มากกว่า 1 ชั่วโมงข้ึนไป 23 6.00 
  รวม 385 100 
8. ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
     ภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน 
                1) น้อยกว่า 1,000 บาท 257 66.80 
                2) 1,000 – 1,999 บาท 76 19.70 
                3) 2,000 – 2,999 บาท 30 7.80 
                4) 3,000 บาทข้ึนไป 22 5.70 
  รวม 385 100 
9. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง  
     จ.อุบลราชธานีในครั้งนี ้  
  1) พักผ่อนในวันหยุด 77 20.00 
  2) เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 38 9.90 
  3) วิจัย/ดูงาน 255 66.20 
  4) เยี่ยมญาติ 10 2.60 
  5) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 3 0.80 
  6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) (ซื้อกระดิ่ง) 2 0.50 
  รวม 385 100 
10. ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
  1) ศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง 205 36.30 
  2) พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว 128 22.70 
  3) ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 66 11.70 
  4) โฮมสเตย์บ้านปะอาว 165 29.30 
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พฤตกิรรม จ านวน ร้อยละ 
  รวม 564 100 
11. โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  
     อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง 
  1) มาอีกครั้ง 237 61.60 
  2) ไม่มาอีก 16 4.20 
  3) ไม่แน่ใจ 132 34.30 
  รวม 385 100 

 
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะ

อาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครั้ง ช่วงเวลา จ านวนวันพักแรม 
ประเภทที่พักแรม ผู้ร่วมเดินทาง รูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชน ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
ประสบการณ์ในการเดินทาง และโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี โดยแจกแจงเป็นความถี่หรือจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  

ด้านจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนปะอาวมาก่อน (ไม่รวมครั้งนี้) จ านวน 180 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 รองลงมา คือ เคยมา 1 ครั้ง จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 เคยมา 
2 ครั้ง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 และเคยมา 3 ครั้ง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 
ตามล าดับ 

ด้านช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ .เมือง จ .อุบลราชธานี  
(ครั้งล่าสุด) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนในช่วงเดือนกรกฏาคม-
กันยายน จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 รองลงมา คือ ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม จ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.50 เดือนเมษายน-มิถุนายน จ านวน 96 คน จ านวน 24.90 และช่วงเดือนมกราคม-
มีนาคม จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 ตามล าดับ   

ด้านช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยว ชุมชนบ้านปะอาว อ .เมือง  
จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางเช้า-เย็น ไปกลับ จ านวน 274 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.20 รองลงมา คือ 1 คืน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 และ มากกว่า 1 คืน 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 ตามล าดับ  

ด้านประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักโรงแรม/รีสอร์ทใน อ. เมือง จ. อุบลราชธานี จ านวน 
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119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 รองลงมา คือ พักแรมประเภทอ่ืนๆ จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 
ประกอบไปด้วยที่พักแรมประเภทบ้านญาติ บ้านเพ่ือน เป็นต้น และพักแรมโฮมสเตย์บ้านปะอาว จ านวน 
82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 ตามล าดับ    

ด้านผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ .เมือง จ.อุบลราชธานี 
ในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับกลุ่มเพ่ือน/คนรู้จัก จ านวน 186 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมา คือ เดินทางพร้อมกับหมู่คณะขององค์กร/บริษัท จ านวน 99 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.70 เดินทางพร้อมกับครอบครัว/แฟน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 และ
เดินทางท่องเที่ยวคนเดียว จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 ตามล าดับ 

ด้านรูปแบบยานพาหนะที่ ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ .เมือง  
จ .อุบลราชธานีในครั้งนี้  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์  
จ านวน 289 คิดเป็นร้อยละ 75.10 รองลงมา คือ รถแท็กซี่ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10  
รถมอเตอร์ไซด์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และรถสามล้อเครื่อง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.00 ตามล าดับ   

ด้านระยะเวลาที่ใชใ้นการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท่องเที่ยวภายในชุมชน 1 ชั่วโมง จ านวน 218 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.60 รองลงมา คือ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 และ มากกว่า 
2 ชั่วโมง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดับ 

ด้านประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จ่ายประมาณน้อยกว่า 
1,000 บาท จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 รองลงมา คือ 1,000 – 1,999 บาท จ านวน  
76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 2,000 – 2,999 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 และ 3,000 
บาทข้ึนไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70 ตามล าดับ   

ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ .เมือง จ.อุบลราชธานี 
ในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือวิจัย/ดูงาน 
จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 รองลงมา คือ พักผ่อนในวันหยุด จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 38 คน จ านวน 9.90 เยี่ยมญาติ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60  
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และอ่ืน ๆ ได้แก่ การเดินทางเพ่ือ 
มาซื้อกระดิ่ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดับ  

ด้านประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 รองลงมา 
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คือโฮมสเตย์บ้านปะอาว จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาวศูนย ์จ านวน 
128 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 และศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.70 ตามล าดับ  

ด้านโอกาสในการเดินทางกลบัมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอกีครัง้ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60 
รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 และไม่มาอีก จ านวน 16 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 4.20 ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 4 ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของนกัทอ่งเที่ยวต่อรูปแบบและกิจกรรมการท่องเทีย่ว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี  
 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 385 
คน เริ่มเก็บข้อมูลตั้ งแต่ วันที่  14 สิงหาคม 2562-15 มกราคม 2563 ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการแจก
แบบสอบถาม จ านวน 385 ชุด ซึ่งผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 
 ประเด็นที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 

รปูแบบการทอ่งเทีย่ว คา่เฉลีย่ S.D. 
ระดบั 

ความการ 
ล าดบัที ่

1. รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.58 0.51 มาก 5 
2. รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

3.82 0.61 มาก 3 

3. รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวชมผลงานของภูมิปญัญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 

3.93 0.55 มาก 1 

4. รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวศึกษาเรียนรูดู้งานเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.84 0.73 มาก 2 
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5. รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย ์ 3.67 0.54 มาก 4 
คา่เฉลีย่ความตอ้งการรปูแบบการท่องเทีย่วโดยภาพรวม 3.77 .48 มาก  

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความต้องการต่อรูปแบบการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของ
ความต้องการเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีระดับความต้องการท่องเที่ยวในรูปแบบการเดนิทางท่องเที่ยวชมผลงานของภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา คือ รูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ดูงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รูปแบบ
การเดินทางท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รูปแบบการ
เดินทางท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณากิจกรรมทางการท่องเที่ยวตาม
รูปแบบทางการท่องเที่ยวที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการ สามารถอธิบายรายละเอียด
ของข้อมูล จ าแนกตามรูปแบบการท่องเที่ยวได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที ่7 แสดงค่าเฉลีย่ (x̄) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงการวเิคราะหข์้อมลูเกีย่วกบัความต้องการของนกัทอ่งเทีย่วต่อกจิกรรมทางการทอ่งเทีย่ว 
ภายใตร้ปูแบบการเดินทางท่องเทีย่วชมผลงานของภูมปิญัญาและวฒันธรรมท้องถิน่ในพิพทิธภัณฑ์พืน้บ้าน 

 
 
 

รปูแบบการทอ่งเทีย่ว 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีส่ดุ 

คา่เฉลีย่ S.D. ระดบัความการ ล าดบัที ่

1. มีห้องนั่งฟังบรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

78 
(20.30) 

132 
(34.30) 

175 
(45.50) 

- 
- 

- 
- 

3.75 
 

0.77 
 

มาก 
 

4 

2. มีห้องส าหรับนั่งอ่านหนังสือเกีย่วกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

94 
(24.40) 

132 
(34.30) 

128 
(33.20) 

31 
(8.10) 

- 
- 

3.75 0.92 มาก 4 

3. มีจุดส าหรับฝึกท าและให้ความรู้เกี่ยวกับภมูิปัญญาท้องถิ่นใน
ศาสตร์ต่างๆ โดยไกด์ที่เป็นคนในท้องถิ่นมีความช านาญ 

109 
(28.30) 

135 
(35.10) 

133 
(34.50) 

8 
(2.10) 

- 
- 

3.90 0.84 มาก 2 

4. บริการเช่าชุดท้องถิ่นเพื่อถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 204 
(53.00) 

136 
(35.30) 

45 
(11.70) 

- 
- 

- 
- 

4.41 0.69 มากที่สุด 1 

5. มีจุดบริการซื้อของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่น 105 
(27.30) 

138 
(35.80) 

133 
(34.50) 

7 
(1.80) 

2 
(0.50) 

3.88 0.85 มาก 3 

คา่เฉลีย่รวมดา้นรปูแบบการเดนิทางทอ่งเทีย่วชมผลงานของภมูปิญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ในพพิิทธภณัฑพ์ืน้บา้น 3.93 0.55 มาก  
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จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความต้องการต่อรูปแบบการ
เดินทางท่องเที่ยวชมผลงานของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้าน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของความต้องการเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการบริการเช่าชุดท้องถิ่นเพ่ือถ่ายภาพเป็นที่
ระลึกมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมา คือ มีจุดส าหรับฝึกท าและให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในศาสตร์ต่างๆ โดยไกด์ที่เป็นคนในท้องถิ่นมีความช านาญ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 มีจุดบริการซื้อ
ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีห้องนั่งฟังบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีห้องส าหรับนั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.75 ตามล าดับ    
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ตารางที ่8 แสดงค่าเฉลีย่ (x̄) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงการวเิคราะหข์้อมลูเกีย่วกบัความต้องการของนกัทอ่งเทีย่วต่อกจิกรรมทางการทอ่งเทีย่ว 
ภายใตร้ปูแบบการเดินทางท่องเทีย่วศึกษาเรยีนรู้ ดงูานเกีย่วกับภมูปิญัญาและวฒันธรรมท้องถิน่ 

 

รปูแบบการทอ่งเทีย่ว 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีส่ดุ 

คา่เฉลีย่ S.D. ระดบัความการ ล าดบัที ่

1. ศึกษาเรียนรู้ ดูงานศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง  137 
(27.30) 

114 
(32.70) 

128 
(33.20) 

30 
(1.30) 

1 
(0.30) 

 
3.99 

 
0.87 

 
มาก 

 
1 

2. ศึกษาเรียนรู้ ดูงานศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 99 
(25.70) 

150 
(39.00) 

133 
(34.50) 

2 
(0.50) 

1 
(0.30) 

3.89 0.79 มาก 2 

3. ศึกษาเรียนรู้ ดูงานเกี่ยวกับวิธีการท านาข้าวหอมมะล ิ 110 
(28.60) 

108 
(28.10) 

139 
(36.10) 

18 
(4.70) 

10 
(2.60) 

3.75 1.00 มาก 5 

4. ศึกษาเรียนรู้ ดูงานศูนย์จ าหน่ายผลติภณัฑ์ของที่ระลึกพื้นบ้าน 106 
(27.50) 

125 
(32.50) 

131 
(34.00) 

22 
(5.70) 

1 
(0.30) 

3.81 0.91 มาก 3 

5. ศึกษาเรียนรู้ ดูงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนของคนในท้องถิ่นผ่านการ
พักค้างแรมที่โฮมสเตย์ปะอาว 

105 
(27.30) 

126 
(32.70) 

123 
(31.90) 

30 
(7.80) 

1 
(0.30) 

3.79 0.94 มาก 4 

คา่เฉลีย่รวมดา้นรปูแบบการเดนิทางทอ่งเทีย่วศกึษาเรยีนรู้ ดงูานเกีย่วกบัภมูปิญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 3.84 0.73 มาก  
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความต้องการต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี ภายใตรู้ปแบบการเดินทางท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้  
ดูงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของความ
ต้องการเท่ากับ 3.84 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดับความต้องการศึกษาเรียนรู้ ดูงานภายในศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 
รองลงมา คือ ศึกษาเรียนรู้ ดูงานศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ศึกษาเรียนรู้ 
ดูงานศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพ้ืนบ้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ศึกษาเรียนรู้ ดูงานเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตคนของคนในท้องถิ่นผ่านการพักค้างแรมที่โฮมสเตย์ปะอาว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ศึกษาเรียนรู้ ดูงานเกี่ยวกับวิธีการท านาข้าวหอมมะลิ ค่าเฉลี่ย 3.75 ตามล าดับ    
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ตารางที ่9 แสดงค่าเฉลีย่ (x̄) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงการวเิคราะหข์้อมลูเกีย่วกบัความต้องการของนกัทอ่งเทีย่วต่อกจิกรรมทางการ
ท่องเทีย่วภายใต้รปูแบบการเดนิทางท่องเทีย่วเข้ารว่มชมงานวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 

รปูแบบการทอ่งเทีย่ว มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ คา่เฉลีย่ S.D. ระดบัความการ ล าดบัที ่

          
1. การฝึกปฏิบตัิธรรม บ าบัดจติใจในพิธีบุญข้าว
กรรม 

63 
(16.40) 

71 
(18.40) 

230 
(59.70) 

10 
(2.60) 

11 
(2.90) 

3.43 0.89 มาก 11 

2. การเข้าร่วมชมงานประเพณีบญุคูณข้าว โดยคน
ในท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ข้าวเปลือก
ซึ่งเป็นพ้ืนเลี้ยงชีวิตที่มีเทพารักษา คือ “แม่โพสพ” 

111 
(28.80) 

124 
(32.20) 

127 
(33.00) 

19 
(4.90) 

4 
(1.00) 

3.83 0.93 มาก 5 

3. การเข้าร่วมงานตักบาตรข้าวจีป่ั้นใส่น้ าอ้อยใน
ประเพณีบุญข้าวจี ๋

122 
(31.70) 

130 
(33.80) 

114 
(29.60) 

13 
(3.40) 

6 
(1.60) 

3.91 0.93 มาก 3 

4. การเข้าร่วมงานประเพณีฟังเทศน์พระเวสสันดร 116 
(30.10) 

125 
(32.50) 

122 
(31.70) 

14 
(3.60) 

8 
(2.10) 

3.85 0.96 มาก 4 

5. การเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 228 
(59.20) 

89 
(23.10) 

50 
(13.00) 

15 
(3.90) 

3 
(0.80) 

4.36 0.90 มากที่สุด 1 

6. การเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยคนใน
ท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพ่ือขอฝนในฤดูท านา 

104 
(27.00) 

122 
(31.7) 

138 
(35.80) 

20 
(5.20) 

1 
(0.30) 

3.80 0.90 มาก 7 

7. การเข้าร่วมงานประเพณีซ าฮะ (ล้าง) ซึ่งเป็น
การท าบุญเพื่อระลึกถึงผูม้ีพระคุณ 

120 
(31.20) 

132 
(34.30) 

116 
(30.10) 

14 
(3.60) 

3 
(0.80) 

3.91 0.90 มาก 3 

8. การเข้าร่วมงานท าบุญตักบาตรในประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

117 
(30.40) 

134 
(34.80) 

121 
(31.40) 

12 
(3.10) 

1 
(0.30) 

3.92 0.87 มาก 2 
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รปูแบบการทอ่งเทีย่ว มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ คา่เฉลีย่ S.D. ระดบัความการ ล าดบัที ่

          

9. การเข้าร่วมงานประเพณีท าบุญข้าวประดับดิน
เป็นการท าบุญเพื่ออุทิศแก่ญาตผิู้ลว่งลับ เพ่ือบูชา
ผีบรรพบุรุษและผไีรญ้าติ  

111 
(28.80) 

104 
(27.00) 

153 
(39.70) 

16 
(4.20) 

1 
(0.30) 

3.80 0.91 มาก 7 

10. การเข้าร่วมงานประเพณีฟังเทศน์ในประเพณี
ท าบุญข้าวสาก เพื่อเป็นการอุทิศกุศล 

101 
(26.20) 

130 
(33.80) 

139 
(36.10) 

14 
(3.60) 

1 
(0.30) 

3.82 0.87 มาก 6 

11. การเข้าร่วมงานประเพณีท าบุญตักบาตรใน
ประเพณีวันออกพรรษา 

93 
(24.20) 

123 
(31.90) 

138 
(35.80) 

31 
(8.10) 

- 3.72 0.92 มาก 9 

12. การเข้าร่วมงานประเพณีท าบญุทอดกฐิน 74 
(19.20) 

126 
(32.70) 

168 
(43.60) 

17 
(4.40) 

 3.67 0.83 มาก 10 

13. การเข้าร่วมงานมหกรรมเทศกาลภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

93 
(24.20) 

129 
(33.50) 

146 
(37.90) 

9 
(2.30) 

8 
(2.10) 

3.75 0.91 มาก 8 

14. การเข้าร่วมงานมหกรรมเทศกาลอาหาร
ท้องถิ่น 

104 
(27.00) 

120 
(31.20) 

142 
(36.90) 

17 
(4.40) 

2 
(0.50) 

3.80 0.90 มาก 7 

คา่เฉลีย่รวมดา้นรปูแบบการเดนิทางทอ่งเทีย่วเขา้รว่มชมงานวฒันธรรม 
และประเพณทีอ้งถิน่ 

3.82 0.61 มาก  

 

 



125 

 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความต้องการต่อกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี ภายใต้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเข้าร่วมชม

งานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของความต้องการ

เท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความ

ต้องการเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมา คือ การเข้าร่วมงาน

ท าบุญตักบาตรในประเพณีวันเข้าพรรษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 การเข้าร่วมงานตักบาตรข้าวจี่ปั้นใส่

น้ าอ้อยในประเพณีบุญข้าวจี๋ และการเข้าร่วมงานประเพณีซ าฮะ (ล้าง) ซึ่งเป็นการท าบุญเพ่ือระลึกถึงผู้

มีพระคุณมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 การเข้าร่วมงานประเพณีฟังเทศน์พระเวสสันดร 

3.85 การเข้าร่วมชมงานประเพณีบุญคูณข้าว โดยคนในท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่

ข้าวเปลือกซึ่งเป็นพ้ืนเลี้ยงชีวิตที่มีเทพารักษา คือ “แม่โพสพ” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 การเข้าร่วมงาน

ประเพณีฟังเทศน์ในประเพณีท าบุญข้าวสาก เพ่ือเป็นการอุทิศกุศล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 การเข้า

ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยคนในท้องถิ่นจัดท าขึ้นเพ่ือขอฝนในฤดูท านา การเข้าร่วมงานประเพณี

ท าบุญข้าวประดับดินเป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศแก่ญาติผู้ล่วงลับ เพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษและผีไร้ญาติ  การ

เข้าร่วมงานมหกรรมเทศกาลอาหารท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 การเข้าร่วมงาน

มหกรรมเทศกาลอาหารท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 การเข้าร่วมงานประเพณีท าบุญตักบาตรใน

ประเพณีวันออกพรรษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 การเข้าร่วมงานประเพณีท าบุญทอดกฐิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.67 และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การฝึกปฏิบัติธรรม บ าบัดจิตใจในพิธีบุญข้าวกรรม ค่าเฉลี่ย 3.43 

ตามล าดับ                     
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ตารางที ่10 แสดงคา่เฉลีย่ (x̄) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงการวเิคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัความตอ้งการของนักท่องเทีย่วต่อกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว
ภายใตร้ปูแบบการเดินทางท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย์ 

รปูแบบการทอ่งเทีย่ว มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ คา่เฉลีย่ S.D. ระดบัความการ ล าดบัที ่

1. บายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงต้อนรับของคนใน
ท้องถิ่น 

128 
(33.20) 

136 
(35.30) 

94 
(24.40) 

26 
(6.80) 

1 
(0.30) 

3.95 0.93 มาก 3 

2. เรียนรู้ ฝึกท าอาหารท้องถิ่นโดยใช้วัตถุดิบที่ผลติ
โดยคนในท้องถิ่น 

145 
(37.70) 

121 
(31.40) 

110 
(28.60) 

6 
(1.60) 

3 
(0.80) 

4.04 0.89 มาก 1 

3. ปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆใน
ชุมชนปะอาว 

115 
(29.90) 

129 
(33.50) 

128 
(33.20) 

11 
(2.90) 

2 
(0.50) 

3.89 0.88 มาก 4 

4. นั่งรถไถ่นาเดินตามท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆในชุมชนปะอาว 

78 
(20.30) 

130 
(33.80) 

119 
(30.90) 

52 
(13.50) 

6 
(1.60) 

3.58 1.09 มาก 6 

5. นั่งเกวียนท่องเที่ยวตามแหล่งทอ่งเที่ยวต่างๆใน
ชุมชนปะอาว 

129 
(33.50) 

119 
(30.90) 

103 
(26.80) 

14 
(3.60) 

20 
(5.20) 

3.84 1.09 มาก 5 

6. เดินท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในชุมชน
ปะอาว 

23 
(6.00) 

19 
(4.90) 

58 
(15.10) 

285 
(74.00) 

- 2.43 0.83 น้อย 7 

7. กินข้าวพ้ืนเมืองแบบอีสาน 134 
(34.80) 

141 
(36.60) 

92 
(23.90) 

5 
(1.30) 

13 
(3.40) 

3.98 0.97 มาก 2 

คา่เฉลีย่รวมดา้นรปูแบบการเดนิทางทอ่งเทีย่วแบบ
โฮมสเตย ์

     3.67 0.54 มาก  
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 จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความต้องการต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี ภายใต้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวแบบโฮมส
เตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของความต้องการเท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการเรียนรู้ ฝึก
ท าอาหารท้องถิ่นโดยใช้วัตถุดิบที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่นมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมา คือ 
กินข้าวพ้ืนเมืองแบบอีสาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 บายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงต้อนรับของคนในท้องถิ่น 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนบ้านปะอาว ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 นั่งเกวียนท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนบ้านปะอาว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
นั่งรถไถ่นาเดินตามท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนบ้านปะอาว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เดินท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนบ้านปะอาว ค่าเฉลี่ย  2.43  
ตามล าดับ…………………………… 
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ตารางที ่11 แสดงคา่เฉลีย่ (x̄) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงการวเิคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัความตอ้งการของนักท่องเทีย่วต่อกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว
ภายใตร้ปูแบบการเดินทางท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

รปูแบบการทอ่งเทีย่ว มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ คา่เฉลีย่ S.D. ระดบัความการ ล าดบัที ่

1. การเดินป่าศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศท้องถิ่น 137 
(35.60) 

94 
(24.40) 

130 
(33.80) 

16 
(4.20) 

8 
(2.10) 

3.87 1.01 มาก 2 

2. ส่องนก 103 
(26.80) 

60 
(15.60) 

193 
(50.10) 

4 
(1.00) 

25 
(6.50) 

3.55 1.09 มาก 3 

3. ถ่ายภาพ 74 
(19.20) 

236 
(61.30) 

49 
(12.70) 

13 
(3.40) 

13 
(3.40) 

3.90 0.86 มาก 1 

4. การฝึกท านาในแปลงสาธิต (ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว) 11 
(2.90) 

10 
(2.60) 

348 
(90.40) 

10 
(2.60) 

6 
(1.60) 

3.03 0.47 มาก 4 

คา่เฉลีย่รวมดา้นรปูแบบการเดนิทางทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ      3.58 0.51 มาก  

 
 
 
 
 
 



129 

 

 จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความต้องการต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี ภายใต้รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของความต้องการเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณารายละเอียด
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการถ่ายภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 รองลงมา คือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
ส่องนก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การฝึกท านาในแปลงสาธิต (ตามฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ตามล าดับ 
 

ประเด็นที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง

ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
Ho : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ

เดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 
H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ

เดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 
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ตารางที ่12 การวเิคราะห์ขอ้มลูลักษณะทางประชากรศาสตร์มคีวามสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วในการเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยชุมชนบา้น 
ปะอาว อ. เมอืง จ.อุบลราชธาน ีจ าแนกตามเพศ  

พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ข้อมูลด้านเพศ รวม Chi-Square Test 

ชาย หญิง 
จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 

จ านวน % จ านวน % 
1.จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) 

1) ไม่เคยมา 
2) เคยมา 1 ครั้ง 
3) เคยมา 2 ครั้ง 
4) เคยมา 3 ครั้งข้ึนไป 

48 
41 
9 
3 

12.5 
10.60 
2.30 
0.80 

132 
122 
19 
11 

34.30 
31.70 
4.90 
2.90 

180 
163 
28 
14 

46.80 
42.30 
7.30 
3.60 

0.788 0.852 

รวม 101 26.20 284 73.80 385 100 
2.ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) 

1) มกราคม-มีนาคม 
2) เมษายน-มิถุนายน 
3) กรกฏาคม-กันยายน 
4) ตุลาคม-ธันวาคม 

28 
20 
31 
22 

7.30 
5.20 
8.10 
5.70 

41 
76 
91 
76 

10.60 
19.70 
23.60 
19.70 

69 
96 
122 
98 

17.90 
24.90 
31.70 
25.50 

 
 
 

9.553 
 

 
 

0.023* 

รวม 101 26.20 284 73.80 385 100 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ข้อมูลด้านเพศ รวม Chi-Square Test 

ชาย หญิง 
จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 

จ านวน % จ านวน % 
3.ช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี ้

1) เช้า-เย็นไปกลับ 
2) 1 คืน 
3) มากกว่า 1 คืนข้ึนไป 

78 
20 
3 

20.30 
5.20 
0.80 

196 
82 
6 

50.90 
21.30 
1.60 

274 
102 
9 

71.20 
26.50 
2.30 

 
 

3.255 
 

 
 

0.196 
 รวม 101 26.20 284 73.80 385 100 

4.ประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

1) โฮมสเตย์บ้านปะอาว 
2) โรงแรม/รีสอร์ทในอ.เมือง  

จ.อุบลราชธานี 
3) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

20 
32 
 

49 

5.20 
8.30 

 
12.70 

62 
87 
 

135 

16.10 
22.60 

 
35.10 

82 
119 

 
184 

21.30 
30.90 

 
47.80 

0.186 0.911 

รวม 101 26.20 284 73.80 385 100 
 
 
 



132 

 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ข้อมูลด้านเพศ รวม Chi-Square Test 

ชาย หญิง 
จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 

จ านวน % จ านวน % 

5.ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี ้

1) คนเดียว 
2) ครอบครัว/แฟน 
3) กลุ่มคน/คนรู้จัก 
4) หมู่คณะขององค์กร/บริษัท 

10 
17 
47 
27 

2.60 
4.40 
12.20 
7.00 

30 
43 
139 
72 

7.80 
11.20 
36.10 
18.70 

40 
60 
186 
99 

10.40 
15.60 
48.30 
25.70 

 
0.313 0.958 

รวม 101 26.20 284 73.80 385 100 
 

6.รูปแบบยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี ้

1) รถยนต์ส่วนตัว 
2) รถแท็กซ่ี 
3) รถสามล้อเครื่อง 
4) รถมอเตอร์ไซด ์

79 
20 
0 
2 

20.50 
5.20 
0.00 
0.50 

210 
65 
4 
5 

54.50 
16.90 
1.00 
1.30 

289 
85 
4 
7 

75.10 
22.10 
1.00 
1.80 

 
 
 

1.945 

 
 
 

0.584 รวม 101 26.20 284 73.80 385 100 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ข้อมูลด้านเพศ รวม Chi-Square Test 

ชาย หญิง 
จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 

จ านวน % จ านวน % 

7.ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี ้

1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
2) 1 ชั่วโมง 
3) มากกว่า 1 ชั่วโมงข้ึนไป 

33 
60 
8 

8.60 
15.60 
2.10 

111 
158 
15 

28.80 
41.00 
3.90 

144 
218 
23 

37.40 
56.60 
6.00 1.875 0.392 

รวม 101 26.20 284 73.80 385 100 
 

8.ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน 

1) น้อยกว่า 1,000 บาท 
2) 1,000 – 1,999 บาท 
3) 2,000 – 2,999 บาท 
4) 3,000 บาทข้ึนไป 

60 
25 
8 
8 

15.60 
6.50 
2.10 
2.10 

197 
51 
22 
14 

51.20 
13.20 
5.70 
3.60 

257 
76 
30 
22 

66.80 
19.70 
7.80 
5.70 4.019 0.259 

รวม 101 26.20 284 73.80 385 100 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ข้อมูลด้านเพศ รวม Chi-Square Test 

ชาย หญิง 
จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 

จ านวน % จ านวน % 

9.วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี ้

1) พักผ่อนในวันหยุด 
2) เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3) วิจัย/ดูงาน 
4) เยี่ยมญาต ิ
5) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
6) อ่ืน ๆ  

29 
5 
66 
0 
1 
0 

7.50 
1.30 
17.10 
0.00 
0.30 
0.00 

48 
33 
189 
10 
2 
2 

12.50 
8.60 
49.10 
2.60 
0.50 
0.50 

77 
38 
255 
10 
3 
2 

20.00 
9.90 
66.20 
2.60 
0.80 
0.50 

12.916 0.024* 

รวม 101 26.20 284 73.80 385 100   
10.ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1) เลือกศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง 48 47.20 132 34.30 180 46.80 
0.033 0.856         ไม่เลือกศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง 53 13.80 152 39.50 205 53.20 

รวม 385 100 
2) เลือกพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว 66 17.10 191 49.60 257 66.80 

0.122 0.727         ไม่เลือกพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว 35 9.10 93 94.40 128 32.20 
รวม 385 100 
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ข้อมูลด้านเพศ รวม Chi-Square Test 

ชาย หญิง 
จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 

จ านวน % จ านวน % 
3) เลือกศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 81 21.00 238 61.80 319 82.90 

0.682 0.409 
        ไม่เลือกศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน 

66 17.10 46 11.90 66 17.10 

รวม 385 100 
4) เลือกโฮมสเตย์บ้านปะอาว 61 15.80 159 41.30 220 57.10 

0.592 0.442 ไม่เลือกโฮมสเตย์บ้านปะอาว 40 10.40 125 32.50 165 42.90 

รวม 385 100 

11.โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง 

1) มาอีกครั้ง 
2) ไม่มาอีก 
3) ไม่แน่ใจ 

65 
5 
31 

16.90 
1.30 
8.10 

172 
11 
101 

44.70 
2.90 
26.20 

237 
16 
132 

61.60 
4.20 
34.30 

0.898 0.638 

รวม 101 26.20 284 73.80 385 100 
ภาพรวม 50.989 0.284 
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จากตารางที 12 พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P 

(ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.284 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฎิเสธ H1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีรายละเอียด ดังนี้ 

ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.852 ซึ่งมากกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฎิเสธ H1 

ปัจจัยด้านเพศมีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.

เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงจ านวนวนัพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาว อ .เมือง จ .อุบลราชธานีในครั้งนี้  เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.196  

ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยดา้นเพศไม่มีความสมัพันธ์ต่อประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชมุชนบ้าน

ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.911 ซึ่งมากกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะ

อาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.958 ซึ่งมากกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.584  

ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยดา้นเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาที่ใชใ้นการท่องเที่ยวภายในชมุชนบ้านปะอาว  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี ้เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.392 ซึ่งมากกว่า  (ระดับ
นัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.259 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ 
Ho ปฏิเสธ H1 
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ปัจจัยด้านเพศมีความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชมุชนบ้านปะอาว  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับ
นัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสมัพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดนิทางมาท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรม
ทองเหลืองในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.856 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.727 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) 

เท่ากับ 0.409 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho 

ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้าน
ปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.442 

ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยดา้นเพศไมม่ีความสมัพันธ์ตอ่โอกาสในการเดินทางกลบัมาท่องเทีย่วชมุชนบา้นปะอาว  

อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครัง้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.638 ซึ่งมากกว่า  (ระดับ
นัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน 
ปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี จ าแนกตามอายุ 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ข้อมูลด้านอาย ุ รวม Chi-Square Test 

ต่ ากวา่ 20 ป ี 20-29 ปี 30-39 ป ี 40-49 ปี 50 ปีขึ้นไป 
จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
1.จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) 

1.1) ไม่เคยมา 
1.2) เคยมา 1 ครั้ง 
1.3) เคยมา 2 ครั้ง 
1.4) เคยมา 3 ครั้งขึ้นไป 

33 
13 
3 
1 

66.00 
26.00 
6.00 
2.00 

117 
85 
20 
12 

50.00 
36.30 
8.50 
5.10 

9 
29 
1 
0 

23.10 
74.40 
2.60 
0.00 

7 
32 
1 
0 

17.50 
80.00 
2.50 
0.00 

14 
4 
3 
1 

63.60 
18.20 
13.60 
4.50 

180 
163 
28 
14 

46.80 
42.30 
7.30 
3.60 

57.881 0.000* 

รวม 385 100 
2.ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) 

2.1) มกราคม-มีนาคม 
2.2) เมษายน-มิถุนายน 
2.3) กรกฏาคม-กันยายน 
2.4) ตุลาคม-ธันวาคม 

2 
5 
16 
27 

4.00 
10.00 
32.00 
54.00 

46 
62 
86 
40 

19.70 
26.50 
36.80 
17.10 

4 
15 
6 
14 

10.30 
38.50 
15.40 
35.90 

13 
7 
5 
15 

32.50 
17.50 
12.50 
37.50 

4 
7 
9 
2 

18.20 
31.80 
40.90 
9.10 

69 
96 
122 
98 

17.90 
24.90 
31.70 
25.50 

59.793 0.000* 

รวม 385 100 
3.ช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

3.1) เช้า-เย็นไปกลับ 
3.2) 1 คืน 
3.3) มากกว่า 1 คืนขึ้นไป 

50 
0 
0 

100.00 
0.00 
0.00 

164 
64 
6 

70.10 
27.40 
2.60 

20 
18 
1 

51.30 
46.20 
2.60 

23 
17 
0 

57.50 
42.50 
0.00 

17 
3 
2 

77.30 
13.60 
9.10 

274 
102 
9 

71.20 
26.50 
2.30 

 
 

39.909 
 

 

0.000* 
รวม 385 100 
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พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ข้อมูลด้านอาย ุ รวม Chi-Square Test 

ต่ ากวา่ 20 ป ี 20-29 ปี 30-39 ป ี 40-49 ปี 50 ปีขึ้นไป 
จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

4. ประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

4.1) โฮมสเตย์บ้านปะอาว 
4.2) โรงแรม/รีสอร์ทในอ.เมือง  

จ.อุบลราชธาน ี
4.3) อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

10 
6 
 

34 

20.00 
12.00 

 
68.00 

52 
77 
 

105 

22.20 
32.90 

 
44.90 

5 
15 
 

19 

12.80 
38.50 

 
48.70 

9 
15 
 

16 

22.50 
37.50 

 
40.00 

6 
6 
 

10 

27.30 
27.30 

 
45.50 

82 
119 

 
184 

21.30 
30.90 

 
47.80 

 
14.537 

0.069 

รวม 385 100 
5. ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

5.1) คนเดียว 
5.2) ครอบครัว/แฟน 
5.3) กลุ่มคน/คนรู้จัก 
5.4) ห มู่ ค ณ ะ ข อ ง อ ง ค์ ก ร /

บริษัท 

3 
4 
23 
20 

6.00 
8.00 
46.00 
40.00 

26 
39 
122 
47 

11.10 
16.70 
52.10 
20.10 

5 
3 
18 
13 

12.80 
7.70 
46.20 
33.30 

3 
8 
15 
14 

7.50 
20.00 
37.50 
35.00 

3 
6 
8 
5 

13.60 
27.30 
36.40 
22.70 

40 
60 
186 
99 

10.40 
15.60 
48.30 
25.70 

19.389 0.080 

รวม 385 100 
6. รูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

6.1) รถยนต์ส่วนตัว 
6.2) รถแท็กซ่ี 
6.3) รถสามล้อเครื่อง 
6.4) รถมอเตอร์ไซด์ 

41 
8 
0 
1 

82.00 
16.00 
0.00 
2.00 

165 
60 
4 
5 

70.50 
25.60 
1.70 
2.10 

36 
2 
0 
1 

92.30 
5.10 
0.00 
2.60 

37 
3 
0 
0 

92.50 
7.50 
0.00 
0.00 

10 
12 
0 
0 

45.50 
54.50 
0.00 
0.00 

289 
85 
4 
7 

75.10 
22.10 
1.00 
1.80 

 

32.280 0.001* 
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พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ข้อมูลด้านอาย ุ รวม Chi-Square Test 

ต่ ากวา่ 20 ป ี 20-29 ปี 30-39 ป ี 40-49 ปี 50 ปีขึ้นไป 
จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รวม 385 100   

7.ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเท่ียวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 
7.1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
7.2) 1 ชั่วโมง 
7.3) มากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป 

34 
7 
9 

68.00 
14.00 
18.00 

81 
142 
11 

34.60 
60.70 
4.70 

12 
25 
2 

30.80 
64.10 
5.10 

8 
32 
0 

20.00 
80.00 
0.00 

9 
12 
1 

40.90 
54.50 
4.50 

144 
218 
23 

37.40 
56.60 
6.00 53.008 0.000* 

รวม 385 100 
8.ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน 

8.1) น้อยกว่า 1,000 บาท 
8.2) 1,000 – 1,999 บาท 
8.3) 2,000 – 2,999 บาท 
8.4) 3,000 บาทขึ้นไป 

 

44 
3 
2 
1 

88.00 
6.00 
4.00 
2.00 

146 
51 
23 
14 

62.40 
21.80 
9.80 
6.00 

28 
6 
1 
4 

71.80 
15.40 
2.60 
10.30 

30 
7 
1 
2 

75.00 
17.50 
2.50 
5.00 

9 
9 
3 
1 

40.90 
40.90 
13.60 
4.50 

257 
76 
30 
22 

66.80 
19.70 
7.80 
5.70 

26.230 0.010* 

รวม 385 100 
9.วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

9.1) พักผ่อนในวันหยุด 
9.2) เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
9.3) วิจัย/ดูงาน 
9.4) เยี่ยมญาต ิ
9.5) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี  

ท้องถิ่น 
9.6) อื่น ๆ  

5 
16 
29 
0 
0 
0 

10.00 
32.00 
58.00 
0.00 
0.00 
0.00 

48 
22 
152 
9 
1 
2 

20.50 
9.40 
65.00 
3.80 
0.40 
0.90 

10 
0 
29 
0 
0 
0 

25.60 
0.00 
74.40 
0.00 
0.00 
0.00 

11 
0 
27 
0 
2 
0 

25.70 
0.00 
67.50 
0.00 
5.00 
0.00 

3 
0 
18 
1 
0 
0 

13.60 
0.00 
81.80 
4.50 
0.00 
0.00 

77 
38 
255 
10 
3 
2 

20.00 
9.90 
66.20 
2.60 
0.80 
0.50 

58.075 0.000* 
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พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ข้อมูลด้านอาย ุ รวม Chi-Square Test 

ต่ ากวา่ 20 ป ี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รวม 385 100   
10.ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  1) เคยเดินทางมายังศูนย์
หัตถกรรมทองเหลือง 

30 60.00 104 44.40 12 30.80 12 30.00 22 100.00 180 46.80 

37.593 0.000*    ไม่เคยเดินทางมายังเลือกศูนย์
หัตถกรรมทองเหลือง 

20 40.00 130 55.60 27 69.20 28 70.00 0 0.00 205 53.20 

รวม 385 100 

2) เคยเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านปะอาว 

38 76.00 146 62.40 24 61.50 27 67.50 22 100.00 257 66.80 

15.376 0.004* 
รวม 385 100 

3) เ ค ย เ ดิ น ท า งม า ยั ง ศู น ย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 

50 100.00 205 87.60 23 59.00 19 47.50 22 100.00 319 82.90 

69.479 0.000*        ไมเ่คยเดินทางมายังเลือก
ศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์พื้นบา้น 

0 0.00 29 12.40 16 41.00 21 52.50 0 0.00 66 17.10 

รวม 385 100 

4) เคยเดินทางมายังโฮมสเตย์
บ้านปะอาว 

15 30.00 138 59.00 21 53.80 31 77.50 15 68.20 220 57.10 

23.399 0.000* ไม่เคยเดินทางมายังเลือก
โฮมสเตย์บ้านปะอาว 

35 
 
 

70.00 96 41.00 18 46.20 9 22.50 7 31.80 165 42.90 
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พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ข้อมูลด้านอาย ุ รวม Chi-Square Test 

ต่ ากวา่ 20 ป ี 20-29 ปี 30-39 ป ี 40-49 ปี 50 ปีขึ้นไป 
จ านวน ร้อยละ 𝑋2 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รวม 385 100   

11.โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง 

11.1) มาอีกครั้ง 
11.2) ไม่มาอีก 
11.3) ไม่แน่ใจ 

21 
6 
23 

42.00 
12.00 
46.00 

147 
10 
77 

62.80 
4.30 
32.90 

32 
0 
7 

82.10 
0.00 
17.90 

37 
0 
3 

92.50 
0.00 
7.50 

0 
0 
22 

0.00 
0.00 
100.00 

237 
16 
132 

61.60 
4.20 
34.30 78.447 0.000* 

รวม 385 100 

ภาพรวม 266.368 0.000* 
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 จากตารางที่ 13 พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P 

(ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงปฎิเสธ Ho ยอมรับ H1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครัง้นี้) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฎิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยดา้นอายมุีความสมัพันธ์ต่อช่วงจ านวนวนัพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชมุชนบ้าน
ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 

 (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้าน

ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.069 ซึ่งมากกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะ

อาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.080 ซึ่งมากกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อย

กว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1  

ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับ
นัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1  

ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ภายในชมุชนบา้นปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.010 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 
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ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับ
นัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรม
ทองเหลืองในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภณัฑ์พื้นบ้าน
ปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.004 

ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) 

เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho 

ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านปะ
อาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่ง

น้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ต่อโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  

อ.เมือง จ. อุบลราชธานอีีกครั้ง เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับ
นัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฎิเสธ Ho ยอมรับ H1 
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ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน 
ปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา 

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นการศกึษา รวม Chi-Square Test 

ต่ ากวา่มธัยมศกึษา 
มธัยมศกึษา/
อาชวีศกึษา 

ปรญิญาตร ี สงูกวา่ปรญิญาตร ี
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
1.จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) 

1.1) ไม่เคยมา 
1.2) เคยมา 1 ครั้ง 
1.3) เคยมา 2 ครั้ง 
1.4) เคยมา 3 ครั้งขึ้นไป 

7 
5 
0 
0 

58.30 
41.70 
0.00 
0.00 

26 
45 
5 
2 

33.30 
57.70 
6.40 
2.60 

144 
110 
23 
12 

49.80 
38.10 
8.00 
4.20 

3 
3 
0 
0 

50.00 
50.00 
0.00 
0.00 

180 
163 
28 
14 

46.80 
42.30 
7.30 
3.60 

 
12.310 

 
0.196 

รวม 385 100 
2.ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) 

2.1) มกราคม-มีนาคม 
2.2) เมษายน-มิถุนายน 
2.3) กรกฏาคม-กันยายน 
2.4) ตุลาคม-ธันวาคม 

4 
1 
7 
0 

33.30 
8.30 
58.30 
0.00 

20 
26 
23 
9 

25.60 
33.30 
29.50 
11.50 

41 
69 
91 
88 

14.20 
23.90 
31.50 
30.40 

4 
0 
1 
1 

66.70 
0.00 
16.70 
16.70 

69 
96 
122 
98 

17.90 
24.90 
31.70 
25.50 

34.789 0.000* 

รวม 385 100   
3.ช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี ้

3.1) เช้า-เย็นไปกลับ 
3.2) 1 คืน 
3.3) มากกว่า 1 คืนขึ้นไป 

9 
1 
2 

75.00 
8.30 
16.70 

50 
27 
1 

64.10 
34.60 
1.30 

209 
74 
6 

72.30 
25.60 
2.1 

6 
0 
0 

100.00 
0.00 
0.00 

274 
102 
9 

71.20 
26.50 
2.30 

17.574 0.007* 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นการศกึษา รวม Chi-Square Test 

ต่ ากวา่มธัยมศกึษา 
มธัยมศกึษา/
อาชวีศกึษา 

ปรญิญาตร ี สูงกวา่ปรญิญาตร ี
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รวม 385 100   

4.ประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาทอ่งเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

4.1) โฮมสเตย์บ้านปะอาว 
4.2) โรงแรม/รีสอร์ทในอ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
4.3) อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

1 
2 
9 

8.30 
16.70 
75.00 

12 
21 
45 

15.40 
26.90 

57.70 

65 
96 

128 

22.50 
33.20 

44.30 

4 
0 

2 

66.70 
0.00 

33.30 

82 
119 

184 

21.30 
30.90 

47.80 16.223 0.013* 

รวม 385 100 
5.ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

5.1) คนเดียว 
5.2) ครอบครัว/แฟน 
5.3) กลุ่มคน/คนรู้จัก 
5.4) หมู่คณะขององค์กร/บริษัท 

1 
2 
5 
4 

8.30 
16.70 
41.70 
33.30 

2 
8 
36 
32 

2.60 
10.30 
46.20 
41.00 

34 
50 
142 
63 

11.80 
17.30 
49.10 
21.80 

3 
0 
3 
0 

50.00 
0.00 
50.00 
0.00 

40 
60 
186 
99 

10.40 
15.60 
48.30 
25.70 

28.021 0.001* 

รวม 385 100 
6.รูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

6.1) รถยนต์ส่วนตัว 
6.2) รถแท็กซ่ี 
6.3) รถสามล้อเครื่อง 
6.4) รถมอเตอร์ไซด์ 

 

9 
3 
0 
0 

75.00 
25.00 
0.00 
0.00 

69 
8 
0 
1 

88.50 
10.30 
0.00 
1.30 

205 
74 
4 
6 

70.90 
25.60 
1.40 
2.10 

6 
0 
0 
0 

100.00 
0.00 
0.00 
0.00 

289 
85 
4 
7 

75.10 
22.10 
1.00 
1.80 

12.841 0.170 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นการศกึษา รวม Chi-Square Test 

ต่ ากวา่มธัยมศกึษา 
มธัยมศกึษา/
อาชวีศกึษา 

ปรญิญาตร ี สูงกวา่ปรญิญาตร ี
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รวม 385 100   

7.ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเท่ียวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

7.1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
7.2) 1 ชั่วโมง 
7.3) มากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป 

3 
7 
2 

25.00 
58.30 
16.70 

18 
56 
4 

23.10 
71.80 
5.10 

121 
151 
17 

41.90 
52.20 
5.90 

2 
4 
0 

33.30 
66.70 
0.00 

144 
218 
23 

37.40 
56.60 
6.00 13.354 0.038* 

รวม 385 100 

8.ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน 

8.1) น้อยกว่า 1,000 บาท 
8.2) 1,000 – 1,999 บาท 
8.3) 2,000 – 2,999 บาท 
8.4) 3,000 บาทขึ้นไป 

9 
1 
0 
2 

75.00 
8.30 
0.00 
16.70 

52 
13 
4 
9 

66.70 
16.70 
5.10 
11.50 

192 
60 
26 
11 

66.40 
20.80 
9.00 
3.80 

4 
2 
0 
0 

66.70 
33.30 
0.00 
0.00 

257 
76 
30 
22 

66.80 
19.70 
7.80 
5.70 

13.990 0.123 

รวม 385 100 
9.วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

9.1) พักผ่อนในวันหยุด 
9.2) เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
9.3) วิจัย/ดูงาน 
9.4) เยี่ยมญาติ 
9.5) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
9.6) อื่น ๆ  

3 
3 
6 
0 
0 
0 

25.00 
25.00 
50.00 
0.00 
0.00 
0.00 

16 
1 
61 
0 
0 
0 

20.50 
1.30 
78.20 
0.00 
0.00 
0.00 

56 
34 
184 
10 
3 
2 

19.40 
11.80 
63.70 
3.50 
1.00 
0.70 

2 
0 
4 
0 
0 
0 

33.30 
0.00 
66.70 
0.00 
0.00 
0.00 

77 
38 
255 
10 
3 
2 

20.00 
9.90 
66.20 
2.60 
0.80 
0.50 

18.440 0.240 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นการศกึษา รวม Chi-Square Test 

ต่ ากวา่มธัยมศกึษา 
มธัยมศกึษา/
อาชวีศกึษา 

ปรญิญาตร ี สูงกวา่ปรญิญาตร ี
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รวม 385 100   

10.ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   1) เคยเดินทางมายังศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง 4 33.30 21 26.90 152 52.60 3 50.00 180 46.80 
17.176 0.001* 

       ไม่เคยเดินทางมายังเลือกศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง 8 66.70 57 73.10 137 47.40 3 50.00 205 53.20 

รวม 385 100   

       เคยเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว 6 50.00 45 57.70 201 69.60 5 83.30 257 66.80 

6.165 0.104        ไม่เคยเดินทางมายังเลือกพิพธิภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว 6 50.00 33 42.30 88 30.40 1 16.70 128 33.20 

รวม 385 100 

2) เคยเดินทางมายังศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 12 100.00 72 92.30 235 81.30 0 0.00 319 82.90 

36.871 0.000*        ไมเ่คยเดินทางมายังเลือกศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบา้น 0 0.00 6 7.00 54 18.70 6 100.00 66 17.10 

รวม 385 100 

3) เคยเดินทางมายังโฮมสเตย์บ้านปะอาว 6 50.00 46 59.00 164 56.70 4 66.70 220 57.10 

0.598 0.897 ไม่เคยเดินทางมายังเลือกโฮมสเตย์บ้านปะอาว 6 50.00 32 41.00 125 43.30 2 33.30 165 42.90 

รวม 385 100 
11.โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง 
         11.1)   มาอีกครั้ง 7 58.30 58 74.40 166 57.40 6 100.00 237 61.60 11.764 0.067 

         11.2)   ไม่มาอีก 1 8.30 2 2.60 13 4.50 0 0.00 16 4.20 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นการศกึษา รวม Chi-Square Test 

ต่ ากวา่มธัยมศกึษา 
มธัยมศกึษา/
อาชวีศกึษา 

ปรญิญาตร ี สูงกวา่ปรญิญาตร ี
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
           11.3 ไม่แน่ใจ 4 33.30 18 23.10 110 38.10 0 0.00 132 34.30 

207.521 0.000* รวม 385 100 
ภาพรวม   
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 จากตารางที่ 14 พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P 

(ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงปฎิเสธ Ho ยอมรับ H1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชมุชนบ้านปะ
อาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี)้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.196 ซึ่งมากกว่า 

 (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะ
อาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 

 (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.007  

ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อย

กว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปจัจยัดา้นการศกึษามคีวามสมัพนัธ์ต่อผูร้ว่มเดนิทางในการเดินทางมาท่องเทีย่วชมุชน 
ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 

 (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปจัจยัดา้นการศกึษาไม่มคีวามสัมพนัธต์่อรปูแบบยานพาหนะที่ใชใ้นการเดินทางมา
ท่องเทีย่วชมุชนบา้นปะอาว อ.เมือง จ.อบุลราชธานีในครัง้นี ้เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.170 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปจัจยัดา้นการศกึษามคีวามสมัพนัธ์ต่อระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทอ่งเทีย่วภายในชมุชนบ้านปะ

อาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานใีนครัง้นี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1  

 ปจัจยัดา้นการศกึษาไม่มคีวามสัมพนัธต์่อประมาณการค่าใชจ้า่ยทัง้หมดในการเดนิทางมา
ท่องเทีย่วภายในชมุชนบ้านปะอาว อ.เมอืง จ.อบุลราชธานีในครัง้นี/้คน เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.123 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ 
Ho ปฏิเสธ H1 
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ปัจจัยด้านการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาว อ .เมือง จ .อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.240  

ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์
หัตถกรรมทองเหลืองในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) 

เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho 

ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.104 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ 
Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านการศึกษาไม่มีความสมัพันธ์ต่อประสบการณใ์นการเดินทางมาท่องเที่ยวโฮมสเตย์
บ้านปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.897 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชมุชนบ้าน

ปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.067 ซึ่งมากกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 
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ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน 
ปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี จ าแนกตามอาชีพ 

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นอาชพี 
รวม Chi-Square Test 

จ านวน รอ้ยละ ขา้ราชการ พนกังานบรษิทั 
คา้ขาย/ 

ธรุกจิสว่นตวั 
นกัเรยีน/ 
นกัศกึษา 

รบัจา้งทัว่ไป 
อืน่ ๆ  

(โปรดระบ)ุ 𝑿𝟐 p 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

1.จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) 

1.1) ไม่เคยมา 
1.2) เคยมา 1 ครั้ง 
1.3) เคยมา 2 ครั้ง 
1.4) เคยมา 3 ครั้ ง

ขึ้นไป 

4 
5 
1 
0 

40 
50.00 
10.00 
0.00 

15 
22 
1 
0 

39.50 
57.90 
2.60 
0.00 

10 
7 
1 
0 

55.60 
38.90 
5.60 
0.00 

125 
45 
25 
14 

59.80 
21.50 
12.00 
6.70 

10 
26 
0 
0 

27.80 
72.20 
0.00 
0.00 

16 
58 
0 
0 

21.60 
78.40 
0.00 
0.00 

180 
163 
28 
14 

46.80 
42.30 
7.30 
3.60 

102.65
3 

0.000* 

รวม 385 100 

2.ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) 

2.1) ม ก ร า ค ม -
มีนาคม 

2.2) เ ม ษ า ย น -
มิถุนายน 

2.3) ก ร ก ฏ า ค ม -
กันยายน 

2.4) ตุ ล า ค ม -
ธันวาคม 

2 
4 
2 
2 

20.00 
40.00 
20.00 
20.00 

12 
7 
13 
6 

31.60 
18.40 
34.20 
15.80 

4 
4 
5 
5 

22.20 
22.20 
27.80 
27.80 

28 
57 
78 
46 

13.40 
27.30 
37.30 
22.00 

9 
6 
10 
11 

25.00 
16.70 
27.80 
30.60 

14 
18 
14 
28 

18.90 
24.30 
18.90 
37.80 

69 
96 
122 
98 

17.90 
24.90 
31.70 
25.50 

24.684 0.054* 

รวม 385 100 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นอาชพี 
รวม Chi-Square Test 

จ านวน รอ้ยละ ข้าราชการ พนักงานบริษัท 
คา้ขาย/ธรุกจิ
สว่นตวั 

นกัเรยีน/นกัศกึษา รับจ้างทั่วไป อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ 
𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
3.ช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

3.1) เช้า-เย็นไปกลับ 
3.2) 1 คืน 
3.3) มากกว่า 1 คืนขึ้นไป 

4 
6 
0 

40.00 
60.00 
0.00 

22 
16 
0 

57.90 
42.10 
0.00 

12 
5 
1 

66.70 
27.80 
5.60 

173 
29 
7 

82.80 
13.90 
3.30 

23 
12 
1 

63.90 
33.30 
2.80 

40 
34 
0 

54.10 
45.90 
0.00 

274 
102 
9 

71.20 
26.50 
2.30 

45.730 0.000* 

รวม 385 100 

4.ประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาทอ่งเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

4.1) โฮมสเตย์บ้านปะอา 
4.2)  โรงแรม/รีสอร์ท

ในอ.เมือง จ.
อุบลราชธาน ี

4.3) อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

4 
3 
 
3 

40.00 
30.00 

 
30.00 

4 
19 
 

15 

10.50 
50.00 

 
39.50 

2 
9 
 
7 

11.10 
50.00 

 
38.90 

51 
50 
 

108 

24.40 
23.90 

 
51.70 

9 
5 
 

22 

25.00 
13.90 

 
61.10 

12 
33 
 

29 

16.20 
44.60 

 
39.20 

82 
119 

 
184 

21.30 
30.90 

 
47.80 

29.080 0.001* 

รวม 385 100 
5.ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 
5.1) คนเดียว 
5.2) ครอบครัว/แฟน 
5.3) กลุ่มคน/คนรู้จัก 
5.4) หมู่คณะขององค์กร/

บริษัท 

1 
4 
2 
3 

10.00 
40.00 
20.00 
30.00 

3 
7 
15 
13 

7.90 
18.40 
39.50 
34.20 

2 
5 
6 
5 

11.10 
27.80 
33.30 
27.80 

23 
31 
115 
40 

11.00 
14.80 
55.00 
19.10 

5 
3 
18 
10 

13.90 
8.30 
50.00 
27.80 

6 
10 
30 
28 

8.10 
13.50 
40.50 
37.80 

40 
60 
186 
99 

10.40 
15.60 
48.30 
25.70 

23.318 0.078 

รวม 385 100 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นอาชพี 
รวม Chi-Square Test 

จ านวน รอ้ยละ 
ขา้ราชการ พนกังานบรษิทั คา้ขาย/ธรุกสิว่นตวั นกัเรยีน/นกัศกึษา รบัจา้งทัว่ไป อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ 

𝑿𝟐 p 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

6.รูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

6.1) รถยนต์ส่วนตัว 
6.2) รถแท็กซ่ี 
6.3) รถสามล้อเครื่อง 
6.4) รถมอเตอร์ไซด์ 

6 
3 
0 
1 

60.00 
30.00 
0.00 
10.00 

35 
3 
0 
0 

92.10 
7.90 
0.00 
0.00 

14 
4 
0 
0 

77.80 
22.20 
0.00 
0.00 

125 
74 
4 
6 

59.80 
35.40 
1.90 
2.90 

35 
1 
0 
0 

97.20 
2.80 
0.00 
0.00 

74 
0 
0 
0 

100.00 
0.00 
0.00 
0.00 

289 
85 
4 
7 

75.10 
22.10 
1.00 
1.80 

71.073 0.000* 

รวม 385 100 
7.ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

7.1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
7.2) 1 ชั่วโมง 
7.3) มากกว่า 1 ชัว่โมงขึ้น

ไป 

4 
6 
0 

40.00 
60.00 
0.00 

8 
30 
0 

21.10 
78.90 
0.00 

2 
13 
3 

11.10 
72.20 
16.70 

106 
84 
19 

50.70 
40.20 
9.10 

11 
24 
1 

30.60 
66.70 
2.80 

13 
61 
0 

17.60 
82.40 
0.00 

144 
218 
23 

37.40 
56.60 
6.00 

62.401 0.000* 

รวม 385 100 

8.ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน 
8.1) น้อยกว่า 1,000 บา 
8.2) 1,000 – 1,999 บาท 
8.3) 2,000 – 2,999 บาท 
8.4) 3,000 บาทขึ้นไป 

6 
3 
1 
0 

60.00 
30.00 
10.00 
0.00 

23 
6 
5 
4 

60.50 
15.80 
13.20 
10.50 

10 
4 
3 
1 

55.60 
22.20 
16.70 
5.60 

146 
43 
14 
6 

69.90 
20.60 
6.70 
2.90 

22 
7 
1 
6 

61.10 
19.40 
2.80 
16.70 

50 
13 
6 
5 

67.60 
17.60 
8.10 
6.80 

257 
76 
30 
22 

66.80 
19.70 
7.80 
5.70 

19.795 0.180 

รวม 385 100   
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นอาชพี 
รวม Chi-Square Test 

จ านวน รอ้ยละ ขา้ราชการ พนกังานบรษิทั 
คา้ขาย/ธรุกจิ

สว่นตวั 
นกัเรยีน/นกัศกึษา รบัจา้งทัว่ไป อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ 

𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

9.วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

9.1) พักผ่อนใน
วันหยุด 

9.2) เรียนรูว้ัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

9.3) วิจัย/ดูงาน 
9.4) เย่ียมญาต ิ
9.5) เข้ารว่มกจิกรรม

ประเพณที้องถิ่น 
9.6) อื่น ๆ  

2 
0 
 
6 
0 
2 
 
0 

20.00 
0.00 

 
60.00 
0.00 
20.00 

 
0.00 

13 
0 
 

25 
0 
0 
 
0 

34.20 
0.00 

 
65.80 
0.00 
0.00 

 
0.00 

4 
0 
 

14 
0 
0 
 
0 

22.20 
0.00 

 
77.80 
0.00 
0.00 

 
0.00 

29 
37 
 

130 
10 
1 
 
2 

13.90 
17.70 

 
62.20 
4.80 
0.50 

 
1.00 

14 
1 
 

21 
0 
0 
 
0 

38.90 
2.80 

 
58.30 
0.00 
0.00 

 
0.00 

15 
0 
 

59 
0 
0 
 
0 

20.30 
0.00 

 
79.70 
0.00 
0.00 

 
0.00 

77 
38 
 

255 
10 
3 
 
2 

20.00 
9.90 

 
66.20 
2.60 
0.80 

 
0.50 

105.234 0.000* 

รวม 385 100 
10.ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1) เคยเดินทางมายังศูนย์
หัตถกรรมทองเหลือง 

5 50.00 4 10.50 6 33.30 136 65.10 16 44.40 13 17.60 180 46.80 74.947 0.000* 

ไม่เคยเดินทางมายังเลอืก
ศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง 

5 50.00 34 89.50 12 66.70 73 34.90 20 55.60 61 82.40 205 53.20 

รวม 385 100 

2) เคยเดินทางมายัง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว 

7 70.00 16 42.10 12 66.70 159 76.10 
22 

61.10 41 55.40 257 66.80 23.446 0.000* 

  ไม่เคยเดินทางมายังเลือก
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว 

3 30.00 22 57.90 6 33.30 50 23.90 14 38.90 33 44.60 128 33.20 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นอาชพี 
รวม Chi-Square Test 

จ านวน รอ้ยละ ขา้ราชการ พนกังานบรษิทั 
คา้ขาย/ธรุกจิ

สว่นตวั 
นกัเรยีน/นกัศกึษา รบัจา้งทัว่ไป อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ 

𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รวม 385 100   

2) เคยเดินทางมายังศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 

8 80.00 35 92.10 16 88.90 199 95.20 17 47.20 44 59.50 319 82.90 85.984 0.000* 

 ไม่เคยเดินทางมายังเลอืก
ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน 

2 20.00 3 7.90 2 11.10 10 4.80 19 52.80 30 40.50 66 17.10 

รวม 385 100 

3) เคยเดินทางมายัง
โฮมสเตย์บ้านปะอาว 

9 90.00 20 52.60 9 50.00 104 49.80 28 77.80 50 67.60 220 57.10 19.293 0.002* 

ไม่ เ คย เดินทา ง
มายังเลือกโฮมสเตย์บ้านปะ
อาว 

1 10.00 18 47.40 9 50.00 105 50.20 8 22.20 24 32.40 165 42.90 

รวม 385 100 

11.โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง  

         11.1)   มาอีกครั้ง 6 60.00 34 89.50 11 61.10 81 38.80 31 86.10 74 100.00 237 61.60 115.582 0.000* 

         11.2)   ไม่มาอีก 0 0.00 1 2.60 0 0.00 14 6.70 1 2.80 0 0.00 16 4.20 

11.3 )   ไม่แน่ใจ 4 40.00 3 7.90 7 38.90 114 54.50 4 11.10 0 0.00 132 34.30 

รวม 385 100 

ภาพรวม 293.585 0.003* 
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 จากตารางที่ 15 พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P 

(ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น
จึงปฎิเสธ Ho ยอมรับ H1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านอาชพีมีความสมัพนัธ์ตอ่ชว่งเวลาในการเดนิทางมาทอ่งเที่ยวชมุชนบ้านปะอาว อ.

เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.054 ซึ่งเท่ากับ  (ระดับ
นัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย

กว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 

 (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยดา้นอาชพีไมม่ีความสมัพันธต์อ่ผูร้ว่มเดนิทางในการเดินทางมาทอ่งเทีย่วชมุชนบา้นปะ

อาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.078 ซึ่งมากกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครัง้นี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซ่ึง

น้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับ
นัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านอาชีพไม่มีความสัมพันธ์ต่อประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ
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เป็น) เท่ากับ 0.180 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ 
Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะ

อาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  
(ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านอาชพีมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรม
ทองเหลืองในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) 

เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho 

ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้าน
ปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.002 

ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว 

อ.เมือง จ. อุบลราชธานอีีกครั้ง เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับ
นัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 
 

 



159 

 

ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน 
ปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 
ขอ้มลูดา้นรายได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 

รวม 
Chi-Square Test 

จ านวน รอ้ยละ ต่ ากวา่ 10,000 10,000-19,999 20,000-29,999 30,000-39,999 40,000 ปขีึน้ไป 
𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
1.จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) 

1.1) ไม่เคยมา 
1.2) เคยมา 1 ครั้ง 
1.3) เคยมา 2 ครั้ง 
1.4) เคยมา 3 ครั้งขึ้นไป 

126 
93 
22 
14 

49.40 
36.50 
8.60 
5.50 

28 
33 
4 
0 

43.10 
50.80 
6.20 
0.00 

13 
21 
1 
0 

37.10 
60.00 
2.90 
0.00 

9 
8 
0 
0 

52.90 
47.10 
0.00 
0.00 

4 
8 
1 
0 

30.80 
61.50 
7.70 
0.00 

180 
163 
28 
14 

46.80 
42.30 
7.30 
3.60 

19.150 0.085 

รวม 385 100 
2.ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) 

2.1) มกราคม-มีนาคม 
2.2) เมษายน-มิถุนายน 
2.3) กรกฏาคม-กันยายน 
2.4) ตุลาคม-ธันวาคม 

41 
68 
81 
65 

16.10 
26.70 
31.80 
25.50 

14 
19 
18 
14 

21.50 
29.20 
27.70 
21.50 

9 
5 
12 
9 

25.70 
14.30 
34.30 
25.70 

4 
2 
9 
2 

23.50 
11.80 
52.90 
11.80 

1 
2 
2 
8 

7.70 
15.40 
15.40 
61.50 

69 
96 
122 
98 

17.90 
24.90 
31.70 
25.50 

19.449 0.078 

รวม 385 100 
3.ช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

3.1) เช้า-เย็นไปกลับ 
3.2) 1 คืน 
3.3) มากกว่า 1 คืนขึ้นไป 

195 
58 
2 

76.5 
22.70 
0.80 

41 
19 
5 

63.10 
29.20 
7.70 

22 
12 
1 

62.90 
34.30 
2.90 

13 
3 
1 

76.50 
17.60 
5.90 

3 
10 
0 

23.10 
76.90 
0.00 

274 
102 
9 

71.20 
26.50 
2.30 33.419 0.000* 

รวม 385 100 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นรายได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 
รวม 

Chi-Square Test 

จ านวน รอ้ยละ 
ต่ ากวา่ 10,000 10,000-19,999 20,000-29,999 30,000-39,999 40,000 ปขีึน้ไป 

𝑿𝟐 p 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

4.ประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาทอ่งเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

4.1) โฮมสเตย์บ้านปะอาว 
4.2) โรงแรม/รีสอร์ทในอ.เมือง  

จ.อุบลราชธาน ี
4.3) อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

56 
70 
 

129 

22.00 
27.50 

 
50.60 

9 
24 
 

32 

13.80 
36.90 

 
49.20 

11 
7 
 

17 

31.40 
20.00 

 
48.60 

5 
8 
 
4 

29.40 
47.10 

 
23.50 

1 
10 
 
2 

7.70 
76.90 

 
15.40 

82 
119 

 
184 

21.30 
30.90 

 
47.80 

23.924 0.002* 

รวม 385 100 
5.ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

5.1) คนเดียว 
5.2) ครอบครัว/แฟน 
5.3) กลุ่มคน/คนรู้จัก 
5.4) หมู่คณะขององค์กร/บริษัท 

24 
33 
138 
60 

9.40 
12.90 
54.10 
23.50 

8 
11 
23 
23 

12.30 
16.90 
35.40 
35.40 

2 
11 
15 
7 

5.70 
31.40 
42.90 
20.00 

6 
3 
4 
4 

35.30 
17.60 
23.50 
23.50 

0 
2 
6 
5 

0.00 
15.40 
46.20 
38.50 

40 
60 
186 
99 

10.40 
15.60 
48.30 
25.70 

30.155 0.003* 

รวม 385 100 
6.รูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

6.1) รถยนต์ส่วนตัว 
6.2) รถแท็กซ่ี 
6.3) รถสามล้อเครื่อง 
6.4) รถมอเตอร์ไซด์ 

181 
66 
2 
6 

71.00 
25.90 
0.80 
2.40 

52 
11 
2 
0 

80.00 
16.90 
3.10 
0.00 

30 
4 
0 
1 

85.70 
11.40 
0.00 
2.90 

15 
2 
0 
0 

88.20 
11.80 
0.00 
0.00 

11 
2 
0 
0 

84.60 
15.40 
0.00 
0.00 

289 
85 
4 
7 

75.10 
22.10 
1.00 
1.80 

12.961 0.372 

รวม 385 100 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นรายได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 
รวม 

Chi-Square Test 

จ านวน รอ้ยละ ต่ ากวา่ 10,000 10,000-19,999 20,000-29,999 30,000-39,999 40,000 ปขีึน้ไป 
𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

7.ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเท่ียวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

7.1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
7.2) 1 ชั่วโมง 
7.3) มากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป 

109 
132 
14 

42.70 
51.80 
5.50 

15 
43 
7 

23.10 
66.20 
10.80 

10 
24 
1 

28.60 
68.60 
2.90 

7 
9 
1 

41.20 
52.90 
5.90 

3 
10 
0 

23.10 
76.90 
0.00 

144 
218 
23 

37.40 
56.60 
6.00 14.943 0.063 

รวม 385 100 
8.ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน 

8.1) น้อยกว่า 1,000 บาท 
8.2) 1,000 – 1,999 บาท 
8.3) 2,000 – 2,999 บาท 
8.4) 3,000 บาทขึ้นไป 

183 
49 
16 

71.80 
19.20 
6.30 

34 
17 
7 

52.30 
26.20 
10.80 

23 
6 
4 

65.70 
17.10 
11.40 

10 
3 
0 

58.80 
17.60 
0.00 

7 
1 
3 

53.80 
7.70 
23.10 

257 
76 
30 

66.80 
19.70 
7.80 31.704 0.002* 

รวม 385 100 
9.วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

9.1) พักผ่อนในวันหยุด 
9.2) เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
9.3) วิจัย/ดูงาน 
9.4) เยี่ยมญาติ 
9.5) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
9.6) อื่น ๆ  

39 
34 
172 
7 
1 
2 

15.30 
13.30 
67.50 
2.70 
0.40 
0.80 

17 
3 
42 
3 
0 
0 

26.20 
4.60 
64.60 
4.60 
0.00 
0.00 

14 
0 
21 
0 
0 
0 

40.00 
0.00 
60.00 
0.00 
0.00 
0.00 

3 
1 
11 
0 
2 
0 

17.60 
5.90 
64.70 
0.00 
11.80 
0.00 

4 
0 
9 
0 
0 
0 

30.80 
0.00 
69.20 
0.00 
0.00 
0.00 

77 
38 
255 
10 
3 
2 

20.00 
9.90 
66.20 
2.60 
0.80 
0.50 

53.543 0.000* 

รวม 385 100   
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 
ขอ้มลูดา้นรายได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 

รวม 
Chi-Square Test 

จ านวน รอ้ยละ ต่ ากวา่ 10,000 10,000-19,999 20,000-29,999 30,000-39,999 40,000 ปขีึน้ไป 
𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
10.ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   1) เคยเดินทางมายังศูนย์หัตถกรรม
ทองเหลือง 

133 52.20 26 40.00 11 31.40 6 35.30 4 30.80 180 46.80 

9.714 0.046*     ไม่เคยเดินทางมายังเลือกศูนย์
หัตถกรรมทองเหลือง 

122 47.80 39 60.00 24 68.60 11 64.70 9 69.20 205 53.20 

รวม 385 100 

2) เคยเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ปะอาว 

184 72.20 35 53.80 18 51.40 11 64.70 9 69.20 257 66.80 

12.006 0.017*        ไม่เคยเดินทางมายังเลือกพิพธิภัณฑ์
พื้นบ้านปะอาว 

71 27.80 30 46.20 17 48.60 6 35.30 4 30.80 128 33.20 

รวม 385 100 

3) เคยเดินทางมายังศูนย์จ าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 

220 86.30 53 81.50 26 74.30 12 70.60 8 61.50 319 82.90 

9.948 0.041*        ไมเ่คยเดินทางมายังเลือกศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบา้น 

35 13.70 12 18.50 9 25.70 5 29.40 5 38.50 66 17.10 

รวม 385 100 
4) เคยเดินทางมายังโฮมสเตย์บ้านปะ

อาว 
141 55.30 37 56.90 24 68.60 12 70.60 6 46.20 220 57.10 

4.120 0.390 
      ไม่เคยเดินทางมายังเลือกโฮมสเตย์
บ้านปะอาว 

114 44.70 28 43.10 11 31.40 5 29.40 7 53.80 165 42.90 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นรายได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 
รวม 

Chi-Square Test 

จ านวน รอ้ยละ ต่ ากวา่ 10,000 10,000-19,999 20,000-29,999 30,000-39,999 40,000 ปขีึน้ไป 

𝑿𝟐 p 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รวม 385 100   

11.โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง 

11.1) มาอีกครั้ง 
11.2) ไม่มาอีก 
11.3) ไม่แน่ใจ 

138 
13 
104 

54.10 
5.1 
40.80 

48 
1 
16 

73.80 
1.50 
24.60 

28 
2 
5 

80.00 
5.70 
14.30 

13 
0 
4 

76.50 
0.00 
23.50 

10 
0 
3 

76.90 
0.00 
23.10 

237 
16 
132 

61.60 
4.20 
34.30 20.049 0.010* 

รวม 385 100 
ภาพรวม 224.662 0.022* 
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 จากตารางที่ 16 พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 

เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.022 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นจึงปฎิเสธ Ho ยอมรับ H1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.085 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ชุมชนบา้นปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.078 

ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อประเภทที่พักแรมในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.002 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.003  

ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) 

เท่ากับ 0.372 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho 

ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.060  

ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1  

ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน เนื่องจากค่า P 
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(ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000  

ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความ

น่าจะเป็น) เท่ากับ 0.041 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึง
ปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความ

น่าจะเป็น) เท่ากับ 0.390 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึง
ยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ต่อโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.010  

ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1
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ตารางที่  17 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน 
ปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 
ขอ้มลูดา้นสถานภาพสมรส รวม Chi-Square Test 

โสด สมรส หยา่รา้ง 
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
1.จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) 

1.1) ไม่เคยมา 
1.2) เคยมา 1 ครั้ง 
1.3) เคยมา 2 ครั้ง 
1.4) เคยมา 3 ครั้งขึ้นไป 

166 
135 
27 
14 

48.50 
39.50 
7.90 
4.10 

9 
28 
0 
0 

24.30 
75.70 
0.00 
0.00 

5 
0 
1 
0 

83.30 
0.00 
16.70 
0.00 

180 
163 
28 
14 

46.80 
42.30 
7.30 
3.60 

24.208 0.000* 

รวม 385 100 
2.ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) 

1) มกราคม-มีนาคม 
2) เมษายน-มิถุนายน 
3) กรกฏาคม-กันยายน 
4) ตุลาคม-ธันวาคม 

57 
92 
119 
74 

16.70 
26.90 
34.80 
21.60 

11 
0 
3 
23 

29.70 
0.00 
8.10 
62.20 

1 
4 
0 
1 

16.70 
66.70 
0.00 
16.70 

69 
96 
122 
98 

17.90 
24.90 
31.70 
25.50 

48.292 0.000* 

รวม 385 100 
3.ช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

3.1) เช้า-เย็นไปกลับ 
3.2) 1 คืน 
3.3) มากกว่า 1 คืนขึ้นไป 

233 
100 
9 

68.10 
29.20 
2.60 

37 
0 
0 

100.00 
0.00 
0.00 

4 
2 
0 

66.70 
33.30 
0.00 

274 
102 
9 

71.20 
26.50 
2.30 16.796 0.002* 

รวม 385 100 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นสถานภาพสมรส รวม Chi-Square 

โสด สมรส หยา่รา้ง 

จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

4.ประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาทอ่งเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

4.1) โฮมสเตย์บ้านปะอาว 
4.2) โรงแรม/รีสอร์ทในอ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
4.3) อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

63 
112 
167 

18.40 
32.70 
48.80 

17 
5 
15 

45.90 
13.50 
40.50 

2 
2 
2 

33.30 
33.30 
33.30 

82 
119 
184 

21.30 
30.90 
47.80 

17.046 0.002* 

รวม 385 100 
5.ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

5.1) คนเดียว 
5.2) ครอบครัว/แฟน 
5.3) กลุ่มคน/คนรู้จัก 
5.4) หมู่คณะขององค์กร/บริษัท 

32 
57 
154 
99 

9.40 
16.70 
45.00 
28.90 

6 
0 
31 
0 

16.20 
0.00 
83.80 
0.00 

2 
3 
1 
0 

33.30 
50.00 
16.70 
0.00 

40 
60 
186 
99 

10.40 
15.60 
48.30 
25.70 

39.274 0.000* 

รวม 385 100 
6.รูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

6.1) รถยนต์ส่วนตัว 
6.2) รถแท็กซ่ี 
6.3) รถสามล้อเครื่อง 
6.4) รถมอเตอร์ไซด์ 

249 
82 
4 
7 

72.80 
24.00 
1.20 
2.00 

37 
0 
0 
0 

100.00 
0.00 
0.00 
0.00 

3 
3 
0 
0 

50.00 
50.00 
0.00 
0.00 

289 
85 
4 
7 

75.10 
22.10 
1.00 
1.80 

16.028 0.014* 

รวม 385 100 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 
ขอ้มลูดา้นสถานภาพสมรส รวม Chi-Square 

โสด สมรส หยา่รา้ง 
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
7.ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเท่ียวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

7.1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
7.2) 1 ชั่วโมง 
7.3) มากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป 

131 
188 
23 

38.30 
55.00 
6.70 

10 
27 
0 

27.00 
73.00 
0.00 

3 
3 
0 

50.00 
50.00 
0.00 

144 
218 
23 

37.40 
56.60 
6.00 6.244 0.182 

รวม 385 100 
8.ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน 

8.1) น้อยกว่า 1,000 บาท 
8.2) 1,000 – 1,999 บาท 
8.3) 2,000 – 2,999 บาท 
8.4) 3,000 บาทขึ้นไป 

231 
60 
30 
21 

67.50 
17.50 
8.80 
6.10 

24 
13 
0 
0 

64.90 
35.10 
0.00 
0.00 

2 
3 
0 
1 

33.30 
50.00 
0.00 
16.70 

257 
76 
30 
22 

66.80 
19.70 
7.80 
5.70 

16.371 0.012* 

รวม 385 100 
9.วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

9.1) พักผ่อนในวันหยุด 
9.2) เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
9.3) วิจัย/ดูงาน 
9.4) เยี่ยมญาติ 
9.5) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
9.6) อื่น ๆ  

59 
38 
233 
8 
2 
2 

17.30 
11.10 
68.10 
2.30 
0.60 
0.60 

18 
0 
19 
0 
0 
0 

48.60 
0.00 
51.40 
0.00 
0.00 
0.00 

0 
0 
3 
2 
1 
0 

0.00 
0.00 
50.00 
33.30 
16.70 
0.00 

77 
38 
255 
10 
3 
2 

20.00 
9.90 
66.20 
2.60 
0.80 
0.50 

67.127 0.000* 

รวม 385 100 
10.ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1) เคยเดินทางมายังศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง 149 43.60 25 67.60 6 100.00 180 46.80 14.667 0.001* 

       ไม่เคยเดินทางมายังเลือกศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง 193 56.40 12 32.40 0 0.00 205 53.20   
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นสถานภาพสมรส รวม Chi-Square 

โสด สมรส หยา่รา้ง 
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รวม 385 100   

2) เคยเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว 219 64.00 32 86.50 6 100.00 257 66.80 

10.619 0.005*   ไม่เคยเดินทางมายังเลือกพิพธิภัณฑ์พืน้บ้านปะอาว 123 36.00 5 13.50 0 0.00 128 33.20 

รวม 385 100 

3) เคยเดินทางมายังศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 313 91.50 0 0.00 6 100.00 319 82.90 198.146 0.000* 

 ไมเ่คยเดินทางมายังเลือกศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 29 8.50 37 100.00 0 0.00 66 17.10 

รวม 385 100 

4) เคยเดินทางมายังโฮมสเตย์บ้านปะอาว 190 55.60 25 67.60 5 83.30 220 57.10 

3.674 0.159 ไม่เคยเดินทางมายังเลือกโฮมสเตย์บ้านปะอาว 152 44.40 12 32.40 1 16.70 165 42.90 

รวม 385 100 
11.โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง 

     11.1) มาอีกครั้ง 200 58.50 37 100.00 0 0.00 237 61.60 

36.009 0.000* 
    11.2) ไม่มาอีก 37 100.00 0 0.00 0 0.00 16 4.20 

    11.3) ไม่แน่ใจ 126 36.80 0 0.00 6 100.00 132 34.30 

รวม 385 100 

ภาพรวม 125.010 0.013* 
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 จากตารางที่ 17 พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า 

P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงปฎิเสธ Ho ยอมรับ H1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสมัพันธ์ตอ่จ านวนครั้งในการเดนิทางท่องเที่ยวชมุชนบา้น
ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย

กว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยดา้นสถานภาพสมรสมีความสมัพันธ์ตอ่ชว่งเวลาในการเดนิทางมาทอ่งเทีย่วชมุชนบา้น
ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย

กว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.002 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครัง้นี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.002 ซ่ึง

น้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครัง้นี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซ่ึง

น้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.014 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสไม่มีความสมัพันธ์ต่อระยะเวลาที่ใชใ้นการท่องเที่ยวภายในชมุชน
บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.182 ซึ่ง

มากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1  

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวภายในชมุชนบา้นปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
Ho ยอมรับ H1 
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 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสมัพันธ์ต่อวตัถุประสงค์ในการเดนิทางมาท่องเทีย่วชมุชน
บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย

กว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์
หัตถกรรมทองเหลืองในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) 

เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho 

ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
โฮมสเตย์บ้านปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) 

เท่ากับ 0.159 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho 

ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย

กว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1
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ตารางที่  18 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน 
ปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี จ าแนกตามภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน 

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นภมูลิ าเนาทีอ่าศยัอยูป่จัจบุนั รวม Chi-Square Test 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ยกเวน้จงัหวดัอบุลราชธาน ี

กรุงเทพมหานคร 
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
1.จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) 

1.1) ไม่เคยมา 
1.2) เคยมา 1 ครั้ง 
1.3) เคยมา 2 ครั้ง 
1.4) เคยมา 3 ครั้งขึ้นไป 

162 
161 
25 
11 

45.10 
44.80 
7.00 
3.1 

13 
1 
2 
3 

68.40 
5.30 
10.50 
15.80 

5 
1 
1 
0 

71.40 
14.30 
14.30 
0.00 

180 
163 
28 
14 

46.80 
42.30 
7.30 
3.60 

20.119 0.003* 

รวม 385 100 
2.ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) 

2.1) มกราคม-มีนาคม 
2.2) เมษายน-มิถุนายน 
2.3) กรกฏาคม-กันยายน 
2.4) ตุลาคม-ธันวาคม 

63 
93 
115 
88 

17.50 
25.90 
32.00 
24.50 

4 
2 
4 
9 

21.10 
10.50 
21.10 
47.40 

2 
1 
3 
1 

28.60 
14.30 
42.90 
14.30 

69 
96 
122 
98 

17.90 
24.90 
31.70 
25.50 

7.631 0.266 

รวม 385 100 
3.ช่วงจ านวนวันพักแรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

3.1) เช้า-เย็นไปกลับ 
3.2) 1 คืน 
3.3) มากกว่า 1 คืนขึ้นไป 

251 
100 
8 

69.90 
27.90 
2.20 

17 
2 
0 

89.50 
10.50 
0.00 

6 
0 
1 

85.70 
0.00 
14.30 

274 
102 
9 

71.20 
26.50 
2.30 

9.853 0.043* 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นภมูลิ าเนาทีอ่าศยัอยูป่จัจบุนั รวม Chi-Square Test 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ยกเวน้จงัหวดัอบุลราชธาน ี

กรุงเทพมหานคร 
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รวม 385 100   

4.ประเภทที่พักแรมในการเดินทางมาทอ่งเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

4.1) โฮมสเตย์บ้านปะอาว 
4.2) โรงแรม/รีสอร์ทในอ.เมือง  
      จ.อุบลราชธาน ี
4.3) อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

74 
112 

 
173 

20.60 
31.20 

 
48.20 

5 
5 
 
9 

26.30 
26.30 

 
47.40 

3 
2 
 
2 

42.90 
28.60 

 
28.60 

82 
119 

 
184 

21.30 
30.90 

 
47.80 

2.537 0.638 

รวม 385 100 
5.ผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

5.1) คนเดียว 
5.2) ครอบครัว/แฟน 
5.3) กลุ่มคน/คนรู้จัก 
5.4) หมู่คณะขององค์กร/บริษัท 

40 
56 
169 
94 

11.10 
15.60 
47.10 
26.20 

0 
2 
14 
3 

0.00 
10.50 
73.70 
15.80 

0 
2 
3 
2 

0.00 
28.60 
42.90 
28.60 

40 
60 
186 
99 

10.40 
15.60 
48.30 
25.70 

7.436 0.282 

รวม 385 100 
6.รูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

6.1) รถยนต์ส่วนตัว 
6.2) รถแท็กซ่ี 
6.3) รถสามล้อเครื่อง 
6.4) รถมอเตอร์ไซด์ 

270 
80 
4 
5 

75.20 
22.30 
1.10 
1.40 

16 
3 
0 
0 

84.20 
15.80 
0.00 
0.00 

3 
2 
0 
2 

42.90 
28.60 
0.000 
28.60 

289 
85 
4 
7 

75.10 
22.10 
1.00 
1.80 

30.209 0.000* 

รวม 385 100 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นภมูลิ าเนาทีอ่าศยัอยูป่จัจบุนั รวม Chi-Square Test 

จังหวัดอุบลราชธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยกเว้นจังหวัดอุบลราชธานี 

กรุงเทพมหานคร 
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
7.ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเท่ียวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

7.1) น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
7.2) 1 ชั่วโมง 
7.3) มากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป 

130 
210 
19 

36.20 
58.50 
5.30 

12 
3 
4 

63.20 
15.80 
21.10 

2 
5 
0 

28.60 
71.40 
0.00 

144 
218 
23 

37.40 
56.60 
6.00 

17.668 0.001* 

รวม 385 100 
8.ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน 

8.1) น้อยกวา่ 1,000 บาท 
8.2) 1,000 – 1,999 บาท 
8.3) 2,000 – 2,999 บาท 
8.4) 3,000 บาทขึ้นไป 

236 
74 
28 
21 

65.70 
20.60 
7.80 
5.80 

17 
2 
0 
0 

89.50 
10.50 
0.00 
0.00 

4 
0 
2 
1 

57.10 
0.00 
28.60 
14.30 

257 
76 
30 
22 

66.80 
19.70 
7.80 
5.70 

11.316 0.079 

รวม 385 100 
9.วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ 

9.1) พักผ่อนในวันหยุด 
9.2) เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
9.3) วิจัย/ดูงาน 
9.4) เยี่ยมญาติ 
9.5) เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 
9.6) อื่น ๆ  

72 
32 
240 
10 
3 
2 

20.10 
8.90 
66.90 
2.80 
0.80 
0.60 

4 
6 
9 
0 
0 
0 

21.10 
31.60 
47.40 
0.00 
0.00 
0.00 

1 
0 
6 
0 
0 
0 

14.30 
0.00 
85.70 
0.00 
0.00 
0.00 

77 
38 
255 
10 
3 
2 

20.00 
9.90 
66.20 
2.60 
0.80 
0.50 

12.750 0.238 

รวม 385 100 
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พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นภมูลิ าเนาทีอ่าศยัอยูป่จัจบุนั รวม Chi-Square Test 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ยกเวน้จงัหวดัอบุลราชธาน ี

กรุงเทพมหานคร 

จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

10.ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1) เคยเดินทางมายังศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง 165 46.00 10 52.60 5 71.40 180 46.80 2.066 0.356 

       ไม่เคยเดินทางมายังเลือกศูนย์หัตถกรรม
ทองเหลือง 

194 54.00 9 47.40 2 28.60 205 53.20 

รวม 385 100 

  2) เคยเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว 237 66.00 14 73.70 6 85.70 257 66.80 

1.633 0.442      ไม่เคยเดินทางมายังเลือกพิพธิภัณฑ์พื้นบ้านปะอาว 122 34.00 5 26.30 1 14.30 128 33.20 

รวม 385 100 

  3) เคยเดินทางมายังศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 293 81.60 19 100.00 7 100.00 319 82.90 5.769 0.056 

     ไมเ่คยเดินทางมายังเลือกศูนย์จ าหนา่ยผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน 

66 18.40 0 0.00 0 0.00 66 17.10 

รวม 385 100 

4) เคยเดินทางมายังโฮมสเตย์บ้านปะอาว 209 58.20 6 31.60 5 71.40 220 57.10 

5.823 0.054* 
   ไม่เคยเดินทางมายังเลือกโฮมสเตย์บ้านปะอาว 150 41.80 13 68.40 2 28.60 165 42.90 

รวม 385 100 



176 

 

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว 

ขอ้มลูดา้นภมูลิ าเนาทีอ่าศยัอยูป่จัจบุนั รวม Chi-Square Test 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ยกเวน้จงัหวดัอบุลราชธาน ี

กรุงเทพมหานคร 
จ านวน รอ้ยละ 𝑿𝟐 p 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
11.โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง 
     11.1) มาอีกครั้ง 228 63.50 7 36.80 2 28.60 237 61.60 

14.046 0.007* 

         

    11.2) ไม่มาอีก 13 3.60 3 15.80 0 0.00 16 4.20 

    11.3) ไม่แน่ใจ 118 32.90 9 47.40 5 71.40 132 34.30 

รวม 385 100 

ภาพรวม 95.432 0.382 
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 จากตารางที่  18 พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านภูมิล า เนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.

อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.382 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้นจึงปฎิ เสธ Ho ยอมรับ H1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อจ านวนครั้งในการเดินทาง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ไม่รวมครั้งนี้) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) 

เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho 

ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ครั้งล่าสุด) เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) 

เท่ากับ 0.266 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho 

ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อช่วงจ านวนวันพักแรมในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.043 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านภมูิล าเนาทีอ่าศยัอยู่ปจัจบุันไม่มคีวามสมัพันธ์ตอ่ประเภททีพ่ักแรมในการเดนิทาง
มาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) 

เท่ากับ 0.638 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho 

ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์ต่อผู้ร่วมเดินทางในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.282 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบยานพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะ

เป็น) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
Ho ยอมรับ H1 
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 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
ภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.001 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1  

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์ต่อประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวภายในชมุชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้/คน เนื่องจากค่า 

P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.079 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.238 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวศูนยห์ตัถกรรมทองเหลอืงในชมุชนบา้นปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความ

น่าจะเป็น) เท่ากับ 0.356 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึง
ยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวพิพธิภณัฑพ์ื้นบ้านปะอาวในชมุชนบา้นปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความ

น่าจะเป็น) เท่ากับ 0.442 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึง
ยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวศูนย์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์พื้นบ้านในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P 

(ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 0.056 ซึ่งมากกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ดังนั้นจึงยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านปะอาวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื่องจากค่า P (ความ

น่าจะเป็น) เท่ากับ 0.054 ซึ่งเท่ากับ  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึง
ปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 

 ปัจจัยด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อโอกาสในการเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานีอีกครั้ง เนื่องจากค่า P (ความน่าจะเป็น) เท่ากับ 

0.007 ซึ่งน้อยกว่า  (ระดับนัยส าคัญ 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยขอสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ด้านเพศและด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันของนักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี  ส่วนลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านสถานภาพ
สมรส มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. 
เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งสามมารถน ามาสรุปรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 19 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
Chi-Square Test 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
𝑿𝟐 p 

1. เพศ 50.989 0.284 ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 
2. อายุ 266.368 0.000 สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 
3. ระดับการศึกษา 207.521 0.000 สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 
4. อาชีพ 293.585 0.003 สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 224.662 0.022 สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 
6. สถานภาพสมรส 125.010 0.013 สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 
7. ภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน 95.432 0.382 ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานการวิจัย 
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ส่วนที่ 5 การน าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  
อ.เมือง จ. อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนบ้าน
ปะอาว  

ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  
อ.เมือง จ. อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)  และผลการวิ จั ย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research)  
มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกัน เพ่ือออกแบบรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความ
เหมาะสมสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านปะอาว ภายใต้การด าเนินการดังนี้ 

ผลการขยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และผลการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ผลการส ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 
บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  พบว่า ชุมชนปะอาวมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด ประกอบไปด้วย ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่อง
ทองเหลืองปะอาว ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปะอาว และศูนย์เฉลิมราชพิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะ
อาว สอดคล้องกับผลการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่อการประเมินศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน
ปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ ที่พบว่า อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ชุมชน คือ ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองปะอาว ซึ่งนอกจากนี้ผลการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ให้ข้อมูลยังสอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน
บ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่พบว่า นักท่องเที่ยวมี
ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองเหลืองปะอาวมากที่สุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมผลงานของภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านของชุมชนปะอาวมากที่สุด โดยรายละเอียดของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) สามารถน ามาเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่
เหมาะสมกับบริบทชุมชน ภายใต้ขั้นตอนการวางแผนแนวทางในการพัฒนาทางการท่องเที่ยว ซึ่งขั้น
แนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี อย่าง
ยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ ผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและบุคคลที่มี
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ส่วนเกี่ยวข้องประเมินรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และผู้วิจัยได้น าเอาข้อมูลที่ได้รับจากการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยพร้อมน าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะ
จิซทึคุรทิี่เหมาะสมกับบริบทชุมชนบ้านปะอาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (Swot analysis) 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT ANALYSIS) ได้แก่  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  
ของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกัน 
แล้วท าการขยายผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (Swot analysis) โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

ด้านจุดแข็ง 
1. ชุมชนปะอาวมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจที่ เป็นเอกลักษ์ ได้แก่   

ศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง ศูนย์แสดงสินค้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช (พิพิทธภัณฑ์
พ้ืนบ้านปะอาว) 

2. ชุมชนปะอาวมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ได้แก่ การท า
หัตถกรรมทองเหลือง การทอผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ การเรียนรู้ และเข้าเยี่ยมชมพิพิทธภัณฑ์
พ้ืนบ้านปะอาว 

3. ชุมชนปะอาวมีผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่นที่มีเอกลักษ์เฉพาะและได้ถูก
คัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP นวัตวิถีจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สินค้าหัตถกรรมทองเหลือง ผ้าไหม
ลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ 

4. ชุมชนปะอาวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามากกว่า 200 ปี 
5. ชุมชนปะอาวมีวัฒนธรรมประเพณี 2 ชนชาติ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยฮีต 12 

ครอง 14 และวัฒนธรรมการสร้างบ้านแบบลาว 
ด้านจุดอ่อน 
1. กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวไม่มีความหลากหลาย 
2. ชุมชนปะอาวขาดการน าเสนอผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่มีความหลากหลาย และ 

มีความทันสมัย 
3. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชนปะอาวมีลักษณะเฉพาะกลุ่มจึงท าให้

ชุมชนปะอาวยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
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4. ชุมชนปะอาวไม่มีการก าหนดโปรแกรมน าเที่ยวที่ชัดเจน ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เยือน 

5. ขาดบุคลากรในการด าเนินงานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
6. สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง ศูนย์แสดง

สินค้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช (พิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว) ขาดการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านสถิติของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 

7. สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง ศูนย์แสดง
สินค้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช (พิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว) ขาดการก าหนด
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมต่อรอบ และการก าหนดช่วงเวลาในการเข้าชมอย่างเป็นระบบและชัดเจน 

8. สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง ศูนย์แสดง
สินค้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช (พิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว) ขาดการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

9. ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนที่ต่อเนื่อง 
ด้านโอกาส 
1. ชุมชนปะอาวเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ 
2. ชุมชนปะอาวเป็น 1 ในชุมชนท่องเที่ยวเมืองรองที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนและส่งเสริม

การท่องเที่ยว โดยการบรรจุกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวเข้าไว้ในโปรแกรมการน าเที่ยว 
“อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน” 

3. ชุมชนปะอาวมีการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค 
4. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) มีงบประมาณในการสนับสนุนให้ตัวแทนของชุมชนไป

ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ีประสบความส าเร็จด้านการท่องเที่ยว 
5. หัตถกรรมทองเหลือง ได้ถูกคัดเลือกให้ เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ ระลึกของจังหวัด

อุบลราชธานีในการไปจัดแสดงสินค้าตามงานมหกรรมต่าง ๆ ของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
6. มีหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของที่ระลึกให้กับชุมชนปะอาว 
7. มีหน่วยงานภาครัฐคอยให้ความช่วยเหลือประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่

นักท่องเที่ยว 
8. มีหน่วยงานภาคเอกชนเข้าไปท ากิจกรรม CSR ในชุมชนบ้านปะอาว ได้แก่ กลุ่มธนาคาร 

เพ่ือช่วยในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง 
ศูนย์แสดงสินค้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช (พิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว) 
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9. นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น 
10. มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในชุมชน ได้แก่ หนองน้ าปะอาว 
11. นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนปะอาวได้ด้วยตนเอง 
12. ชุมชนปะอาวใช้ระยะเวลาไม่นานในการเดินทางจากตัวเมืองเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
13. ชุมชนปะอาวได้รับความสนใจจากสื่อระดับประเทศและสื่อระดับท้องถิ่น ได้แก่ สารคดี

เครื่องทองเหลืองปะอาวทางสื่อโทรทัศน์ และการโฆณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนในสื่อมิเดีย
ของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด 

14. ชุมชนปะอาวเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาดูงานส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

15. การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นถูกบรรจุเข้าเป็น 1 รายวิชาในหลักสูตรของ
โรงเรียนบ้านปะอาว 

ด้านอุปสรรค 
1. หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเมืองรองที่ 

มีพ้ืนที่ติดกับการท่องเที่ยวเมืองหลักมากกว่าการท่องเที่ยวชุมชนเมืองรองที่มี พ้ืนที่ ไม่ติดกับ  
การท่องเที่ยวเมืองหลัก 

2. การเดินทางเข้าศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปะอาวลดน้อยลง เนื่องจากข้อจ ากัด
เรื่องงบประมาณในการส่งเสริมการศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐลดลง 

3. งบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปะอาวมีค่อนข้างจ ากัดในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องน้ า สถานที่ส าหรับการท ากิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสม  

4. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ขาดการ 
มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนารูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน 

5. การแซกเซงราคาและการควบคุมการผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกทางการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น ส่งผลท าให้ชุมชนไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกของท้องถิ่นส าหรับ
จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนได้ เนื่องจากกระบวนการในการผลิตเป็นงานแฮนเมคที่
ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและใช้เวลานานในการผลิตสินค้าออกมาในแต่ละชิ้น 

6. ผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีระลึกทางการท่องเที่ยวของท้องถิ่นราคาค่อนข้างแพง 
7. ขาดที่พักแรมที่ได้มาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่พักแรมที่รัฐบาลก าหนดท าให้

นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อถือในการเข้ารับบริการ 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ Tows matrix 
ส าหรับขั้นตอนนี้หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

(SWOT ANALYSIS) ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้จะ
เป็นการวิเคราะห์ Tows matrix ซึ่งเป็นการน าเอาผลการวิเคราะห์ด้านจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาว มาท าการวิเคราะห์แบบจับคู่ของเนื้อหาเข้าด้วยกัน ได้แก่  

การน าเอาจุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) ของการท่องเที่ยวท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

การน าเอาจุดอ่อน (Weaknesses) และโอกาส (Opportunities) ของการท่องเที่ยวท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

การน าเอาจุดแข็ง (Strengths) และอุปสรรค (Threats) ของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาว มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์เชิงรับ (ST) 

การน าเอาจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) ของการท่องเที่ยวท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) 
โดยมีรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้ 
 

ตารางที่ 20 ตารางวิเคราะห์ Tows matrix 
SO กลยทุธเ์ชงิรุก WO เชงิแกไ้ข 
1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของ
ท้องถิ่นผสานกับการสื่อความหมายทางการ
ท่องเที่ยว เพ่ือช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อัน
จะน าไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีทางการ
ท่องเที่ยวชุมชนปะอาว 
2. อนุรักษ์เสน่ห์ย่านเมืองเก่าไทยลาว เพ่ือบอก
เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านปะ
อาว  
3. พัฒนาและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาว โดยการน าเสนอในแง่มุมของ
วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

1. ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว Green Rice 
Cultivation เที่ยวหน้าฝน เพ่ือเชื่อมโยง
โครงการ “อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน”  
2. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถีด้วย
นวัตกรรม 
3. สร้างความร่วมมือทางการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด Surprise Marketing 
เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนปะอาว
ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน  
4. การจัดตั้งศูนย์คันโคมาจิซทึคุริ 
(KANKOUMACHIZUKURI CENTER) เพ่ือ
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ผ่านสื่อมีเดียและการออกแบบกราฟฟิกที่ง่ายต่อ
การจดจ า 
4. พัฒนาและออกแบบรูปแบบและกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองท่องเที่ยวใกล้เคียง
ในเขตพ้ืนที่อีสานตอนล่าง 
5. ส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจ
บริการทางด้านการท่องเที่ยวส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการเงินและองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 
6. ศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบ
ความส าเร็จด้านการบริหารจัดการทางการ
ท่องเที่ยวในแง่ของชุมชนที่มีความยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนปะ
อาวแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
ใกล้เคียง ประชาชนในชุมชนบ้านปะอาว 
สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 
ปะอาว 

ST กลยุทธเ์ชงิรบั WT เชงิปอ้งกนั 
1. ออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลาย โดยใช้จุดเด่นด้านสิ่งดึงดูดใจและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว 
แบบมีส่วนร่วม  
2. เพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก
ของชุมชนบ้านปะอาว ด้วยการเพ่ิมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมความ
หลากหลายด้านราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของชุมชน 
3. จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์ 
ส าหรับการท่องเที่ยวชุมชน โดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นและ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้แก่ท่ีพักโฮมส
เตย์ของชุมชนปะอาวได้มาตรฐานโฮมสเตย์

1. สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลทางการท่องเที่ยวให้
มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการท้องถิ่นและหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน
บ้านปะอาว โดยการร่วมกันจัดเก็บข้อมูลแบบมี
ส่วนร่วม 
2. ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว  
3. จัดตั้งจุดบริการให้ความช่วยเหลือแก่

นักท่องเที่ยว 
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ตามท่ีหน่วยงานภาครัฐก าหนด ซึ่งจะท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
5. สร้างจิตส านึก “บ้านสวยด้วยมือเรา” ให้แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านปะอาว เพื่อสร้างทัศนียภาพที่
สวยงาม น่ามอง ให้แก่ชุมชน 

 

ขั้นตอนแนวทางการวางแผนเพือ่การพัฒนารปูแบบและกจิกรรมการทอ่งเทีย่วชมุชนบา้นปะ
อาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริส าหรับชุมชนปะอาว 

ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวทางการวางแผนเพ่ือการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ ซึ่งผู้วิจัยได้
น าเอาผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ตลอดจนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (Swot 
analysis)และผลการวิเคราะห์ Tows matrix มาประกอบขั้นตอนการวางแผนในการด าเนินงาน 
ภายใต้หลักการแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุร”ิ ประกอบไปด้วย  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการก าหนดวิสัยทัศน์ส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน โดย
จะต้องค านึงถึงกลิ่นอายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น (ふるさと: FURUSATO) ไม่คัดลอกเลียนแบบ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอ่ืน และจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน  
ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จส าหรับการพัฒนารูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วสิยัทัศน์การท่องเทีย่วชมุชนปะอาว 
1. ปะอาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประสบการณ์ 
2. การพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน บนฐานภูมปิัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานเข้ากับรูปแบบและ

กิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค ์5 ป ี(2564-2568) 
1. การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประสบการณ์ เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่

รู้จักของนักท่องเที่ยว 
2. การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประสบการณ์ เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่

รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่มาสืบสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3. วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความยั่งยืน โดยใช้รูปแบบและกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่แก่
คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
1. ดัชนีการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
2. มีจ านวนกลุ่มคนรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เชิง

ประสบการณ์ บนฐานปัญญาท้องถิ่นร่วมกับนักปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5% ของจ านวนคนรุ่นใหม่ในชุมชน 

3. รายได้จากการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปีเมื่อเทียบกับรายได้
ที่เกิดจากการท าการเกษตรในท้องถิ่น 

4. ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาลท านาด้วยการประกอบอาชีพด้านการ
ท่องเที่ยว 

5. รายได้ส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้สะอาด 
สวยงาม น่าอยู ่

6. อุตสากรรมท้องถิ่นมียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
7. จ า น ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ฉ พ า ะ  ( Niche Interests)  เ พ่ิ ม ม า ก ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ  3  

ต่อปี 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการพัฒนารูปแบบและ

กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะ
จิซทึคุริส าหรับชุมชนบ้านปะอาว โดยผู้วิจัยได้น าเอาผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตลอดจนผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (Swot analysis) และผลการวิเคราะห์ Tows matrix 
มาประกอบขั้นตอนการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการแนวคิด “คันโค
มะจิซทึคุริ” ซึ่งการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน จะต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม การ
สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความส าคัญต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างสมดุลเพ่ือสร้างความยั่งยืน
ให้กับชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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กลยุทธ์เชิงรุก 
กลยุทธท์ี่ 1 เพิ่มมูลค่าผลติภณัฑข์องฝากของทีร่ะลกึของทอ้งถิน่ผสานกับการสือ่ความหมาย

ทางการท่องเที่ยว เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อัน
จะน าไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวชุมชนปะอาว 

เป้าประสงค์ 
1. การน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่นปะอาวผ่านเรื่องเล่า 

(Storytelling) เพ่ือกระตุ้นความต้องการในการซื้อของนักท่องเที่ยว 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Interests) ที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนปะอาวเพ่ิม

มากขึ้น  
ตัวชี้วัด 
1. ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนปะอาวมียอดจ านวนการจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้น

ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Interests) ที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว 

เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี  
3. จ านวนนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวซ้ า (Repeated traveling) ที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวชุมชนปะอาวเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 3    
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดฝึกอบรมศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่าส าหรับการน าเสนอภูมิปัญญา  ได้แก่  

ภูมิปัญญาด้านการท าหัตถกรรมทองเหลือง การทองผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ บนฐานแห่งการ
บอกเล่าด้วยจิตวิญญาณของคนในชุมชนบ้านปะอาว โดยการบอกเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
ที่มาของวัตถุดิบว่ามีจุดเด่นอะไร มีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้าง กอปรกับการเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับ
ประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบการเล่าอิงประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสและ
เข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นกับวิถีชีวิตของชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัย
อดีตที่ยังคงอยู่ให้เห็นและสืบทอดในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าแบบสองทางทั้งมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้าหัตถกรรมทองเหลือง ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการ
ท่องเที่ยวให้กับชุมชนปะอาว 

2. ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่ม เพื่อดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นการกลับมา
เที่ยวซ้ า บนฐานการชูจุดเด่นของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชมุชนปะอาวที่มีเอกลักษณ์ โดยการ
ส่งเสริมการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มที่มุ่งหาประสบการณ์ที่แท้จริง 
ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชุมชนประอาว กลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้
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วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือน าไปต่อยอด
ทางธุรกิจในอนาคต 

3.  สร้าง Brand Royalty ให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่นปะอาว ด้วย
อาศัยหลักการกฎแห่งเลข 3 เพ่ือการแนะน า การบอกต่อกลุ่มการตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยวิธีการ Direct 
Mail ไปยังกลุ่มตลาดเฉพาะโดยตรงผ่านทางสื่ออนไลน์ ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่  

ครั้งแรกส่งอีเมล์เ พ่ือขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่น หลัง
นักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์ 3 วัน  

ครั้งที่สองส่งอีเมล์ เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่นที่น่าสนใจของ
ชุมชน พร้อมกับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความประทับใจที่นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
หลังจากท่ีนักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์ 3 สัปดาห์  

ครั้งที่สาม ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ยอมกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนซ้ า ผู้ประกอบหรือฝ่าย
ที่เกี่ยวจะต้องส่งเมล์เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจด้วยวิธีการมอบส่วนลดพิเศษ กระตุ้นให้
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนปะอาวซ้ า หลังนักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์ 
1 ปี 

กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์เสน่ห์ย่านเมืองเก่าไทยลาว เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวตัิศาสตรข์อง
ชุมชนปะอาว 

เป้าประสงค์ 
1. บอกเล่าเรื่องราวการออกแบบและการสร้างบ้านเรือนแบบวัฒนธรรมไทย ลาวให้แก่

ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจ 
2. อนุรักษ์บ้านเรือนแบบวัฒนธรรมไทยลาวให้คงอยู่สืบต่อไปในอนาคตให้ลูกหลานได้เรียนรู้ 

ตลอดจนนักท่องเที่ยวผู้เดินทางมาเยือน  
ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเรือนแบบ

วัฒนธรรมไทย ลาว อยู่ในระดับมาก  
2. ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ “อนุรักษ์เสน่ห์ย่านเมืองเก่าไทยลาว” ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 80 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างจิตส านึกรับผดิชอบต่อส่วนรวมให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ทุกคนในชุมชน โดยการรณรงค์

ให้ทุกคนรับผิดชอบต่อทรัพย์สินหรือบ้านของตนเองไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าแบบไทยลาว หรือบ้านที่ปลูก
สร้างใหม่ก็พยายามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่แปลกแยก เคารพต่อกฎระเบียบของชุมชนที่ว่าด้วย
การควบคุมอาคารและภูมิทัศน์อย่างเคร่งครัด 
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2. จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์เสน่ห์ย่านเมืองเก่าไทยลาว เช่น กลุ่มอนุรักษ์บ้านเก่าแบบไทย กลุ่ม
อนุรักษ์บ้านเก่าแบบลาว เป็นต้น 

3. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปะ
อาว ภาควิชาการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมถึงองค์กรเพ่ือสังคมที่ไม่แสวงผลก าไรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูล การปฏิบัติการ และการสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกันเพ่ือ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูบ้านเรือนแบบไทยและลาว โดยผลักดันให้เป็นนโยบายของท้องถิ่น มีการจัดท าข้อบังคับ 
(Guideline Control)  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว โดยการน าเสนอใน
แง่มุมของวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผ่านสื่อมีเดียและการออกแบบกราฟฟิกที่ง่าย
ต่อการจดจ า 

เป้าประสงค์ 
1. จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปะอาวแบบมีส่วนร่วม  
2. นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนปะอาวมีความพึงพอใจต่อการใช้

ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างสมดุล  
3. นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนปะอาวเพ่ิมมากข้ึนทั้งชาวไทย 

และชาวต่างชาติ  
4. ชุมชนปะอาวเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ 

(Niche Interests) เช่น กลุ่มท่ีมุ่งหาประสบการณ์ที่แท้จริง ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชุมชนประ
อาว กลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาท่ีต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านปะอาว  

ตัวชี้วัด 
1. มีจ านวนประชาชนในท้องถิ่นปะอาวเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้งหมด 
2. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 

20 ของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อรูปแบบและกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว ร้อยละ 80  
4. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มชาวไทยตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนปะอาวเพ่ิม

มากขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
5. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนปะอาว

เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
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6.นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวซ้ า แล้วสามารถน า
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวชุมชนปะอาวในครั้งแรกไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือน าไป
ต่อยอดทางธุรกิจ ร้อยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปะอาวแบบมีส่วน

ร่วมระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปะอาว สถาบันการศึกษาภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมถึง
องค์กรเพื่อสังคมท่ีไม่แสวงผลก าไรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูล การปฏิบัติการ 
และการสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน โดยจัดให้มีการจัดท าปฏิทินเทศกาลทางประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งปี เพ่ือให้
ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว  

2. สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาว 
ภายใต้การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างสมดุล  โดยการจัดโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทางด้าน
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทางการท่องเที่ยวให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุออกมาท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นของตน เช่น การเป็นอาสาสมัครใน
การถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเกี่ยวกับความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณี 
ตลอดจนองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนปะอาวให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานในการ
ให้บริการทางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ก าหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลักที่ชุมชนต้องการ 
แล้ววางแผนการส่งเสริมการตลาดของชุมชนแบบมีส่วนร่วม สร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน  

3. สร้างการรับรู้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชมุชนปะอาวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อมีเดียและการออกแบบ Infographicที่ง่ายต่อการจดจ า โดยเน้นการสื่อสารด้านลายเส้น และ
ภาพวาด เพ่ือสื่อความหมายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือลดปัญหา
ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศให้แก่คนในท้องถิ่น มีการจัดให้ข้อมูลและแชร์ข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวที่เป็นจริงผ่านสื่อมีเดียหลากหลายช่องทาง เพ่ือน าไปสู่การ
ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวให้กับคนภายนอกได้รู้จัก 

4. ชุมชนปะอาวเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ 
(Niche Interests) เช่น กลุ่มท่ีมุ่งหาประสบการณ์ท่ีแท้จริง ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชุมชนประ
อาว กลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านปะอาว 
เพ่ือไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือน าไปต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและออกแบบรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง 

เป้าประสงค์ 
1. เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านการออกแบบโปรแกรมทัวร์ที่มี

การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดึงเอาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ถ่ายทอดให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้าร่วมท ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม  

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. อนุรักษ์ทรัพยากรทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

อุตสาหกรรมท้องถิ่น เพ่ือใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนัก รัก 
หวงแหน และภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง 

4. เชื่อมโยงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับเมืองท่องเที่ยวหลักและเมือง
ท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขตพ้ืนที่อีสานตอนล่าง เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวร่วมกัน  

ตัวชี้วัด 
1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวซื้อทัวร์น าเที่ยวชุมชนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี  
2. รายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกตามจุดต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมท ากิจกรรม

ทางการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ของรายได้ของชุมชนทั้งหมดที่เกิดจากอุตสาหกรรมท้องถิ่น 
3. ประชาชนในท้องถิ่นมีอัตราการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของตนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
4. เมืองท่องเที่ยวหลักในเขตพ้ืนที่อีสานตอนล่าง จ านวน 3 จังหวัด ให้ความร่วมมือในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนปะอาวร่วมกันภายในปี 2564  
แนวทางการพัฒนา 
1. ออก แ บ บรู ป แบบและกิ จ ก ร รม ทา งก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ป ร ะสบกา รณ์ แบบ 

มีส่วนร่วมควบคู่กับสร้างเรื่องเล่า (Story Telling) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมท้องถิ่น และเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางด้านจิตใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวซ้ า เช่น กิจกรรมการท าหัตถกรรมทองเหลือง 
กิจกรรมการทองผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ กิจกรรมสาธิตการท านา กิจกรรมการท าอาหาร
ท้องถิ่น กิจกรรมพักโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีถ่ิน   

2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงใน
หลักสูตรการศึกษาในชุมชน จัดท าคู่มือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกฝัง
จิตส านึกในการรักบ้านเกิดให้แก่คนในชุมชน  
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3.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมระหว่างการท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมือง
ท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ สร้างความร่วมมือกันในการจัดตั้งศูนย์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทางการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนให้กับ
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมในโครงการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง สร้าง
ความร่วมมือในการเปิดโอกาสให้แก่เมืองท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อีสาน
ตอนล่างในการจัดงานเทศกาลอาหารหรือสินค้าท้องถิ่น และการจัดงานแนะน าแหล่งท่องเที่ยว แต่ควร
ว่าจ้างบุคลากรในการจัดงานเทศกาลจะต้องว่าจ้างบริษัทในท้องถิ่นนั้น เพ่ือส่งเสริมและสร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ หรืออาจจะใช้บุคลากรของเมืองตนเองเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น  

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจบริการทางด้านการท่องเที่ยวส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการเงินและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมการลงทุนในภาคการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส าหรับผู้ประกอบการ

ท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบเก้ือกูล 
2. ลดการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนในชุมชนปะอาวไปประกอบอาชีพในแหล่งท้องถิ่น

อ่ืน 
ตัวชี้วัด 
1. มีจ านวนผู้ประกอบการท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
2. มีจ านวนประชากรที่อพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนในชุมชนปะอาวไปประกอบอาชีพใน

แหล่งท้องถิ่นอ่ืนลดลงเรื่อยๆ ทุกปี 
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการลงทุนในส าหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ใกล้เคียง โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสถาบันทางการเงินคือธนาคาร ร่วมมือกันในการส่งเสริม
การลงทุนส าหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น วางแผนก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างยุติธรรมต่อ
ทุกฝ่าย ตลอดจนวางแผนการระดมทุนผ่านช่องทางอ่ืน  ๆ เช่น การน าโครงการหรือแผนธุรกิจ 
(Business Plan) ไปน าเสนอต่อ funding portal พิจารณา ซึ่งธุรกิจที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องการ
เปิดด าเนินการจะต้องผ่านการพิจารณาแบบมีส่วนร่วมจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชนบ้านปะอาว และต้องเป็นธุรกิจที่เอ้ือต่ออุตสาหกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการจ้างงาน
ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาว เป็นต้น 
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กลยุทธ์ที ่6 ศึกษาดูงานชมุชนท่องเที่ยวที่ประสบความส าเรจ็ดา้นการบรหิารจดัการทางการ
ท่องเที่ยวในแง่ของชุมชนที่มีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นดีขึ้น ทรัพยากรท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้คงอยู่

สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนท่องเที่ยวอ่ืน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง 
ตัวชี้วัด 
1. รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี  
2. ประชาชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของตนเองในระดับสูงและอยากท าประโยชน์ให้กับชุมชน

โดยการเป็นอาสาสมัครช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับชุมชนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาสาสมัครด้าน

การท่องเที่ยว อาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น อาสาสมัครด้านการอนุรักษ์กิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมให้ต ัวแทนผู ้น าช ุมชนได้แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ก ับชุมชนท่องเที ่ยวอื ่น ๆ ที ่มี
ประสบการณ์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วบุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานใน
ท้องถิ่นอ่ืนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนปะอาว 
กลยทุธเ์ชงิรับ 

กลยทุธท์ี ่1 ออกแบบกจิกรรมทางการท่องเทีย่วที่มคีวามหลากหลาย โดยใชจ้ดุเดน่ดา้นสิง่
ดึงดดูใจและกจิกรรมทางการท่องเทีย่วของชมุชนบา้นปะอาว แบบมสีว่นรว่ม 

เป้าประสงค ์
1. เพ่ิมความหลากหลายให้กับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือดึงดูดใจให้

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน 
2. เพ่ิมประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน  
ตวัชีว้ดั 
1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ในระดับมาก 

 



195 

 

แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาต่อยอดทุนทางด้านภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมทองเหลอืง ผ่านกิจกรรมการสาธิต

ท ากระดิ่ง การท ากระพรวน การท าชุดเซี่ยนหมาก การท าเกวียนเทียมวัวจ าลอง และการท าก าไล ผ่าน
สารคดีให้นักท่องเที่ยวชมก่อนการเข้าร่วมท ากิจกรรม จัดโซนแสดงนิทรรศการผลงานและรางวัลต่าง 
ๆ ของครูบุญมี ล้อมวงศ์ ผู้สืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมทองเหลืองรุ่นปัจจุบันมาจากบรรพบุรุษ 
กิจกรรมออกแบบลวดลายหัตถกรรมทองเหลืองด้วยลูกกลิ้งพิมพ์ลายและแท่งกดพิมพ์ลายลงบนแบบ
พิมพ์ขี้ผึ้ง โดยมีลวดลายให้นักท่องเที่ยวเลือกท า ได้แก่ ลายลูกแก้ว ลายอิงลูกหวาย ลายกลีบบัว ลาย
ต้นสน และลายดอกไม้แบบใหม่ เป็นต้น ผ่านการถ่ายทอดจากนักปราชญ์ชาวบ้านครูบุญมี ล้อมวงศ์ 
จัดโซนการเข้าชมขั้นตอนกรรมวิธีการท าหัตถกรรมทองเหลือง ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมออกแบบลวดลายหัตถกรรมทองเหลืองด้วยลูกกลิ้งพิมพ์ลายและแท่งกดพิมพ์ลายลงบน
แบบพิมพ์ขี้ผึ้ง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากของที่ระลึกจากหัตถกรรมทองเหลือง บริการจัดส่ง
ของฝากของที่ระลึกหากนักท่องเที่ยวไม่ต้องการน าสินค้ากลับด้วยตนเอง จ าหน่ายโปสเตอร์ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหัตถกรรมทองเหลือง จ าหน่ายโปสเตอร์ สมุดโน้ต ลายลูกแก้ว ลายอิงลูกหวาย ลายกลีบบัว 
ลายต้นสน และลายดอกไม้แบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวสะสม เป็นต้น         

2. พัฒนาต่อยอดทุนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ 
จัดท าสารคดีการสืบสอดภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่น “ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ” และกรรมวิธี
ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขั้นตอนการเลี้ยง การท าเส้นไหม การกรอไหม การสาวไหม การเข้าฟันหวี
หรือฟืม การเข้าหัวม้วน ขั้นตอนการทอผ้าไหม ผ่านสารคดีให้นักท่องเที่ยวชมก่อนการเข้าร่วมท า
กิจกรรม จัดโซนแสดงนิทรรศการผลงานและรางวัลต่าง ๆ ของกลุ่มสหกรณ์บริการหัตถกรรมบ้านปะ
อาว จ ากัด กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปะอาว กลุ่มอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว วิสาหกิจ
ชุมชนผ้ากาบบัวแปรรูปชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ บริการให้เช่าชุดท้องถิ่น เช่น ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อม
มะเกลือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และผ้าไหมลายกาบบัว โดยออกแบบชุดส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาย และหญิง ทั้งส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมกับการจัดโซนส าหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป ให้
สอดคล้องกับบรรยากาศวิถีท้องถิ่น กิจกรรมทอผ้าไหมลายลูกแก้ว การทอผ้าไหมลายกาบบัว และการ
ยอมผ้าไหมมะเกลือ เป็นต้น จ าหน่ายของที่ระลึกที่ท าจากผ้าไหมที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ได้แก่ การจ าหน่ายผ้าถุง เสื้อ ผ้า กระเป๋าถือ กระเป๋าเงิน กรอบรูปภาพผ้าไหมลายลูกแก้วย้อม
มะเกลือ จ าหน่ายโปสเตอร์ภาพถ่ายผ้าไหมลวดลายลูกแก้วยอมมะเกลือ ผ้าไหมลายกาบบัว ตุ๊กตาผ้า
ไหม สมุดโน้ตหน้าปกผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าเช็ดหน้า พัด เป็นต้น  

3. พัฒนาต่อยอดทุนทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ฮีต 12 ครอง 14 จัดตั้งกลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีฮีต 12 ครอง 14 ขึ้น โดยสมาชิกคือคนในชุมชน เพ่ือด าเนินการดูแล
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เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล ประเพณีของชุมชนปะอาวเฉพาะ จัดท าตารางกิจกรรมงานประเพณี
ท้องถิ่น ฮีต 12 ครอง 14 ทั้งปี น าเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล เป็นต้น  

4. พัฒนาต่อยอดวิถีการท านา จ าหน่ายแพคแกจท่องเที่ยวกิจกรรมการปักด านา การเก็บ
เกี่ยวข้าวแบบโบราณร่วมกับกิจกรรมการพักโฮมสเตย์ และกิจกรรมท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในชุมชนเข้า
ด้วยกันตามฤดูกาลในการท านา ฤดูกาลเก็บเกี่ยว จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากข้าวที่ผลิตขึ้น
ภายในชุมชน ตลอดจนการให้บริการด้านอาหารท้องถิ่นที่มีส่วนในการน าข้าวของท้องถิ่นมาผลิตให้
นักท่องเที่ยวได้รับประทาน เป็นต้น   

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาว ด้วยการ
เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความหลากหลายด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของชุมชน 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนปะอาวให้มีความหลากหลาย 
2. เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนปะอาว 
3. สร้างรายเพิ่มให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 
1. มีผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนปะอาวเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ ภายใน 

ปี 2564 
2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนปะอาว 

ในระดับมาก 
3. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนปะอาวเพ่ิมมากขึ้น  

ร้อยละ 3 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างความหลากหลายในรายผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนปะอาว

ให้มีความหลากหลายให้ครอบคลุมความต้องการที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมี
ทางเลือกในซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจสูงสุดของนักท่องเที่ยว เช่น การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่มีราคาและคุณภาพที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาผลิตภัณฑ์จะต้อง
สอดคล้องกับคุณภาพที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ  

2. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาว จัดฝึกอบรมการ
ออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย สามารถพกพาได้สะดวก พัฒนาช่อง
ทางการจ าหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย     
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กลยุทธท์ี่ 3 จัดฝึกอบรมผูป้ระกอบการทีพ่ักโฮมสเตย ์ส าหรับการท่องเที่ยวชมุชน โดยอาศยั
ความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานรฐัท้องถิ่นและกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาให้แก่ที่พักโฮมสเตยข์อง
ชุมชนปะอาวได้มาตรฐานโฮมสเตย์ตามที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
เชื่อมั่นในการให้บริการ 

เป้าประสงค์ 
1. นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการเข้าพักแรมโฮมสเตย์บ้านปะอาวมากข้ึน 
2. สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชน 
3. อุตสาหกรรมท้องถิ่นเกิดความยั่งยืน 
4. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนนักท่องเที่ยวผู้เข้าท่ีพักแรมโฮมสเตย์บ้านปะอาวมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
2. ผู้ประกอบการที่พักแรมโฮมสเตย์บ้านปะอาวมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท้องถิ่น ได้แก่ ชาวนา ชาวสวน มีรายได้จากการจ าหน่าย

สินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่พักแรมโฮมสเตย์บ้านปะอาวเพ่ิมข้ึน 
4. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากต่อกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีทางโฮมสเตย์ได้จัดไว้บริการส าหรับนักท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างมาตราฐานโฮมสเตย์บ้านปะอาวตามมาตราฐานโฮมสเตย์ที่กรมการท่องเที่ยว

ก าหนด เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเข้าพักแรมโฮมสเตย์ ภายใต้การก าหนดมาตรฐาน
ด้านที่พัก ด้านอาหาร ด้านความปลอดภัย ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน 
ด้านรายการน าเที่ยว ด้านทรัพยากรทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริหาร
จัดการของกลุ่มโฮมสเตย์ และด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดท าโฮมสเตย์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในมาตรฐานโฮมสเตย์ตามที่กรมการท่องเที่ยวก าหนด อาทิ การจัดอบรมด้านที่พักโฮมสเตย์ ด้าน
อาหาร ด้านความปลอดภัย ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน ด้านรายการ
น าเที่ยว ด้านทรัพยากรทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการของ
กลุ่มโฮมสเตย์ และด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น    

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการโฮมสเตย์กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมทองเหลือง กลุ่มสหกรณ์ชาวนา กลุ่มถั่วลิสง กลุ่มสหกรณ์ผ้าไหมปะอาว 
ผู้ประกอบการจ าหน่ายพืช ผัก สวนครัวในชุมชนบ้านปะอาว เป็นต้น โดยผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 
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มีการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว ซึ่งจะ
น าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น  

4. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสในขณะที่เข้าพักโฮมสเตย์บ้านปะอาว โดยการออกแบบกิจกรรมในการเข้าพักโฮมสเตย์ให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกแบบ
แพคเกจกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกท ากิจกรรมได้หลากหลายเหมาะสมกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การออกแบบแพคเกจส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กท่ีต้องการออกแบบ
โปรแกรมท่องเที่ยวด้วยตัวเอง นักท่องเที่ยวที่มากับบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวที่ซื้อแพคเกจเอง เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างจิตส านึก “บ้านสวยด้วยมือเรา” ให้แก่ประชาชนแลผู้ประกอบการท้อง
ถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านปะอาว เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม น่ามอง ให้แก่ชุมชน 

เป้าประสงค์ 
สร้างค่านิยม “บ้านสวยด้วยมือเรา” ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและสร้างความรู้สึก

ประทับใจให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาท่องเที่ยวชุมชนปะอาวซ้ า 
ตัวชี้วัด 
1. หน้าบ้านของแต่ละครอบครัว วัด โรงเรียน ในชุมชนมีความสวยงาม สะอาดเพ่ิมข้ึน  
2.  นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อทัศนียภาพของท้องถิ่นในระดับมาก 
3. ประชาชนในท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมโครงการ “บ้านสวยด้วยมือเรา” ร้อยละ 80 ของ

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด   
แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนการใชพ้ื้นที่และการอนุรกัษ์บา้นเรอืนแบบไทยลาว โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับประชาชนในชุมชนใช้ประโยชน์จากการดูแลบ้านเรือนของตนเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่
กัน อาทิ ใช้พ้ืนที่บ้านในการท าการค้าเปิดบ้านเป็นร้านค้า เปิดบ้านเป็นสถานที่พักแรมโฮมสเตย์  
เป็นต้น 

2. จัดโครงการ “รักบ้าน” รณรงค์ใหป้ระชาชนในชมุชนปะอาวท าความสะอาดและปรบัปรงุ
ทัศนียภาพหน้าบ้านของตนเองให้น่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน วัด และ
สถาบันการศึกษาให้เห็นความส าคัญของการรักษาความสะอาด เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับ
ชุมชนและเพ่ือสร้างความสวยงามทางทัศนียภาพให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน โดยมีการ
ก าหนดพ้ืนที่และสิ่งอ านวย   
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เชงิแก้ไข 
กลยทุธท์ี ่1 ออกแบบกจิกรรมการท่องเทีย่ว Green Rice Cultivation เทีย่วหนา้ฝน เพือ่

เชื่อมโยงโครงการ “อสีานเขยีว เที่ยวหนา้ฝน”  
เป้าประสงค ์
1. สร้างรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพ่ือให้สอดรับกับความสามารถในการ

รองรับของชุมชนในฤดูกาลท านาในฤดูฝน 
2. สร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือน 
ตวัชีว้ดั 
1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนที่ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
2. มีจ านวนนักท่องเที่ยวสนใจซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชาวนาปะอาว ร้อยละ 10 

ของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนชุมชนปะอาวในช่วงฤดูฝน 
3. มีรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
4. มีจ านวนประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและสาธิตวิถีการท านา

ให้แก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยว Green Rice Cultivation เที่ยวหน้าฝน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน 

5. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว Green Rice Cultivation 
เที่ยวหน้าฝน อยู่ในระดับมาก 

6. ความพึงพอใจของประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและสาธิตวิถี
การท านาให้แก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยว Green Rice Cultivation เที่ยว
หน้าฝน อยู่ในระดับมาก  

แนวทางการพฒันา 
1. สร้างรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว  Green Rice Cultivation เที่ยวหน้าฝน  

เพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท านา โดยการอาศัยการ
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมในการท านาไปพร้อมกับชาวบ้าน 
ผ่านกิจกรรมการสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองท านาผ่านประสบการณ์จริง รับประทานอาหารเที่ยง
ร่วมกันแบบวิถีถ่ิน เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว Green 
Rice Cultivation เที่ยวหน้าฝน โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การท านาที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจในการเรียนรู้วิถีการท านา และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
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3. ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน เข้าร่วม
โครงการ “อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน” ที่หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ออกแบบ
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นวิถีการท านา จัดสรรบุคลากรส าหรับถ่ายทอดองค์ความรู้การท า
นา เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวมอบให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถีด้วยนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ 
1. ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนมีความหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น โดย

อาศัยนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
2. ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
ตัวชี้วัด 
1. ชุมชนปะอาวมีผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ ระลึกของชุมชนเพ่ิมมากขึ้นไม่ต่ ากว่า  

3 ผลิตภัณฑ์ 
2. นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของ

ชุมชนอยู่ในระดับมาก 
3. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนเพิ่มขึ้น 
 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ จัดฝึกอบรมการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าที่ระลึกประเภทต่าง ๆ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาคุณภาพ
ของสีทองเหลืองให้คงสภาพไม่ด า เทคโนโลยีการป้องกันสีผ้าไหมตกเวลาซัก เป็นต้น 

2. ส ารวจความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วตอ่การซื้อผลติภณัฑข์องฝากของทีร่ะลึก โดยอาศัย
แบบสอบถามแล้วน าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะเป็นผลท าให้นักท่องเที่ยว
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซ้ า 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความร่วมมือทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด Surprise Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนปะอาวให้เป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

เป้าประสงค์ 
1. การประชาสัมพันธ์ชุมชนปะอาวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและเมืองหลักทางการท่องเที่ยว 
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ตวัชีว้ดั 
1. ชุมชนปะอาวเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเพิ่มมากข้ึน 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและเมืองหลักทางการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย  

2 เมือง 
แนวทางการพฒันา 
1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดแบบ Surprise Marketing โดยใช้มาสคอต

ให้คนในชุมชน จัดตั้งทีมงานในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชนปะอาวขึ้นเฉพาะ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ออกแบบและสร้างมาสคอตที่สะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชน 
ก าหนดวิธีการในการสร้างการรับรู้ให้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและผลประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ติดโลโก้ของมาส
คอตในการติดแบรนด์สินค้า ก าหนดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น
โดยการใช้มาสคอตในการสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนในท้องถิ่น เป็นต้น 

2. โฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชนปะอาวให้แก่นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ด้วยวิธีการส่งเสริม
การตลาดแบบ Surprise Marketing โดยใช้มาสคอตในการท าการประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านปะอาว 
วางแผนการท าการตลาดแบบ Surprise Marketing ได้แก่ ช่วงแนะน าตัวมาสคอต ช่วงโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว และช่วงการสร้าง brand 
loyalty ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว โดยอาศัยการใช้คาแรคเตอร์ของมาสคอตมา
สร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ จัดตั้งร้านจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
ท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 

3. ส่งเสริมการจดัเทศกาลทางผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นระหว่างชมุชนปะอาวและเมอืงหลักทางการ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม จัดงานเทศกาลอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพ้ืนที่เมืองหลักทางการ
ท่องเที่ยว ภายใต้การสร้างความร่วมมือแบบเครือข่ายมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้เมือง
ท่องเที่ยวหลักเข้ามาจัดเทศกาลต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านปะอาว หรือชุมชนปะอาวสามารถไปจัด
เทศกาลต่าง ๆ ของชุมชนตามเมืองหลักทางการท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยอาศัยความมีชื่อเสียงของเมืองหลักทางการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันเมืองหลัก
ทางการท่องเที่ยวก็ได้รับผลประโยชน์ในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เมืองของตนด้วยเช่นเดียวกัน  
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กลยุทธ์ที่ 4 การจัดตั้งศูนย์คันโคมาจิซทึคุริ (KANKOUMACHIZUKURI CENTER) เพื่อ
ด าเนินงานบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วชมุชนปะอาวแบบมสีว่นรว่มระหวา่งหนว่ยงานภาครฐัสว่นกลาง 
หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการใกล้เคียง ประชาชนในชุมชนบ้าน
ปะอาว สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านปะอาว  

เป้าประสงค์ 
1. จัดตั้งบริษัทส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปะอาวที่มุ่งเน้นการน าผลก าไรที่ได้ไป

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่น ตลอดจนการน าผลก าไรที่ได้ไปใช้ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท้องถิ่น เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน 
ตัวชี้วัด 
1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนปะอาวตลอดทั้งปี 
2. นักท่องเที่ยวที่พักแรมโฮมสเตย์ปะอาวมีจ านวนวันพักค้างแรมมากกว่า 1 คืน เพิ่มมากขึ้น 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
4. ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
5. โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับบริการประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนา มีความ

สะดวกสบายมากขึ้น โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียว 
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดตั้งบริษัทส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว โดยเป็นการลงทุนร่วมมือ

กันระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่น กลุ่มอาชีพในชุมชนประอาว เพ่ือเปิด
ด าเนินการในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนปะอาวขึ้นโดยเฉพาะ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เพ่ือมุ่งเน้นการน าผลก าไรที่ได้ไปพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้การด าเนินการ ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด และข้ันตอน
การวางแผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม  

2. ส่งเสริมโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท้องถิ่น เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
เยือน โดยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนในช่วงเวลาต่าง ๆ อาทิ การจัด
กิจกรรมงานประเพณีฮีต 12 ครอง 14 ในแต่ละเดือน กิจกรรมการท่องเที่ยวในฤดูต่าง ๆ ข้อมูล
เกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน วิธีการเดินทางมายังชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นจัดขึ้น เป็นต้น 
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เชงิปอ้งกนั 
กลยทุธท์ี ่1 สรา้งระบบจดัเกบ็ขอ้มลูทางการท่องเทีย่วใหม้คีวามเชื่อมโยงระหวา่งหนว่ยงาน

ภาครฐัสว่นกลาง หนว่ยงานภาครฐัท้องถิน่ ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่และหนว่ยงานทีร่บัผิดชอบดูแลตาม
จดุท่องเทีย่วตา่ง ๆ ในชมุชนบา้นปะอาว โดยการรว่มกนัจดัเกบ็ข้อมลูแบบมสีว่นรว่ม 

เป้าประสงค ์
วางแผนด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตวัชีว้ดั 
1. หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่นและหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบดูแลตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนปะอาวสามารถน าข้อมูลไปสรุปผล เพ่ือใช้ในการ
คาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ท่องเที่ยวชุมชนปะอาวในมุมมองด้านต่าง ๆ ในอนาคตได้ 

2. ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นจริงสอดคล้องกับสถานการณ์จริงของชุมชน 
3. มีความสะดวกในการสืบค้น 
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมความรว่มมือในการวางแผนดา้นตลาดท่องเทีย่วชมุชนบ้านปะอาว โดยใช้โปรแกรมใน

การจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สะดวกต่อการเรียกใช้ข้อมูล ก าหนดข้อมูลที่ หน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลตาม
จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนปะอาวต้องการรู้ แล้วท าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดเก็บข้อมูล 
ก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์และเข้ าใจกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมายมากขึ้น  

กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  
เป้าประสงค์ 

 พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 
1. ชุมชนปะอาวมีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ 
2. ชุมชนปะอาวมีความยั่งยืนทางด้านสังคม 
3. ชุมชนปะอาวมีความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรม 
4. ชุมชนปะอาวมีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวใน

การท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวใน 1 วัน ว่าสามารถด าเนินการได้จ านวนกี่คน กี่กรุ๊ป ต่อ 1 กิจกรรม 
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ที่ชุมชนสามารถรองรับได้ โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับด้านพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรม พ้ืนที่ลานจอดรถ สถานที่พักแรมโฮมสเตย์ ห้องสุขา ความสามารถในการเก็บขยะ 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

2. ก ากับดูแลขีดความสามารถในการรองรบั โดยนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าพักโฮมสเตย์บ้าน
ปะอาว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในชุมชนปะอาวได้หากไม่ด าเนินการจองล่วงหน้าก่อนการ
เดินทาง เพ่ือป้องกันจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพ้ืนที่เกิดขีดความสามารถของชุมชนที่รับได้  
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดตั้งจุดบริการให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 
1. รักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
2. รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้สึกปลอดภัยในระดับมาก เมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเดินทาง

มาเยือนชุมชนของตน 
2. นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับมาก 
แนวทางการพัฒนา 
จัดตั้งจุดตรวจลงทะเบียนนักท่องเที่ยวตรงทางเข้าของชุมชนบ้านปะอาว เพ่ืออ านวยความ

สะดวกด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาว 
ได้แก่ จุดลงทะเบียนส าหรับนักท่องเที่ยว บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในชุมชน บริการให้เช่า
จักรยาน บริการไกด์ชุมชนน าเที่ยว จ าหน่ายแพคเกจท่องเที่ยว และมีบริการอาสาสมัครต ารวจ
ท่องเที่ยวชุมชนคอยบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่  



บทที ่5 
 

บทสรปุ 
 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี บนแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส ารวจเกี่ยวกับทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นต่อการประเมินศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว   
ศึกษารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ปะอาว และน าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี อย่างยั่งยืน บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ระหว่างข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (semi-structure) เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information) ประกอบไปด้วย ผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ออกเป็น 2 วิธี ประกอบไปด้วย การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ใช้กับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) ใช้กับผู้ให้ข้อมูลกลุ่มตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น  
ตามแนวคิดของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2554, น. 227) รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 12 ท่าน ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลตามแนวคิดของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ มี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใช้วิธีแบบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) แบบสามเส้าด้าน
วิ ธี การ เก็บข้อมูล  (Methodological triangulation) และแบบสามเส้ าด้ านทฤษฎี  (Theory 
Triangulation) ของสุภางค์ จันทวานิช (สุภางค์ จันทวานิช, 2556, น. 129) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (semi-structure) ผู้วิจัยใช้วิธีการบันทึกเสียงและการจดบันทึก 
แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีของ Miles and Huberman (1994 อ้างอิงใน ชาย โพธิสิตา, 
2554, น. 337) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่เป็นข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ในการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บทความ 
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หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสารสนเทศที่ได้สืบค้นจาก
ระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น แล้วน าไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) ร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

การวิจัยเชิงปริมาณมีเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire)  
2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบส ารวจรายการ (Checklist questionnaire) ใช้ในการศึกษาเก่ียวกับข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน 
ปะอาวพร้อมกับแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยเรียงล าดับจากน้อยไปมาก โดยใช้ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว แบบสอบถามดังกล่าวมีค่าความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability of the best) โดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า Cronbach’s 
Alpha ได้เท่ากับ 0.83 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ประกอบไปด้วย ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรม
หล่อทองเหลือง ศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน โฮมสเตย์ ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน จ านวน 
385 คน โดยใช้สูตรในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการหาค่าเฉลี่ยของประชากร 
(Population Mean, µ) แบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ของคัสซานี ระดับความเชื่อมั่นที่ 
95 เปอร์เซ็นต์ และยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 1 ใน 10 ส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากร จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมดครบตามจ านวนที่ก าหนด 
คือ 385 ชุดค าถาม คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย และในส่วนของการวิเคราะห์
ข้อมูลของแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้โปรแกรมค านวณสถิติส าเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปด้วย ค่าความถี่ (Frequency) 
แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พร้อมกับใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) การ
วิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ของเพียร์สัน เพ่ือใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สถานภาพ และภูมิล าเนาที่อยู่ปัจจุบัน และตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมและความต้องการรูปแบบ
และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังชุมชนบ้านปะอาว อ.
เมือง จ.อุบลราชธานี โดยก าหนดให้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี บนแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ”พบประเด็นที่
ส าคัญที่สามารถน ามาสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้ 

 

วตัถปุระสงค์ที ่1 เพื่อส ารวจทรพัยากรทางการท่องเทีย่วของชมุชนบ้านปะอาว อ. เมอืง จ.
อุบลราชธานี บนฐานแนวคดิคันโคมะจิซทึครุิ 

  การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติของชุมชน ด้านสภาพภูมิศาสตร์ ด้านสภาพสังคม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านทรัพยากร
ท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อาทิ บทความวิจัย บทความวิชาการ วิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางสื่อ
ออนไลน์ ตลอดจนผู้วิจัยได้ลงส ารวจพื้นที่ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือแบบส ารวจทรัพยากรของชุมชน
ตามแนวคิด “คันโคมาจิทซึคุริ” ซึ่งสามารถสรุปได้ 2 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวของชุมชนบ้านปะอาว  
 ชุมชนบ้านปะอาวตั้งอยู่บนถนนแจ้งสนิท- ยโสธร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร 
มีพ้ืนที่ประมาณ 27,500 ไร่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาวส่วนมากประกอบอาชีพท านา  
มีจ านวนประชากร ทั้งสิ้น 5,389 คน จ าแนกเป็นชาย 2,687 คน หญิง 2,702 คน มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 122.47 คนต่อตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,518 ครัวเรือน โดยประชาชนในต าบล
ปะอาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีโรงเรียนในพ้ืนที่ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านข่าโคม และ
โรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง มีโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน 
ปะอาว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน 
ปะอาว มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ ได้แก่ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 23 ถนนแจ้งสนิทเป็นเส้นทาง
หลั ก เชื่ อมระหว่ า งจั งหวั ด อุบลราชธานี กั บจั งหวั ดย โสธรและ อีกหลายจั งหวั ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีจ านวนเส้นทางคมนาคมที่เป็นถนนลูกรัง ถนนดิน ถนนหินคลุก 
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และจ านวนถนนอ่ืน ๆ เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบลอ่ืน ๆ 
โดยการขนส่งในเขตต าบลปะอาว  มีรถโดยสารประจ าทางจากหมู่บ้านถึงตัวเมืองอุบลราชธานี 
ได้แก่ รถประจ าทางสายอุบล- ปะอาว รถประจ าทางสายอุบล-ท่าวารี รถประจ าทางสายอุบล-เขื่องใน 
รถประจ าทางสายอุบล -ยโสธร เป็นต้น มีหอกระจายข่าวประจ าชุมชน จ านวน 8 แห่ง และมีไฟฟ้า
และน้ าประปาขยายทั่วทั้งชุมชน  
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 ประเด็นที่ 2 สรุปผลรายงานการส ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว  
 ผู้วิจัยขอสรุปผลการรายงานด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว 
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1) ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีให้บริการในปัจจุบัน ชุมชนบ้านปะอาวมีทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่มีการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ได้แก่  
  1.1) ด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประกอบไปด้วย ศูนย์
เฉลิมราชพิพิทธภัณฑ์บ้านปะอาว ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว และศูนย์แสดงสินค้า
พ้ืนเมืองปะอาว เป็นต้น ซึ่ งจุดท่องเที่ยวทั้ ง 3 แห่ง ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  
เปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวัน  
  1.2) ด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้านทรัพยากรบริการ ได้แก่ การให้บริการที่พัก
แรมแบบโฮมสเตย์ จ านวน 10 หลัง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 90 - 100 คน  
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวไว้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากตัวเมืองมายังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ รถเช่า 
รถเช่าพร้อมคนขับ รถแท็กซี่มิตเตอร์ และรถโดยสาร สายอุบลราชธานี – เขื่องใน เวลาเดินรถ  
11.00 – 12.00 น. 
 2) ทรัพยากรท้องถิ่นที่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ทางการท่องเที่ยวได้ในอนาคต ชุมชนบ้าน
ปะอาวมีทรัพยากรที่สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวให้มีรูปแบบและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากข้ึน ได้แก่  
  2.1) ด้านทรพัยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ นาข้าว ประชาชนในชุมชนบ้านปะอาวส่วนมาก
ประกอบอาชีพท านาหลัก และแต่ละครัวเรือนก็มีองค์ความรู้ด้านการด านา เกี่ยวข้าว เก็บข้าวขึ้นยุ้ง
ฉางข้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่สามารถน าไปสร้างรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เกิด
ความหลากหลายให้กับชุมชนบ้านปะอาวได้ โดยที่รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอยู่บน
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ชุมชนยังมีพ้ืนที่ป่าชุมชน คือ ป่าชุม
ดอนชีที่ในสมัยก่อนเคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันได้ปิดการให้บริการไปแล้ว แต่อย่างไรก็
ตามกลับพบว่า ป่าชุมดอนชียังมีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าบางชนิดอาศัยอยู่ ได้แก่ กวาง นกยูง เป็น
ต้น 
  2.2) ด้านทรพัยากรทางวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น ได้แก่ ประเพณีฮีต 12 ครอง 14 
ซึ่งเป็นกิจกรรมประเพณีเกี่ยวกับศาสนาและหลักการแนวทางในการปฏิบัติในสังคมที่จะต้องยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นจารีตประเพณีที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาวมีการ
ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ โดยกิจกรรมประเพณี ฮีต 12 ครอง 14  
จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในทุก ๆ เดือน จึงท าให้หากน ากิจกรรมประเพณีที่คนในชุมชนจัดขึ้นในทุก ๆ 
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เดือน น ามาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมกับคน
ในชุมชนย่อมท าให้โอกาสที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางไปเยือนชุมชนค่อนข้างเป็นไปได้สูง 
เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์ มีความหลากหลาย และมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไป
ตามรูปแบบของกิจกรรมนั้น ๆ ในขณะเดียวกันชุมชนก็ยังได้เผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของ
ตนเองไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นด้วย 

  
วัตถุประสงคท์ี่ 2 เพื่อศึกษาความคดิเหน็ของหนว่ยงานภาครฐั ผู้ประกอบการทอ้งถิ่น และประชาชนที่
อาศัยอยู่ ในท้องถิ่นต่อการประเมินศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
ปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ 

การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (semi-structure) เพ่ือ
ใช้ ในการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth Interview)  กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information)  
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว 
จ านวน 12 ท่าน สามารถน ามาสรุปผลการศึกษาได้ 7 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ด้านศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว 
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านปะอาว ได้แก่ ทรัพยากรทางด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาการ

ท าเครื่องทองเหลืองปะอาว และหัตถกรรมการทอผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ และชุมชนบ้านปะ
อาวยังมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวในด้านพื้นที่ ได้แก่ ด้านสถานที่ตั้งที่อยู่ ไม่ห่างจากตัวเมือง
อุบลราชธานีใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่นาน มีสถานที่จอดรถที่กว้างขวางเพียงพอตามจุดท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ในชุมชน  

ประเด็นที่ 2 ด้านศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวมีศักยภาพในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว เห็นได้จากการที่

หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลางได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อาทิ โครงการหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคอีสาน ภายใต้แคมเปญ “อีสานเขียว 
เที่ยวหน้าฝน” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว โครงการสนับสนุนให้งบประมาณ
ในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านปะอาว โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน และโครงการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพในชุมชน  

แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่า ชุมชนบ้านปะอาวยังขาดศักยภาพด้านการบริหารจัดการขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจนเป็นระบบ เนื่องจากจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน
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บ้านปะอาวไม่ได้มีการจัดเก็บจ านวนสถิตินักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่
แท้จริงได้ท าให้ยากต่อการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว เช่น การน าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาด้านการตลาดท่องเที่ยวชุมชน การน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้าเยี่ยมชมแต่ละจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน และยังขาดศักยภาพใน
ด้านการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ ามีจ านวนไม่เพียงพอ
เพราะจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน ส่วนมากมีบริการห้องน้ าส าหรับนักท่องเที่ ยวแค่ห้องเดียวและไม่
แยกห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง   

ประเด็นที่ 3 ด้านศักยภาพในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว 
ชุมชนบ้านปะอาวมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในลักษณะรูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ ภายใต้กิจกรรมการสาธิตและการมีส่วนร่วมในการท า เวิร์คชอป 
(workshop) แบบมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมทองเหลือง การทอผ้าไหมย้อมสีจากธรรมชาติ และกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นปะอาว  

ประเด็นที่ 4 ด้านศักยภาพในการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านปะอาว 

หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาวตามพันธกิจ
ของหน่วยงานเท่านั้น โดยส่วนมากจะมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมด้าน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกให้กับชุมชน การสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเครือข่ายระหว่างภูมิภาคอีสานใต้ และมีก ารส่งเสริมโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวแก่นักท่องเที่ยว จัดโปรแกรมน าเที่ยวโดยบรรจุการ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวเข้าร่วมกับโปรแกรมน าเที่ยวของจังหวัดอุบลฯ ในขณะที่ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นและตัวแทนกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาวส่วนมากไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การคิดวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวแค่เพียงในกลุ่มธุรกิจของตนเองเท่านั้น 

ประเดน็ที ่5 ด้านศักยภาพภายในและภายนอกของการท่องเทีย่วชมุชนบา้นปะอาว สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ ออกเป็น 4 ประการ ดังนี้ 

5.1) ด้านจุดแข็ง  
ชุมชนบ้านปะอาวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามากกว่า 200 ปี และมีวัฒนธรรมประเพณี 2 

ชนชาติ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยฮีต 12 ครอง 14 และวัฒนธรรมการสร้างบ้านแบบลาว ใน
ขณะเดียวกันชุมชนบ้านปะอาวยังมีจุดแข็งด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ได้แก่ 
หัตถกรรมเครื่องทองเหลืองปะอาว การทอผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือซึ่งเป็นการย้อมสีจากสี
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ธรรมชาติที่ได้จากเปลือกไม้ และผลไม้ท่ีหาได้ในท้องถิ่น กอรปกับมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้า
ไปศึกษาและเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชุมชน ณ ศูนย์เฉลิมราชพิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
ปะอาว นอกจากนี้ชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมีเอกลักษ์เฉพาะถิ่น
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP นวัตวิถีประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สินค้าหัตถกรรม
ทองเหลือง ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ 

5.2) ด้านจุดอ่อน 
สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง ศูนย์แสดงสินค้า

พ้ืนเมืองบ้านปะอาว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช (พิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว) ขาดการจัดเก็บข้อมูลสถิติ
นักท่องเที่ยว ขาดการก าหนดช่วงเวลาในการเปิด – ปิด และจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมต่อรอบที่
ชัดเจน ขาดการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ไม่มีโปรแกรมน าเที่ยวชุมชนส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นในการออกแบบ
โปรแกรมน าเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มท าให้ชุมชนบ้านปะอาว 
ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก ในขณะที่การโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาวมีความหลากหลายแต่ขาดความต่อเนื่องท าให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชนไม่เป็น
ปัจจุบัน ขาดบุคลากรในการด าเนินงานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ชุมชนบ้านปะอาวถึงแม้จะมีจุดเด่น
ด้านกิจกรรมและสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแต่ลักษณะของกิจกรรมและ 
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวยังไม่มีความหลากหลายเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก  
ของชุมชนที่ไม่มีความหลากหลายและมีไม่ทันสมัย 

5.3) ด้านโอกาส 
ชุมชนบ้านปะอาวเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หัตถกรรมทองเหลืองได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่
ระลึกของจังหวัดอุบลราชธานีในการไปจัดแสดงสินค้าตามงานมหกรรมต่าง ๆ ของทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน และชุมชนบ้านปะอาวยังเป็น 1 ในชุมชนท่องเที่ยวเมืองรองที่หน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการบรรจุกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาวเข้า
ไว้ในโปรแกรมการน าเที่ยว “อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน”มีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค  
มีงบประมาณในการสนับสนุนให้ตัวแทนของชุมชนไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่ประสบ
ความส าเร็จด้านการท่องเที่ยว มีหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมทักษะใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้กับชุมชน มีหน่วยงานภาครัฐคอยให้ความช่วยเหลือประสานงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มีหน่วยงานภาคเอกชนเข้าไปท ากิจกรรม CSR ใน
ชุมชนบ้านปะอาว ได้แก่ กลุ่มธนาคาร เพ่ือช่วยในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ประกอบไปด้วย
แหล่งท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง ศูนย์แสดงสินค้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว และศูนย์วัฒนธรรม
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เฉลิมราช (พิพิทธภัณฑ์พ้ืนบ้านปะอาว) มีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ิมขึ้นท าให้
โอกาสในการผลักดันผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาดูงานส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มี
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้วยการบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าเป็น 1 
รายวิชาในหลักสูตรของโรงเรียนบ้านปะอาวเพ่ือให้นักเรียนซึ่งเป็นบุคคลที่ส าคัญในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาวในอนาคต และปัจจุบันนี้ชุมชนได้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้น 1 
แห่ง ได้แก่ หนองน้ าปะอาว นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว
ได้ด้วยตนเองเนื่องจากชุมชนไม่มีโปรแกรมน าเที่ยวส าหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ชัดเจน และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ใช้ระยะเวลาไม่นานในการเดินทางจากตัวเมืองเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่โอกาสใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาวก็มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว
เพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากชุมชนได้รับความสนใจจากสื่อระดับประเทศและสื่อระดับท้องถิ่นในการเข้า 
ท าข่าว ได้แก่ สารคดีเครื่องทองเหลืองปะอาวทางสื่อโทรทัศน์ และการโฆณาประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวชุมชนในสื่อมิเดียของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด 

ด้านอุปสรรค 
หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเมืองรองที่มีพ้ืนที่ติดกับ

การท่องเที่ยวเมืองหลักมากกว่าการท่องเที่ยวชุมชนเมืองรองที่มีพ้ืนที่ไม่ติดกับการท่องเที่ยวเมืองหลัก
เช่นชุมชนบ้านปะอาว ปัจจุบันการเดินทางเข้าศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว 
ลดน้อยลง เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการส่งเสริมการศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลดลง งบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวมีค่อนข้างจ ากัดในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวมีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบไม่เชื่อมโยง ชุมชนไม่
เห็นความส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกของท้องถิ่นเป็นงานแฮนเมค
ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและใช้เวลานานในการผลิตสินค้าออกมาในแต่ละชิ้นจึงท าให้ราคาค่อนข้าง
แพง และชุมชนขาดการให้บริการด้านที่พักแรมที่ได้มาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่พักแรมที่รัฐบาล
ก าหนดท าให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อถือในการเข้ารับบริการ 

ประเด็นที่ 6 ด้านศักยภาพทางด้านการตลาดท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว 
ชุมชนบ้านปะอาวมีจ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ 3,000-4,000 คน ต่อปี โดยคิดจากสถิติ

ของจุดท่องเที่ยวหลักภายในชุมชนบ้านปะอาวที่มีการประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวสูงสุด คือ จุด
ท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลือง นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากที่มาเยือนชุมชน คือ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษา เพศหญิง โดยมีวัตถุประสงค์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาดูงานด้านงานหัตถกรรม
ทองเหลือง และการทอผ้าไหมพ้ืนเมืองของชุมชน ใช้ วิธีการเดินทางมายังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ  
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โดยส่วนมากเป็นรถยนต์ส่วนตัว จุดท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า
แหล่งท่องเที่ยวของตนสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 
ได้มากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ืน จุดท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองและศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้าน ผู้ ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของตนสามารถดึงดูด ใจนักท่องเที่ยว 
กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาได้มากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน โฮมสเตย์บ้านปะอาว 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของตนสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยว 
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการมาศึกษาดูงานได้มากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน ศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของตนสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 กว่าปีขึ้นไปได้มากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว
กลุ่มอ่ืน และผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่าธุรกิจของตนสามารถดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวกลุ่มทั่วไปได้ เพราะให้บริการอาหารท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคย  

ประเด็นที่ 7 ด้านความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวของตัวแทน
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความต้องการอยากได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน  

  
วัตถุประสงคท์ี่ 3 เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ละพฤติกรรมของนกัทอ่งเที่ยวทีเ่ดนิทางเขา้ 
มาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ 

การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 385 คน เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562-15 มกราคม 
2563 ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 385 ชุด ซึ่งผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 
ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และภูมิล าเนาที่อาศัย
อยู่ปัจจุบัน  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 มี
ช่วงอายุ 20–29 ปี จ านวน 234 คิดเป็นร้อยละ 60.80 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/
อนุปริญญา จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 75.10 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.30 รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 สถานภาพ
โสด จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 88.80 และมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ภายในจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 93.20 
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 ประเด็นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวมาก่อน 
จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 โดยมีการเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือนกรกฏาคม-กันยายน
มากที่สุด จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 มีรูปแบบการเดินทางแบบท่องเที่ยวแบบเช้า-เย็น  
ไปกลับ จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 71.20 หากพักแรมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลือกพักท่ีพักแบบ
โรงแรม/รีสอร์ทใน  อ. เมือง จ. อุบลราชธานี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 เดินทางท่องเที่ยว
พร้อมกับกลุ่มเพ่ือน/คนรู้จัก จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชน
บ้านปะอาวมาโดยรถยนต์ จ านวน 289 คิดเป็นร้อยละ 75.10 ซึ่งมีการใช้เวลาในการท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน 1 ชั่วโมง จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60  มีค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวประมาณน้อยกว่า 
1,000 บาท จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว คือ เพ่ือ 
ท าวิจัย/ดูงาน จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 66.20 โดยนักท่องเที่ยวที่เคยมีประสบการณ์ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ส่วนใหญ่เคย
เดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองมากท่ีสุด จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 และ
ภาพรวมหากนักท่องเที่ยวมีโอกาสนักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวอีกครั้ง  
อ.เมือง จ.อุบลราชธานีอีกครั้ง จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 61.60  

 

วตัถปุระสงค์ที ่4 เพื่อศึกษารปูแบบและกจิกรรมการท่องเที่ยวทีน่ักท่องเทีย่วต้องการในการเดินทาง 
 มาท่องเทีย่วชมุชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคนัโคมะจซิทคึรุิ  

การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 385 คน เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562-15 มกราคม 
2563 ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 385 ชุด ซึ่งสามารถน ามาสรุปผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ผลการศึกษารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความต้องการต่อรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว  
อ.เมือง จ. อุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของความต้องการเท่ากับ 3.77 เมื่อ
พิจารณารูปแบบการท่องเที่ยวเป็นรายด้าน  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการท่องเที่ยวในรูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวชมผลงานของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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3.93 เมื่อพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวชมผลงาน
ของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเป็นรายด้าน  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการบริการเช่าชุดท้องถิ่นเพ่ือถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึกมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมา คือ มีจุดส าหรับฝึกท าและให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในศาสตร์ต่างๆ โดยไกด์ที่เป็นคนในท้องถิ่นมีความช านาญ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  
มีจุดบริการซื้อของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีห้อง
นั่งฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีห้องส าหรับนั่งอ่านหนังสือ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.75 ตามล าดับ 

ประเด็นที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  
พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศและด้านภูมิล าเนาที่อาศัยอยู่ปัจจุบันของ

นักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี  ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา 
ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ. เมือง จ.อุบลราชธานี ที่ระดับนัยส าคัญ
ที ่0.05  
 

วตัถปุระสงค์ที ่5 เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันารูปแบบและกจิกรรมการท่องเทีย่วชมุชนบา้นปะอาว 
อ.เมือง จ. อบุลราชธานี อยา่งยั่งยนื บนฐานแนวคิดคนัโคมะจิซทึครุิทีเ่หมาะสมกบับริบทชุมช 

การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกัน (Content 
analysis) แล้วผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ไปขยายผลสู่ขั้นตอนการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT analysis) และทาวซ์เมททริกซ์ (TOWS 
matrix) เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือน าไปก าหนดกลยุทธ์เชิง
รุกและกลยุทธ์เชิงรับในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวของชุมชนให้สร้างความดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว 
ในขณะเดียวกันก็ท าให้ทราบถึงจุดอ่อน (Weaknesses) ที่ควรปรับปรุงแก้ไขทางการท่องเที่ยวของ
ชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่ขั้นตอนการวางแผนด้านกลยุทธ์เชิงแก้ไขและเชิงป้องกัน และนอกจากนี้ยังเป็นการ
วิเคราะห์ถึงโอกาส (Opportunities) ทางการท่องเที่ยวของชุมชนว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวสามารถกลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่นักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยือนได้และท าให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวสูงสุด ตลอดจนการวิเคราะห์
เกี่ยวกับอุปสรรค (Threats) ทางการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์เชิงรับ  
เพ่ือรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น และกลยุทธ์เชิงป้องกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หลังจากที่ท าการ
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วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT analysis) เสร็จแล้วผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่
ได้มาก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและออกแบบรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้เกิดความ
เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ของชุมชนบ้านปะอาวมากที่สุด ทั้งในส่วนของการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกันระหว่างจุดแข็งและโอกาส กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เป็นการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกันระหว่างจุดอ่อนและโอกาส กลยุทธ์เชิงรับ (ST) เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ร่วมกันระหว่างจุดแข็งและอุปสรรค และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาร่วมกัน
ระหว่างจุดอ่อนและอุปสรรค ด้วยวิธีการวิเคราะห์ ทาวซ์เมททริกซ์ (TOWS matrix)  

ต่อมาผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ทั้งที่ได้จากผลการวิจัย เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รวมทั้งผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT analysis) และทาวซ์เมททริกซ์ (TOWS matrix) 
มาก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ แล้วน าไปก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงป้องกัน ตลอดจนก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับชุมชนในการพัฒนา
รูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบ้านปะอาวได้เหมาะสมกับ
บริบทพ้ืนที่ ภายใต้แนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ” ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าเป็นคู่มือการพัฒนารูปแบบ และ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวส าหรับชุมชนบ้านปะอาวขึ้น ทั้งนี้คู่มือฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์
มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนผู้อ านวยการการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัด
อุบลราชธานี   ตัวแทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะ
อาว ประธานศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง  ประธานศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
ประธานโฮมสเตย์ ประธานศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร และ
ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาว จ านวนทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้    

5.1) วสิยัทัศน์การท่องเทีย่วชมุชนบา้นปะอาว ได้แก่  
1. ปะอาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประสบการณ์ 
2. การพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน บนฐานภูมปิัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานเข้ากับรูปแบบ 

                และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
5.2) เปา้ประสงค ์5 ป ี(2564-2568) 
1. การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประสบการณ์ เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่

รู้จักของนักท่องเที่ยว 
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2. การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประสบการณ์ เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่
รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่มาสืบสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความยั่งยืน โดยใช้รูปแบบและกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ 

5.3) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ดัชนีการรับรู้และเข้าใจในเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
2. มีจ านวนกลุ่มคนรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เชิง

ประสบการณ์ บนฐานปัญญาท้องถิ่นร่วมกับนักปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5% ของจ านวนคนรุ่นใหม่ในชุมชน 

3. รายได้จากการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปีเมื่อเทียบกับรายได้
ที่เกิดจากการท าการเกษตรในท้องถิ่น 

4. ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาลท านาด้วยการประกอบอาชีพด้าน 
การท่องเที่ยว 

5. รายได้ส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวสามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้สะอาด 
สวยงาม น่าอยู ่

6. อุตสากรรมท้องถิ่นมียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
7. จ านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Interests) เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

 

กลยทุธเ์ชงิรุก 
โครงการที ่1 เพิ่มมลูคา่ผลติภณัฑ์ของฝากของทีร่ะลึกของทอ้งถิน่ผสานกบัการสือ่

ความหมายทางการทอ่งเทีย่ว เพื่อชว่ยใหน้ักท่องเทีย่วเข้าใจและตระหนักถงึวฒันธรรมประเพณีของ
ท้องถิน่ อนัจะน าไปสู่การสรา้งประสบการณท์ี่ดทีางการท่องเทีย่วชมุชนบ้านปะอาว 

เป้าประสงค ์
1. การน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่นปะอาวผ่านเรื่องเล่า 

(Storytelling) เพ่ือกระตุ้นความต้องการในการซื้อของนักท่องเที่ยว 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Interests) ที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว

เพ่ิมมากข้ึน 
 
  



218 

ตัวชี้วัด 
1. ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาวมียอดจ านวนการจ าหน่ายเพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะ (Niche Interests) ที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว

เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี  
3. จ านวนนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจมาท่องเที่ยวซ้ า (Repeated traveling) ที่ เดินทางมา

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 3    
แนวทางการพัฒนา 
1. จัดฝึกอบรมศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่าส าหรับการน าเสนอภูมิปัญญา ได้แก่ ภูมิ

ปัญญาด้านการท าหัตถกรรมทองเหลือง การทองผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ บนฐานแห่งการบอก
เล่าด้วยจิตวิญญาณของคนในชุมชนบ้านปะอาว โดยการบอกเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มา
ของวัตถุดิบว่ามีจุดเด่นอะไร มีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้าง กอปรกับการเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับประวัติ
ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบการเล่าอิงประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสและเข้าใจ
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นกับวิถีชีวิตของชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต  
ที่ยังคงอยู่ให้เห็นและสืบทอดในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าแบบสองทางทั้งมูลค่าเพ่ิมให้แก่
สินค้าหัตถกรรมทองเหลือง ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว
ให้กับชุมชนบ้านปะอาว 

2. ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุม่ เพื่อดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นการกลบัมาเทีย่ว
ซ้ า บนฐานการชูจุดเด่นของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชมุชนบ้านปะอาวที่มีเอกลักษณ์ โดยการ
ส่งเสริมการตลาดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มที่มุ่งหาประสบการณ์ที่แท้จริง 
ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชุมชนประอาว กลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือน าไปต่อยอด
ทางธุรกิจในอนาคต 

3.  สร้าง Brand Royalty ให้กับผลติภณัฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่นปะอาว ด้วยอาศัย
หลักการกฎแห่งเลข 3 เพ่ือการแนะน า การบอกต่อกลุ่มการตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยวิธีการ Direct Mail 
ไปยังกลุ่มตลาดเฉพาะโดยตรงผ่านทางสื่ออนไลน์ ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่  

ครั้งแรกส่งอีเมล์เพ่ือขอบคุณท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่น หลังนักท่องเที่ยว
ซื้อผลิตภัณฑ์ 3 วัน  

ครั้งที่สองส่งอีเมล์ เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่นที่น่าสนใจของชุมชน 
พร้อมกับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความประทับใจที่นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมผลิตภัณฑ์ของชุมชน หลังจากที่
นักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์ 3 สัปดาห์  
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ครั้งที่สาม ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ยอมกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนซ้ า ผู้ประกอบหรือฝ่าย
ที่เกี่ยวจะต้องส่งเมล์เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจด้วยวิธีการมอบส่วนลดพิเศษ กระตุ้นให้
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาวซ้ า หลังนักท่องเที่ยวซื้อ
ผลิตภัณฑ์ 1 ปี 

โครงการทที่ 2 อนุรักษ์เสน่ห์ย่านเมืองเก่าไทยลาว เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของชุมชนบ้านปะอาว 

เป้าประสงค์ 
1. บอกเล่าเรื่องราวการออกแบบและการสร้างบ้านเรือนแบบวัฒนธรรมไทยลาวให้แก่

ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจ 
2. อนุรักษ์บ้านเรือนแบบวัฒนธรรมไทยลาวให้คงอยู่สืบต่อไปในอนาคตให้ลูกหลานได้เรียนรู้ 

ตลอดจนนักท่องเที่ยวผู้เดินทางมาเยือน  
ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านเรือนแบบ

วัฒนธรรมไทย ลาว อยู่ในระดับมาก  
2. ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ “อนุรักษ์เสน่ห์ย่านเมืองเก่าไทยลาว” ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 80 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างจติส านกึรบัผดิชอบต่อสว่นรวมใหแ้กเ่ดก็และผูใ้หญทุ่กคนในชมุชน โดยการรณรงค์ให้

ทุกคนรับผิดชอบต่อทรัพย์สินหรือบ้านของตนเองไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าแบบไทยลาว หรือบ้านที่ปลูก
สร้างใหม่ก็พยายามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่แปลกแยก เคารพต่อกฎระเบียบของชุมชนที่ว่าด้วย
การควบคุมอาคารและภูมิทัศน์อย่างเคร่งครัด 

2. จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ เสน่ห์ย่านเมืองเก่าไทยลาว เช่น กลุ่มอนุรักษ์บ้านเก่าแบบไทย  
กลุ่มอนุรักษ์บ้านเก่าแบบลาว เป็นต้น 

3. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปะอาว 
ภาควิชาการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมถึงองค์กรเพ่ือสังคมที่ไม่แสวงผลก าไรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
ให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูล การปฏิบัติการ และการสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน  
เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูบ้านเรือนแบบไทยและลาว โดยผลักดันให้เป็นนโยบายของท้องถิ่น มีการจัดท า
ข้อบังคับ (Guideline Control) 
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โครงการที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว โดยการน าเสนอใน
แง่มุมของวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผ่านสื่อมีเดียและการออกแบบกราฟฟิกที่ง่าย
ต่อการจดจ า 

เป้าประสงค์ 
1. จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาวแบบมี 

ส่วนร่วม  
2. นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาวมีความพึงพอใจต่อการ 

ใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างสมดุล  
3. นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวเพ่ิมมากขึ้น 

ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  
4. ชุมชนบ้านปะอาวเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะ 

(Niche Interests) เช่น กลุ่มท่ีมุ่งหาประสบการณ์ท่ีแท้จริง ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชุมชนบ้าน
ปะอาว กลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนบ้าน 
ปะอาว  

ตัวชี้วัด 
1. มีจ านวนประชาชนในท้องถิ่นปะอาวเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้งหมด 
2. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 

20 ของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อรูปแบบและกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว ร้อยละ 80  
4. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มชาวไทยตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว

เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
5. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้าน 

ปะอาวเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
6.นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลับมาท่องเที่ยวซ้ า แล้วสามารถน า

ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวในครั้งแรกไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือ
น าไปต่อยอดทางธุรกิจ ร้อยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาวแบบมี

ส่วนรว่ม ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปะอาว สถาบันการศึกษาภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมถึง
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องค์กรเพื่อสังคมท่ีไม่แสวงผลก าไรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในด้านการให้ข้อมูล การปฏิบัติการ 
และการสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน โดยจัดให้มีการจัดท าปฏิทินเทศกาลทางประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งปี เพ่ือให้
ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว  

2. สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาว 
ภายใต้การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างสมดุล  โดยการจัดโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทางด้าน
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทางการท่องเที่ยวให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  สนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุออกมาท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นของตน เช่น การเป็นอาสาสมัครใน
การถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเกี่ยวกับความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณี 
ตลอดจนองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาวให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานใน
การให้บริการทางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ก าหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลักที่ชุมชนต้องการ 
แล้ววางแผนการส่งเสริมการตลาดของชุมชนแบบมีส่วนร่วม สร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน  

3. สร้างการรับรู้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม
ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวชมุชนบ้านปะอาวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อมีเดียและการออกแบบ Infographicที่ง่ายต่อการจดจ า โดยเน้นการสื่อสารด้านลายเส้น และ
ภาพวาด เพ่ือสื่อความหมายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือลดปัญหา
ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศให้แก่คนในท้องถิ่น มีการจัดให้ข้อมูลและแชร์ข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาวที่เป็นจริงผ่านสื่อมีเดียหลากหลายช่องทาง เพ่ือน าไปสู่การ
ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาวให้กับคนภายนอกได้รู้จัก 

4. ชุมชนบ้านปะอาวเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มนักท่องเที่ยว
เฉพาะ (Niche Interests) เช่น กลุ่มที่มุ่งหาประสบการณ์ที่แท้จริง ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถี
ชุมชนประอาว กลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน
บ้านปะอาว เพ่ือไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือน าไปต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต 

โครงการที่ 4 พัฒนาและออกแบบรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง 

เป้าประสงค์ 
1. เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านการออกแบบโปรแกรมทัวร์ที่มี

การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดึงเอาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ถ่ายทอดให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้าร่วมท ากิจกรรมแบบมีส่วนร่วม  
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2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. อนุรักษ์ทรัพยากรทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

อุตสาหกรรมท้องถิ่น เพ่ือใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ตลอดจนเพ่ือสร้างความตระหนัก  
รัก หวงแหน และภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง 

4. เชื่อมโยงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับ เมืองท่องเที่ยวหลักและเมือง
ท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขตพ้ืนที่อีสานตอนล่าง เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวร่วมกัน  

ตัวชี้วัด 
1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวซื้อทัวร์น าเที่ยวชุมชนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว  

ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี  
2. รายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึกตามจุดต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมท ากิจกรรม

ทางการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ของรายได้ของชุมชนทั้งหมดที่เกิดจากอุตสาหกรรมท้องถิ่น 
3. ประชาชนในท้องถิ่นมีอัตราการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
4. เมืองท่องเที่ยวหลักในเขตพ้ืนที่อีสานตอนล่าง จ านวน 3 จังหวัด ให้ความร่วมมือใน 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวร่วมกันภายในปี 2564  
แนวทางการพัฒนา 
1. ออก แ บ บรู ป แบบและกิ จ ก ร รม ทา งก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ป ร ะสบกา รณ์ แบบ 

มีส่วนร่วมควบคู่กับสร้างเรื่องเล่า (Story Telling) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อุตสาหกรรมท้องถิ่น และเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางด้านจิตใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวซ้ า เช่น กิจกรรมการท าหัตถกรรมทองเหลือง 
กิจกรรมการทองผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ กิจกรรมสาธิตการท านา กิจกรรมการท าอาหาร
ท้องถิ่น กิจกรรมพักโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีถ่ิน   

2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงใน
หลักสูตรการศึกษาในชุมชน จัดท าคู่มือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกฝัง
จิตส านึกในการรักบ้านเกิดให้แก่คนในชุมชน  

3.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมระหว่างการท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมือง
ท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการ สร้างความร่วมมือกันในการจัดตั้งศูนย์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทางการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของตนให้กับ
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมในโครงการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง  
สร้างความร่วมมือในการเปิดโอกาสให้แก่เมืองท่องเที่ยวที่เข้าร่วมเครือข่ายการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่
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อีสานตอนล่างในการจัดงานเทศกาลอาหารหรือสินค้าท้องถิ่น และการจัดงานแนะน าแหล่งท่องเที่ยว 
แต่ควรว่าจ้างบุคลากรในการจัดงานเทศกาลจะต้องว่าจ้างบริษัทในท้องถิ่นนั้น เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
อาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ หรืออาจจะใช้บุคลากรของเมืองตนเองเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น  

โครงการที่ 5 ส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจบริการทางด้านการท่องเที่ยวส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการเงินและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมการลงทุนในภาคการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส าหรับผู้ประกอบการ

ท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบเก้ือกูล 
2. ลดการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนในชุมชนบ้านปะอาวไปประกอบอาชีพในแหล่ง

ท้องถิ่นอ่ืน 
ตัวชี้วัด 
1. มีจ านวนผู้ประกอบการท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
2. มีจ านวนประชากรที่อพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนในชุมชนบ้านปะอาวไปประกอบ

อาชีพในแหล่งท้องถิ่นอ่ืนลดลงเรื่อยๆ ทุกปี 
แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการลงทุนในส าหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ใกล้เคียง โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสถาบันทางการเงินคือธนาคารร่วมมือกันในการส่งเสริม
การลงทุนส าหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น วางแผนก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างยุติธรรม 
ต่อทุกฝ่าย ตลอดจนวางแผนการระดมทุนผ่านช่องทางอ่ืน  ๆ เช่น การน าโครงการหรือแผนธุรกิจ 
(Business Plan) ไปน าเสนอต่อ funding portal พิจารณา ซึ่งธุรกิจที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องการ
เปิดด าเนินการจะต้องผ่านการพิจารณาแบบมีส่วนร่วมจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชนบ้านปะอาว และต้องเป็นธุรกิจที่เอ้ือต่ออุตสาหกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการจ้างงาน
ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาว เป็นต้น 

โครงการที่ 6 ศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการ
ทางการทอ่งเทีย่วในแง่ของชุมชนที่มีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นดีขึ้น ทรัพยากรท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้คงอยู่

สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนท่องเที่ยวอ่ืน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง 
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ตัวชี้วัด 
1. รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี  
2. ประชาชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของตนเองในระดับสูงและอยากท าประโยชน์ให้กับชุมชน

โดยการเป็นอาสาสมัครช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับชุมชนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาสาสมัครด้าน

การท่องเที่ยว อาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น อาสาสมัครด้านการอนุรักษ์กิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมให้ต ัวแทนผู ้น าช ุมชนได้แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ก ับชุมชนท่องเที ่ยวอื ่น ๆ ที ่มี
ประสบการณ์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วบุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานใน
ท้องถิ่นอ่ืนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนบ้านปะอาว 
 

กลยทุธเ์ชงิรับ 
โครงการที ่1 ออกแบบกจิกรรมทางการท่องเทีย่วที่มคีวามหลากหลาย โดยใชจ้ดุเด่นดา้นสิง่

ดึงดดูใจและกจิกรรมทางการท่องเทีย่วของชมุชนบา้นปะอาว แบบมสีว่นรว่ม 
เป้าประสงค ์
1. เพ่ิมความหลากหลายให้กับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือดึงดูดใจให้

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน 
2. เพ่ิมประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน  
ตวัชีว้ดั 
1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ในระดับมาก 
แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาต่อยอดทุนทางด้านภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมทองเหลอืง ผ่านกิจกรรมการสาธิต

ท ากระดิ่ง การท ากระพรวน การท าชุดเซี่ยนหมาก การท าเกวียนเทียมวัวจ าลอง และการท าก าไล ผ่าน
สารคดีให้นักท่องเที่ยวชมก่อนการเข้าร่วมท ากิจกรรม จัดโซนแสดงนิทรรศการผลงานและรางวัลต่าง 
ๆ ของครูบุญมี ล้อมวงศ์ ผู้สืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมทองเหลืองรุ่นปัจจุบันมาจากบรรพบุรุษ
กิจกรรมออกแบบลวดลายหัตถกรรมทองเหลืองด้วยลูกกลิ้งพิมพ์ลายและแท่งกดพิมพ์ลายลงบนแบบ
พิมพ์ขี้ผึ้ง โดยมีลวดลายให้นักท่องเที่ยวเลือกท า ได้แก่ ลายลูกแก้ว ลายอิงลูกหวาย ลายกลีบบัว  
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ลายต้นสน และลายดอกไม้แบบใหม่ เป็นต้น ผ่านการถ่ายทอดจากนักปราชญ์ชาวบ้านครูบุญมี ล้อม
วงศ์ จัดโซนการเข้าชมขั้นตอนกรรมวิธีการท าหัตถกรรมทองเหลือง ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมออกแบบลวดลายหัตถกรรมทองเหลืองด้วยลูกกลิ้งพิมพ์ลายและแท่งกดพิมพ์ลายลง
บนแบบพิมพ์ขี้ผึ้ง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากของที่ระลึกจากหัตถกรรมทองเหลือง บริการจัดส่ง
ของฝากของที่ระลึกหากนักท่องเที่ยวไม่ต้องการน าสินค้ากลับด้วยตนเอง จ าหน่ายโปสเตอร์ผลิตภัณฑ์
ที่ท าจากหัตถกรรมทองเหลือง จ าหน่ายโปสเตอร์ สมุดโน้ต ลายลูกแก้ว ลายอิงลูกหวาย ลายกลีบ 
บัว ลายต้นสน และลายดอกไม้แบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวสะสม เป็นต้น         

2. พัฒนาต่อยอดทุนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ 
จัดท าสารคดีการสืบสอดภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่น “ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ” และกรรมวิธี
ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขั้นตอนการเลี้ยง การท าเส้นไหม การกรอไหม การสาวไหม การเข้าฟันหวี
หรือฟืม การเข้าหัวม้วน ขั้นตอนการทอผ้าไหม ผ่านสารคดีให้นักท่องเที่ยวชมก่อนการเข้าร่วมท า
กิจกรรม จัดโซนแสดงนิทรรศการผลงานและรางวัลต่าง ๆ ของกลุ่มสหกรณ์บริการหัตถกรรมบ้านปะ
อาว จ ากัด กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปะอาว กลุ่มอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว วิสาหกิจ
ชุมชนผ้ากาบบัวแปรรูปชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ บริการให้เช่าชุดท้องถิ่น เช่น ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อม
มะเกลือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และผ้าไหมลายกาบบัว โดยออกแบบชุดส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาย และหญิง ทั้งส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมกับการจัดโซนส าหรับให้นักท่อง เที่ยวถ่ายรูปให้
สอดคล้องกับบรรยากาศวิถีท้องถิ่น กิจกรรมทอผ้าไหมลายลูกแก้ว การทอผ้าไหมลายกาบบัว และการ
ยอมผ้าไหมมะเกลือ เป็นต้น จ าหน่ายของที่ระลึกที่ท าจากผ้าไหมที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ได้แก่ การจ าหน่ายผ้าถุง เสื้อ ผ้า กระเป๋าถือ กระเป๋าเงิน กรอบรูปภาพผ้าไหมลายลูกแก้วย้อม
มะเกลือ จ าหน่ายโปสเตอร์ภาพถ่ายผ้าไหมลวดลายลูกแก้วยอมมะเกลือ ผ้าไหมลายกาบบัว ตุ๊กตาผ้า
ไหม สมุดโน้ตหน้าปกผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าเช็ดหน้า พัด เป็นต้น  

3. พัฒนาต่อยอดทุนทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ฮีต 12 ครอง 14 จัดตั้งกลุ่ม
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีฮีต 12 ครอง 14 ขึ้น โดยสมาชิกคือคนในชุมชน เพ่ือด าเนินการดูแล
เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล ประเพณีของชุมชนบ้านปะอาวเฉพาะ จัดท าตารางกิจกรรมงานประเพณี
ท้องถิ่น ฮีต 12 ครอง 14 ทั้งปี น าเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล เป็นต้น  

4. พัฒนาต่อยอดวิถีการท านา จ าหน่ายแพคแกจท่องเที่ยวกิจกรรมการปักด านา การเก็บ
เกี่ยวข้าวแบบโบราณร่วมกับกิจกรรมการพักโฮมสเตย์ และกิจกรรมท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในชุมชน  
เข้าด้วยกันตามฤดูกาลในการท านา ฤดูกาลเก็บเกี่ยว จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากข้าวที่ผลิตขึ้น
ภายในชุมชน ตลอดจนการให้บริการด้านอาหารท้องถิ่นที่มีส่วนในการน าข้าวของท้องถิ่นมาผลิตให้
นักท่องเที่ยวได้รับประทาน เป็นต้น   
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โครงการที่ 2 เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาว ด้วยการ
เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความหลากหลายด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของชุมชน 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาวให้มีความหลากหลาย 
2. เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาว 
3. สร้างรายเพิ่มให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 

1. มีผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาวเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 
ภายในปี 2564 

2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาว 
ในระดับมาก 

3. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาวเพ่ิมมากขึ้น 
ร้อยละ 3 ต่อปี 

แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างความหลากหลายในรายผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะ

อาวให้มีความหลากหลายให้ครอบคลุมความต้องการที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว  เพ่ือให้นักท่องเที่ยว 
มีทางเลือกในซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจสูงสุดของนักท่องเที่ยว เช่น การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกที่มีราคาและคุณภาพที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาผลิตภัณฑ์จะต้อง
สอดคล้องกับคุณภาพที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ  

2. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนบ้านปะอาว จัดฝึกอบรมการ
ออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย สามารถพกพาได้สะดวก พัฒนาช่อง
ทางการจ าหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย     

โครงการที ่3 จัดฝึกอบรมผูป้ระกอบการทีพ่ักโฮมสเตย ์ส าหรบัการท่องเที่ยวชมุชน โดยอาศยั
ความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานรฐัท้องถิ่นและกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาให้แก่ที่พักโฮมสเตยข์อง
ชุมชนบ้านปะอาวได้มาตรฐานโฮมสเตย์ตามที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด ซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความเชื่อมั่นในการให้บริการ 

เป้าประสงค์ 
1. นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและเชื่อม่ันในการเข้าพักแรมโฮมสเตย์บ้านปะอาวมากข้ึน 
2. สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชน 
3. อุตสาหกรรมท้องถิ่นเกิดความยั่งยืน 
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4. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนนักท่องเที่ยวผู้เข้าท่ีพักแรมโฮมสเตย์บ้านปะอาวมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
2. ผู้ประกอบการที่พักแรมโฮมสเตย์บ้านปะอาวมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท้องถิ่น ได้แก่ ชาวนา ชาวสวน มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า

ให้แก่ผู้ประกอบการที่พักแรมโฮมสเตย์บ้านปะอาวเพ่ิมข้ึน 
4. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมากต่อกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นท่ีทางโฮมสเตย์ได้จัดไว้บริการส าหรับนักท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างมาตราฐานโฮมสเตย์บ้านปะอาวตามมาตราฐานโฮมสเตย์ที่กรมการท่องเที่ยวก าหนด 

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการเข้าพักแรมโฮมสเตย์ ภายใต้การก าหนดมาตรฐานด้านที่พัก 
ด้านอาหาร ด้านความปลอดภัย ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน  
ด้านรายการน าเที่ยว ด้านทรัพยากรทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริหาร
จัดการของกลุ่มโฮมสเตย์ และด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดท าโฮมสเตย์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในมาตรฐานโฮมสเตย์ตามที่กรมการท่องเที่ยวก าหนด อาทิ การจัดอบรมด้านที่พักโฮมสเตย์ ด้าน
อาหาร ด้านความปลอดภัย ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน ด้านรายการ
น าเที่ยว ด้านทรัพยากรทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการของ
กลุ่มโฮมสเตย์ และด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น    

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการโฮมสเตย์กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมทองเหลือง กลุ่มสหกรณ์ชาวนา กลุ่มถั่วลิสง กลุ่มสหกรณ์ผ้าไหมปะอาว 
ผู้ประกอบการจ าหน่ายพืช ผัก สวนครัวในชุมชนบ้านปะอาว เป็นต้น โดยผู้ประกอบการโฮมสเตย์มี
การจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว ซ่ึงจะ
น าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น  

4. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสในขณะที่เข้าพักโฮมสเตย์บ้านปะอาว โดยการออกแบบกิจกรรมในการเข้าพักโฮมสเตย์ 
ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ออกแบบแพคเกจกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกท ากิจกรรมได้หลากหลายเหมาะสม
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การออกแบบแพคเกจส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กที่ต้องการ
ออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวด้วยตัวเอง นักท่องเที่ยวที่มากับบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวที่ซื้อแพคเกจเอง 
เป็นต้น 
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โครงการที่ 4 สร้างจิตส านึก “บ้านสวยด้วยมือเรา” ให้แก่ประชาชนแลผู้ประกอบการท้อง
ถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านปะอาว เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม น่ามอง ให้แก่ชุมชน 

เป้าประสงค์ 
สร้างค่านิยม “บ้านสวยด้วยมือเรา” ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและสร้างความรู้สึก

ประทับใจให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวซ้ า 
ตัวชี้วัด 
1. หน้าบ้านของแต่ละครอบครัว วัด โรงเรียน ในชุมชนมีความสวยงาม สะอาดเพ่ิมข้ึน  
2.  นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อทัศนียภาพของท้องถิ่นในระดับมาก 
3. ประชาชนในท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมโครงการ “บ้านสวยด้วยมือเรา” ร้อยละ 80 ของ

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด   
แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนการใชพ้ื้นที่และการอนุรกัษ์บา้นเรอืนแบบไทยลาว โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับประชาชนในชุมชนใช้ประโยชน์จากการดูแลบ้านเรือนของตนเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่
กัน อาทิ ใช้พ้ืนที่บ้านในการท าการค้าเปิดบ้านเป็นร้านค้า เปิดบ้านเป็นสถานที่พักแรมโฮมสเตย์  
เป็นต้น 

2. จัดโครงการ “รักบ้าน” รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนบ้านปะอาวท าความสะอาดและ
ปรับปรุงทัศนียภาพหน้าบ้านของตนเองให้น่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน วัด 
และสถาบันการศึกษาให้เห็นความส าคัญของการรักษาความสะอาด เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับ
ชุมชนและเพ่ือสร้างความสวยงามทางทัศนียภาพให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน   
 

เชงิแก้ไข 
โครงการที ่1 ออกแบบกจิกรรมการท่องเทีย่ว Green Rice Cultivation เทีย่วหนา้ฝน เพื่อ

เชื่อมโยงโครงการ “อสีานเขยีว เที่ยวหนา้ฝน”  
เป้าประสงค ์
1. สร้างรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เพ่ือให้สอดรับกับความสามารถในการ

รองรับของชุมชนในฤดูกาลท านาในฤดูฝน 
2. สร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือน 
ตัวชี้วัด 
1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนที่ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
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2. มีจ านวนนักท่องเที่ยวสนใจซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชาวนาปะอาว ร้อยละ 10 
ของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนชุมชนบ้านปะอาวในช่วงฤดูฝน 

3. มีรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนที่ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. มีจ านวนประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและสาธิตวิถีการท านา

ให้แก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยว Green Rice Cultivation เที่ยวหน้าฝน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คน 

5. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว Green Rice Cultivation 
เที่ยวหน้าฝน อยู่ในระดับมาก 

6. ความพึงพอใจของประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและสาธิตวิถี
การท านาให้แก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยว Green Rice Cultivation เที่ยว
หน้าฝน อยู่ในระดับมาก  

แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว  Green Rice Cultivation เที่ยวหน้าฝน  

เพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท านา โดยการอาศัยการ
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมในการท านาไปพร้อมกับชาวบ้าน 
ผ่านกิจกรรมการสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองท านาผ่านประสบการณ์จริง รับประทานอาหารเที่ยง
ร่วมกันแบบวิถีถ่ิน เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว Green 
Rice Cultivation เที่ยวหน้าฝน โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การท านาที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจในการเรียนรู้วิถีการท านา และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

3. ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน เข้าร่วม
โครงการ “อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน” ที่หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ออกแบบ
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นวิถีการท านา จัดสรรบุคลากรส าหรับถ่ายทอดองค์ความรู้การท า
นา เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวมอบให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน 

โครงการที่ 2 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถีด้วยนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ 
1. ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนมีความหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น  

โดยอาศัยนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
2. ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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ตัวชี้วัด 
1. ชุมชนบ้านปะอาวมีผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนเพ่ิมมากขึ้นไม่ต่ ากว่า  

3 ผลิตภัณฑ์ 
2. นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของ

ชุมชนอยู่ในระดับมาก 
3. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของชุมชนเพิ่มข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ จัดฝึกอบรมการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าที่ระลึกประเภทต่าง ๆ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาคุณภาพ
ของสีทองเหลืองให้คงสภาพไม่ด า เทคโนโลยีการป้องกันสีผ้าไหมตกเวลาซัก เป็นต้น 

2. ส ารวจความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วตอ่การซื้อผลติภณัฑข์องฝากของทีร่ะลึก โดยอาศัย
แบบสอบถามแล้วน าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะเป็นผลท าให้นักท่องเที่ยว
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซ้ า 

โครงการที่ 3 สร้างความร่วมมือทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในระดับ
ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด Surprise Marketing เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว 
ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

เป้าประสงค์ 
1. การประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านปะอาวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและเมืองหลักทางการท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัด 
1. ชุมชนบ้านปะอาวเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเพ่ิมมากข้ึน 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและเมืองหลักทางการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  

2 เมือง 
แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดแบบ Surprise Marketing โดยใช้มาสคอต

ให้คนในชุมชน จัดตั้งทีมงานในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านปะอาวขึ้นเฉพาะ ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ออกแบบและสร้างมาสคอตที่สะท้อนความเป็นตัวตนของ
ชุมชน ก าหนดวิธีการในการสร้างการรับรู้ ให้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการใช้มาสคอตในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลประโยชน์ที่จะได้รับ สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่น
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ให้ติดโลโก้ของมาสคอตในการติดแบรนด์สินค้า ก าหนดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการรักและหวงแหน
ทรัพยากรท้องถิ่นโดยการใช้มาสคอตในการสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนในท้องถิ่น เป็นต้น 

2. โฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านปะอาวให้แก่นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ด้วยวิธีการส่งเสริม
การตลาดแบบ Surprise Marketing โดยใช้มาสคอตในการท าการประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านปะอาว 
วางแผนการท าการตลาดแบบ Surprise Marketing ได้แก่ ช่วงแนะน าตัวมาสคอต ช่วงโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว และช่วงการสร้าง brand 
loyalty ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว โดยอาศัยการใช้คาแรคเตอร์ของมาสคอตมา
สร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ จัดตั้งร้านจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
ท้องถิ่นชุมชนบ้านปะอาว เพ่ือจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป 

3. ส่งเสริมการจัดเทศกาลทางผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นระหว่างชุมชนบ้านปะอาวและเมืองหลัก
ทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม จัดงานเทศกาลอาหารท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพ้ืนที่เมืองหลัก
ทางการท่องเที่ยว ภายใต้การสร้างความร่วมมือแบบเครือข่ายมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้เมือง
ท่องเที่ยวหลักเข้ามาจัดเทศกาลต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านปะอาว หรือชุมชนบ้านปะอาวสามารถไปจัด
เทศกาลต่าง ๆ ของชุมชนตามเมืองหลักทางการท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยอาศัยความมีชื่อเสียงของเมืองหลักทางการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันเมืองหลัก
ทางการท่องเที่ยวก็ได้รับผลประโยชน์ในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เมืองของตนด้วยเช่นเดียวกัน  

โครงการที่ 4 การจัดตั้งศูนย์คันโคมาจิซทึคุริ (KANKOUMACHIZUKURI CENTER) เพื่อ
ด าเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่นและผู้ประกอบการใกล้เคียง ประชาชนใน
ชุมชนบ้านปะอาว สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และกลุ่มอาชีพในชุมชนบ้านปะอาว  

เป้าประสงค์ 
1. จัดตั้งบริษัทส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวที่มุ่งเน้นการน าผลก าไร 

ที่ได้ไปพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่น ตลอดจนการน าผลก าไรที่ได้ไปใช้ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. โฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท้องถิ่น เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน 
ตัวชี้วัด 
1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวตลอดทั้งปี 
2. นักท่องเที่ยวที่พักแรมโฮมสเตย์ปะอาวมีจ านวนวันพักค้างแรมมากกว่า 1 คืน เพิ่มมากขึ้น 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
4. ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
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5. โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับบริการประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนา มีความ
สะดวกสบายมากขึ้น โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียว 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดตั้งบรษิัทสง่เสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวชมุชนบ้านปะอาว โดยเป็นการลงทุนร่วมมือ

กันระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่น กลุ่มอาชีพในชุมชนประอาว เพ่ือเปิด
ด าเนินการในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวขึ้นโดยเฉพาะ โดยวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งเพ่ือมุ่งเน้นการน าผลก าไรที่ได้ไปพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้การด าเนินการ ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด 
และข้ันตอนการวางแผนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม  

2. ส่งเสริมโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท้องถิ่น เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
เยือน โดยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนในช่วงเวลาต่าง ๆ อาทิ การจัด
กิจกรรมงานประเพณีฮีต 12 ครอง 14 ในแต่ละเดือน กิจกรรมการท่องเที่ยวในฤดูต่าง ๆ ข้อมูล
เกี่ยวกับโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน วิธีการเดินทางมายังชุมชน กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นจัดขึ้น เป็นต้น 
 

เชงิปอ้งกนั 
โครงการที่ 1 สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลทางการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่นและหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนบ้านปะอาว โดยการร่วมกันจัดเก็บข้อมูลแบบมี 
ส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ 
วางแผนด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตัวชี้วัด 
1. หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่น  และ

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนบ้านปะอาวสามารถน าข้อมูลไปสรุปผล 
เพ่ือใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาวในมุมมองด้านต่าง ๆ  
ในอนาคตได้ 

2. ข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นจริงสอดคล้องกับสถานการณ์จริงของชุมชน 
3. มีความสะดวกในการสืบค้น 
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แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสรมิความร่วมมือในการวางแผนด้านตลาดท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว โดยใช้โปรแกรม

ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สะดวกต่อการเรียกใช้ข้อมูล ก าหนดข้อมูลที่
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ผู้ประกอบการท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนบ้านปะอาวต้องการรู้ แล้วท าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
จัดเก็บข้อมูล ก าหนดวิธีการจัดเก็บข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์และเข้าใจกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเป้าหมายมากขึ้น  

โครงการที่ 2 ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  
เป้าประสงค์ 
พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 
1. ชุมชนบ้านปะอาวมีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ 
2. ชุมชนบ้านปะอาวมีความยั่งยืนทางด้านสังคม 
3. ชุมชนบ้านปะอาวมีความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรม 
4. ชุมชนบ้านปะอาวมีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1. ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวใน

การท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวใน 1 วัน ว่าสามารถด าเนินการได้จ านวนกี่คน กี่กรุ๊ป ต่อ 1 กิจกรรม 
ที่ชุมชนสามารถรองรับได้ โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับด้านพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรม พ้ืนที่ลานจอดรถ สถานที่พักแรมโฮมสเตย์ ห้องสุขา ความสามารถในการเก็บขยะ 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

2. ก ากับดูแลขีดความสามารถในการรองรบั โดยนักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าพักโฮมสเตย์บ้าน
ปะอาว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปะอาวได้หากไม่ด าเนินการจองล่วงหน้าก่อนการ
เดินทาง เพ่ือป้องกันจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพ้ืนที่เกิดขีดความสามารถของชุมชนที่รับได้ ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

โครงการที่ 3 จัดตั้งจุดบริการให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 
1. รักษาความปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
2. รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 
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ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้สึกปลอดภัยในระดับมาก เมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นเดินทาง

มาเยือนชุมชนของตน 
2. นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับมาก 
แนวทางการพัฒนา 
จัดตั้งจุดตรวจลงทะเบียนนักท่องเที่ยวตรงทางเข้าของชุมชนบ้านปะอาว เพ่ืออ านวยความ

สะดวกด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านปะอาว 
ได้แก่ จุดลงทะเบียนส าหรับนักท่องเที่ยว บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในชุมชน บริการให้เช่า
จักรยาน บริการไกด์ชุมชนน าเที่ยว จ าหน่ายแพคเกจท่องเที่ยว  และมีบริการอาสาสมัครต ารวจ
ท่องเที่ยวชุมชนคอยบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในพ้ืนที่ 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนปะอาว 
ชุมชนประอาวเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กับการก าเนิดเมืองอุบลราชธานี มีอายุราว 200 

กว่าปี ตามต านานเล่าว่าบรรพบุรุษของประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเป็นชาวลาวเวียงจันทร์ โดยมี
พระวอ พระตาเป็นผู้น าไพร่พลอพยพหนีราชภัยมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) เข้ามาตั้งบ้าน
แปงเมืองที่หนองบัวลุ่ม (ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวล าภู) โดยตั้งชื่อเมืองว่า นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัว
บาน ต่อมาเกิดศึกสงครามพระเจ้ากรุงสัตนาคนหุตได้ตามมารุกรานท าให้พระวอ พระตา  
ตายในที่รบ ท้าวค าผงบุตรของพระตาและพลพรรคได้รวบรวมไพร่พลอพยพหนีมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอน
มดแดง และห้วยแจระแม อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน โดยในสมัยพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกฯ ได้ยกฐานะห้วยแจระแม เป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ในปี พ.ศ. 2335 ต่อมาได้ย้าย 
มาอยู่ที่บริเวณดงอู่ผึ้งในพื้นที่ใกล้เคียง อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน  

ต่อมาท่านขุนใหญ่และขุนน้อยได้อพยพติดตามมาพร้อมกับท้าวค าผง และได้พาไพร่พลส่วน
หนึ่งแยกย้ายออกไปหาท าเลที่ตั้งหมู่บ้านเพ่ืออยู่อาศัยและได้มาถึงท าเลแห่งหนึ่งเป็นที่ลุ่มอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยและท ามาหากินเป็นอย่างยิ่งผู้เป็นพ่ี (ขุนใหญ่) จึงมอบให้ ผู้เป็นน้อง  
(ขุนน้อย) รวมทั้งไพร่พลส่วนหนึ่ง ตั้งหลักปักฐานอยู่ ณ หมู่แห่งหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ป๋าอาว” ซึ่งปัจจุบัน
เรียกว่า “ปะอาว”จนถึงปัจจุบัน โดยค าว่า ปะอาว เพ้ียนมาจาก ป๋าอาว ออกส าเนียงเป็นภาษาอีสาน 
(ป๋า หมายถึง ปล่อยทิ้งไว้ ส่วนค าว่า อาว คือ ผู้ที่มีศักดิ์เป็นน้องของพ่อ หรือเทียบเท่า) 

ดังนั้น บ้านปะอาวจึงหมายถึง บ้านซึ่งผู้ที่เป็นพ่ีชายปล่อยให้น้องชายอยู่ที่นี่ ส่วนผู้ที่เป็น
พ่ีชายได้พาสมัครพรรคพวกอีกส่วนหนึ่งอพยพขึ้นไปทางเหนือและได้พบท าเลที่เป็นชัยภูมิที่เหมาะสม
จึงได้ตั้งหลักปักฐานก่อตั้งเป็นบ้าน มีชื่อว่า บ้านโพนเมือง อยู่เขตพ้ืนที่ต าบลหนองเล่า อ าเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน (สุริยา โชคสวัสดิ์ , เจริญ ชุมมวล, สุขอังคณา ลี, ไทย แสง
เทียน, และ Meng Fuk Lee (2551)   



235 

สถานที่และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
1. ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองเหลืองปะอาว  

ลักษณะของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
1.1) ชมสารคดีเครื่องทองเหลืองปะอาว แล้วท ากิจกรรมการสาธิตและท า Workshop 

ท ากระดิ่ง การท ากระพรวน การท าชุดเซี่ยนหมาก ท าเกวียนเทียมวัวจ าลอง และท าก าไล พร้อมกับ
ออกแบบลวดลายหัตถกรรมทองเหลืองด้วยลูกกลิ้งพิมพ์ลายและแท่งกดพิมพ์ลายลงบนแบบพิมพ์ขี้ผึ้ง 
ที่มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกท าได้ อาทิ ลายลูกแก้ว ลายอิงลูก
หวาย ลายกลีบบัว ลายต้นสน และลายดอกไม้แบบใหม่ ผ่านการถ่ายทอดจากนักปราชญ์ชาวบ้านครู
บุญมี ล้อมวงศ์  

1.2) ชมนิทรรศการแสดงผลงานและรางวัลต่าง ๆ ของครูบุญมี ล้อมวงศ์ ผู้สืบทอดภูมิ
ปัญญาหัตถกรรมทองเหลืองรุ่นปัจจุบันมาจากบรรพบุรุษ  

1.3) กิจกรรมช้อปปิ้งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากของที่ระลึกจากหัตถกรรม
ทองเหลือง จ าหน่ายโปสเตอร์ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากหัตถกรรมทองเหลือง จ าหน่ายโปสเตอร์ สมุดโน้ต 
ลายลูกแก้ว ลายอิงลูกหวาย ลายกลีบบัว ลายต้นสน และลายดอกไม้แบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวสะสม 
เป็นต้น พร้อมบริการจัดส่งหากนักท่องเที่ยวไม่สะดวกรับผลิตภัณฑ์ในวันที่เดินทางมาท่องเที่ยว        

2. ศูนย์จ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
ลักษณะของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
2.1) ชมสารคดีการสืบสอดภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นและท า Workshop “ผ้าไหม

ลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ” และกรรมวิธีในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขั้นตอนการเลี้ยง การท าเส้นไหม 
การกรอไหม การสาวไหม การเข้าฟันหวีหรือฟืม การเข้าหัวม้วน ขั้นตอนการทอผ้าไหม  

2.2) ชมนิทรรศการแสดงผลงานและรางวัลต่าง ๆ ของกลุ่มสหกรณ์บริการหัตถกรรม
บ้านปะอาว จ ากัด กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปะอาว กลุ่มอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าพ้ืนเมืองบ้านปะอาว 
วิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัวแปรรูปชุมชนบ้านปะอาวที่บอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีได้รับรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  

2.3) บริการให้เช่าชุดท้องถิ่น ได้แก่ ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น และผ้าไหมลายกาบบัว พร้อมกับการจัดโซนส าหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป 

2.4) กิจกรรมช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกที่ท าจากผ้าไหมที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ได้แก่ การจ าหน่ายผ้าถุง เสื้อ ผ้า กระเป๋าถือ กระเป๋าเงิน กรอบรูปภาพผ้าไหมลายลูกแก้วย้อม
มะเกลือ จ าหน่ายโปสเตอร์ภาพถ่ายผ้าไหมลวดลายลูกแก้วยอมมะเกลือ ผ้าไหมลายกาบบัว ตุ๊กตาผ้า
ไหม สมุดโน้ตหน้าปกผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าเช็ดหน้า พัด เป็นต้น 
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3. ศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  
ลักษณะของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
3.1) ชมสารคดีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนปะอาว 
3.2)  กิจกรรมช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกประเภท ภาพถ่ายทัศนียภาพของชุมชนทั้งใน
ปัจจุบันและอดีต ภาพถ่ายโปสเตอร์เครื่องทองเหลือง ผ้าไหมพ้ืนบ้านปะอาว  

4. กิจกรรมการสาธิตการด านาในฤดูฝน การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูหนาว  
4.1) กิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าวแบบโบราณ (ช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนปลายเดือน

พฤศจิกายน - ต้นเดือนมกราคม) 
4.2) กิจกรรมการด านาแบบโบราณ (ข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) 
4.3) กิจกรรมช้อปปิ้งและบริการอาหารท้องถิ่นที่ท าจากข้าวที่ผลิตขึ้นภายในชุมชน  

5. โฮมสเตย์เรียนรู้วิถีถิ่น 
5.1) กิจกรรมการปักด านา (ตามฤดุกาลเท่านั้น) 
5.2) กิจกรรมการเกี่ยวข้าว (ตามฤดุกาลเท่านั้น) 
5.3) กิจกรรมร่วมท าอาหารท้องถิ่นปะอาว พร้อมรับประทานอาหารค่ าพาแลง 

6. เส้นทางโปรแกรมน าเที่ยวชุมชนปะอาว 
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ควิอารโ์คด้รปูแบบและกจิกรรมการท่องเทีย่วชมุชนบา้นปะอาว 
 

 
ภาพที่ 15 คิวอาร์โค้ดรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว 

  
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ. อุบลราชธานี บนแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ”สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

จากผลการส ารวจและประเมินทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ พบว่า ชุมชนปะอาวมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น คือ เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ผ้าไหมย้อมมะเกลือลายลูกแก้ว ในขณะที่
ทรัพยากรของท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการน ามาพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว คือ ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนที่ยาวนานมากกว่า 200 ปี 
ศูนย์เฉลิมราชพิพิทธภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน 
ทรัพยากรทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับ観光まちづくり推進協議会 (2004) ที่ได้
อธิบายถึงแนวทางในการสร้างเมืองท่องเที่ยว“คันโคมะจิซทึคุริ” (観光まちづくり) ไว้ว่าในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องอาศัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เพ่ือมาสร้าง
มุมมองทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ แล้วน าไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา ในขณะที่ทรัพยากร
ท้องถิ่นประเภทอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนแต่ยังสามารถน ามา
พัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวให้มีรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่มี ความ
หลากหลายมากขึ้นได้ ประกอบไปด้วย นาข้าว การท านานับว่าเป็นอาชีพหลักของชุมชน และชุมชนมี
การยึดถือประเพณีฮีต 12 ครอง 14 ซึ่งป่าชุมดอนชีมีพ้ืนที่กว้างขวาง มีจุดส าหรับไว้ให้ชาวบ้านท าบุญ 
จัดกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเพียงพอ และรมย์รื่นเนื่องจากสถานที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ (野原, 2008, p. 30) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูด้าน
วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ โดยชุมชนสามารถสร้างกิจกรรมทาง
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วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวให้ที่มาเยือน ซึ่งจะ
น าไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่นก็สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ และนอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ป่าชุมชนป่า
ชุมดอนชีที่ในสมัยก่อนเคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันได้ปิดการให้บริการไปแล้ว แต่ยังมี
ทรัพยากรป่าไมท้ี่หลากหลายและสัตว์ป่าบางชนิดยังอาศัยอยู่ ได้แก่ กวาง นกยูง เป็นต้น สอดคล้องกับ
ฟองจันทร์ หลวงจันทร์ดวง สุรชัย กังวล และวราภรณ์ นันทะเสน (2561) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ศักยภาพชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนต้นแบบการ
ท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาให้เป็น "แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" จะต้องประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว  

ในขณะที่ด้านผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคัน
โคมะจิซทึคุริ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว คือ บุคคลที่เป็น
นักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนมาก่อน เดินทางมาในช่วงเดือน
กรกฏาคม-กันยายนมากท่ีสุด แบบเช้า-เย็น ไปกลับ ไม่พักค้างแรมที่ชุมชน เดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่ม
เพ่ือน/คนรู้จัก โดยใช้พาหนะรถยนต์ ใช้เวลาในการท่องเที่ยวภายในชุมชน 1 ชั่วโมง ใช้จ่ายทางการ
ท่องเที่ยวประมาณน้อยกว่า 1,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวคือเพ่ือท าวิจัย/ดู
งาน ส่วนใหญเ่คยเดินทางมาท่องเที่ยวศูนย์หัตถกรรมทองเหลืองมากกว่าจุดท่องเที่ยวอ่ืน ๆ และภาพรวม
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มกลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีกครั้ง สอดคล้องกับ (大社充, 2013, pp. 39,49) ที่ได้
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวชุมชนไว้ว่า การด าเนินการด้านการตลาดส าหรับการ
ท่องเที่ยวชุมชนจะมีความแตกต่างจากหลักการพัฒนาการตลาดในธุรกิจอ่ืน  ๆ เนื่องจากต้องให้
ความส าคัญต่อความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยพ้ืนฐานการท าการตลาดท่องเที่ยวชุมชนต้อง
อาศัยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและลักษณะทางประชากรศาสตร์ และจะต้อง
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนกี่คน วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเดินทางมาจาก
ใหน ด้วยวิธีการในรูปแบบใด เช่น เดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งนักการตลาดญี่ปุ่น
ได้น าเสนอหลักการในการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวภายใต้หลักการแนวคิด 6W2H1S ได้แก่ 
นักการตลาดต้องรู้ว่าจะขายทรัพยากรอะไรให้แก่นักท่องเที่ยว何を(What) ฤดูกาลท่องเที่ยวคือช่วง
ใหนいつ (When) มีจุดท่องเที่ยวที่ใหนบ้างที่จะส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยวどこで (Wher)  
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายคือใคร誰が(Who)  สรรหาบุคลากรในการท างานด้านการตลาดท่องเที่ยว
誰に対して(Whom) ท าไมต้องขายทรัพยากรทางการท่องเที่ยวประเภทนี้なぜ(Why)  วิธีการใน
การส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยวเป็นอย่างไรどうやって(How)  ราคาโปรแกรมทัวร์เท่าไรいく
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https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
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らで(How much) และมีการรักษาความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างセイフティー
(Safety) 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ลักษณะด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ 
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานีที่ระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 สอดคล้องกับ 
(สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ, 2545, น. 71) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ 
มีผลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว  

ส าหรับด้านรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนฐานแนวคิดคันโคมะจิซทึคุริ  พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความต้องการท่องเที่ยวในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวชมผลงานของภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านมากที่สุดและมีความต้องการท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเมื่อ
เดินทางมาถึงชุมชน คือ ต้องการบริการเช่าชุดท้องถิ่นเพ่ือถ่ายภาพเป็นที่ระลึกมากท่ีสุด สอดคล้องกับ
(สักรินทร์ อินทรวงค์ เกรียงศักดิ์ เขียวมั่น และศักดิ์ชาย สิกขา , 2558) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ศิลปหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว: การอนุรักษ์และพัฒนาเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาหัตถกรรมชุมชน 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาวสามารถน ามาพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้มีคุณค่าเพ่ิมขึ้นได้ โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ น าเสนอคู่มือในการพัฒนารูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับชุมชนบ้านปะอาวขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิง
ป้องกัน และแนวทางการปฏิบัติของแต่ละกลยุทธ์ สอดคล้องกับ (พระครูสุตบูรพาสถิตภิรมจิตรผ่อง, 
2558) ทีไ่ด้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และเพ่ิมมูลค่าหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว 
ต าบลปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ชุมชนปะอาวควรมีจัดท าคู่มือ
การประกอบเครื่องหัตถกรรมทองเหลือง จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่น
เกี่ยวกับการประกอบหัตถกรรมทองเหลืองและควรให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียน 
อธิบายถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ในการผลิตเครื่องทองเหลือง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับหัตถกรรม
ทองเหลือง โดยอาศัยหลักการตลาดในการเพิ่มมูลค่าและการสร้างเครือข่าย 
  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/mitsuru.okoso?__tn__=-%5dK*F
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. เชิงนโยบาย 

1.1 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย 
ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานส านักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ควรมีการก าหนด
นโยบายในการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นชุมชนปะอาวเกี่ยวกับเทคนิคการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมให้มีความหลากหลายทั้งด้านราคาและ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายแล้วผสานเข้ากับการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว  

1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาวควรมีการก าหนดเขตพ้ืนที่ชุมชนย่านเมืองเก่า
ไทยลาว เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนปะอาว 

1.3 หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานีควรมีการ
ก าหนดนโยบายในการวางแผนและพัฒนาในการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวชุมชนปะอาว โดยการน าเสนอ
ในแง่มุมของวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผ่านสื่อมีเดียและการออกแบบกราฟฟิกที่
ง่ายต่อการจดจ าร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนที่
อาศัยอยู่ในท้องถิ่นของชุมชนปะอาว 

1.4 หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานีควรมีการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบด้านการพัฒนาและออกแบบรูปแบบและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขตพ้ืนที่
อีสานตอนล่าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัย
อยู่ในท้องถิ่นของชุมชนปะอาว 

1.5 องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาวควรมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับด้านการ
ส่งเสริมการลงทุนส าหรับผู้ประกอบท้องถิ่น โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงิน 

1.6 หน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ควรมีการก าหนดนโยบายให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนปะอาวมีโอกาสในการไปศึกษาดูงานชุมชนท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการ
ทางการท่องเที่ยวในแง่ของชุมชนที่มีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

1.7 หน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ควรมีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้ประกอบการที่พักโฮมส
เตย์ของชุมชนปะอาวในด้านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานโฮมสเตย์ตามที่หน่วยงาน
ภาครัฐก าหนด  
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1.8 องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาวควรมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุง
ทัศนียภาพที่สวยงามส าหรับชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

1.9 องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาวควรมีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาการออกแบบรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว Green Rice Cultivation เที่ยวหน้าฝน 
เพ่ือเชื่อมโยงโครงการ “อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน” แบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการท้องถิ่น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น
ชุมชนปะอาว  

1.10 องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาวควรมีการก าหนดนโยบายในการสร้างความ
ร่วมมือทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค  ภายใต้แนวคิด Surprise 
Marketing เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนปะอาวให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

1.11 องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาวควรมีการก าหนดนโยบายในการจัดตั้งศูนย์คันโค
มาจิซทึคุริ (KANKOUMACHIZUKURI CENTER) เพ่ือด าเนินงานบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนปะ
อาวแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬา
แห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการท้องถิ่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ปะอาว สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และกลุ่มอาชีพในชุมชนปะอาว  

1.12 องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาวควรมีการก าหนดนโยบายในการสร้างระบบ
จัดเก็บข้อมูลทางการท่องเที่ยวให้มีความเชื่อมโยงระหว่างระหว่างหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย หน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น โดยการจัดเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม 

1.13 องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาวควรมีการก าหนดนโยบายในการจัดตั้งจุดบริการ
ให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวขึ้นในชุมชนปะอาว 

2. เชิงปฏิบัติการ 
2.1 แนวทางการปฏิบัติส าหรับหน่วยงานภาครัฐ มีดังนี ้

2.1.1 จัดฝึกอบรมศิลปะการเล่าเรื่องและสร้างเรื่องเล่าส าหรับการน าเสนอ 
ภูมิปัญญา ด้านการท าหัตถกรรมทองเหลือง การทองผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ โดยการบอกเล่า
เรื่องราวและที่มาของวัตถุดิบว่ามีจุดเด่นอะไร มีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้าง กอปรกับการเล่าเรื่อง
เชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

2.1.2 ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่ม เพ่ือดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้น
การกลับมาเที่ยวซ้ า บนฐานการชูจุดเด่นของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวที่มี
เอกลักษณ์  
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2.1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมระหว่างการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ
เมืองท่องเที่ยวใกล้เคียงในเขตพ้ืนที่อีสานตอนล่าง  

2.1.4 สร้างความหลากหลายในรายผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของ
ชุมชนปะอาวให้มีความหลากหลายให้ครอบคลุมความต้องการที่แตกต่างของนักท่องเที่ยว เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในซื้อผลิตภัณฑ์มากข้ึน  

2.1.5 จัดฝึกอบรมการออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สะดวกสบาย 
สามารถพกพาได้สะดวก พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย     

2.1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานโฮมสเตย์ตามที่
กรมการท่องเที่ยวก าหนด  

2.1.7 ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
ของชุมชนปะอาว 

2.1.8 จัดฝึกอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าที่ระลึกประเภทต่าง ๆ 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาคุณภาพของสีทองเหลืองให้คงสภาพไม่ด า เทคโนโลยีการป้องกันสี
ผ้าไหมตกเวลาซัก เป็นต้น 

2.1.9 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ลงในหลักสูตรการศึกษาในชุมชน จัดท าคู่มือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท้องถิ่น ปลูกฝังจิตส านึกในการรักบ้านเกิดให้แก่คนในชุมชน  

2.1.10  พัฒนาต่อยอดทุนทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ฮีต 12 ครอง 14 
จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีฮีต 12 ครอง 14 ขึ้น โดยสมาชิกคือคนในชุมชน เพ่ือด าเนินการ
ดูแลเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล ประเพณีของชุมชนปะอาวเฉพาะ จัดท าตารางกิจกรรมงานประเพณี
ท้องถิ่น ฮีต 12 ครอง 14 ทั้งปี น าเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล เป็นต้น  

2.1.11  พัฒนาต่อยอดวิถีการท านา จ าหน่ายแพคแกจท่องเที่ยวกิจกรรมการปัก
ด านา การเก็บเกี่ยวข้าวแบบโบราณร่วมกับกิจกรรมการพักโฮมสเตย์ และกิจกรรมท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ใน
ชุมชนเข้าด้วยกันตามฤดูกาลในการท านา ฤดูกาลเก็บเกี่ยว จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากข้าวที่
ผลิตขึ้นภายในชุมชน ตลอดจนการให้บริการด้านอาหารท้องถิ่นที่มีส่วนในการน าข้าวของท้องถิ่นมา
ผลิตให้นักท่องเที่ยวได้รับประทาน เป็นต้น   

2.1.12  สร้างรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว Green Rice Cultivation เที่ยว
หน้าฝนให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมในการท านาไปพร้อมกับชาวบ้าน ผ่านกิจกรรมการสาธิต
ให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองท านาผ่านประสบการณ์จริง รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันแบบวิถีถิ่น  
เป็นต้น 

2.2  แนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น มีดังนี ้
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2.2.1  ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองเหลืองปะอาว มีแนวทางในการออกแบบรูปแบบ
และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ดังนี้  

2.2.1.1 จัดท าสารคดีเครื่องทองเหลืองปะอาว และจัดกิจกรรมการสาธิตและ
ท า Workshop ท ากระดิ่ง การท ากระพรวน การท าชุดเซี่ยนหมาก ท าเกวียนเทียมวัวจ าลอง และท า
ก าไล พร้อมกับออกแบบลวดลายหัตถกรรมทองเหลืองด้วยลูกกลิ้งพิมพ์ลายและแท่งกดพิมพ์ลายลงบน
แบบพิมพ์ขี้ผึ้ง ที่มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกท าได้ อาทิ ลาย
ลูกแก้ว ลายอิงลูกหวาย ลายกลีบบัว ลายต้นสน และลายดอกไม้แบบใหม่ ผ่านการถ่ายทอดจาก
นักปราชญ์ชาวบ้านครูบุญมี ล้อมวงศ์  

2.2.1.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานและรางวัลต่าง ๆ ของครูบุญมี ล้อมวงศ์  
ผู้สืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมทองเหลืองรุ่นปัจจุบันมาจากบรรพบุรุษ  

2.2.1.3 จัดท าผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากของที่ระลึกที่สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของหัตถกรรมทองเหลือง เช่น จ าหน่ายโปสเตอร์ผลิตภัณฑ์ภาพหัตถกรรมทองเหลือง สมุด
โน้ตให้นักท่องเที่ยวสะสม เป็นต้น พร้อมบริการจัดส่งหากนักท่องเที่ยวไม่สะดวกรับผลิตภัณฑ์ในวันที่
เดินทางมาท่องเที่ยว 

2.2.1.4 สร้าง Brand Royalty ให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของ
ท้องถิ่นปะอาว ด้วยอาศัยหลักการกฎแห่งเลข 3 โดยวิธีการ Direct Mail  

2.2.1.5 ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวในการท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวใน 1 
วัน ว่าสามารถด าเนินการได้จ านวนกี่คน กี่กรุ๊ป ต่อ 1 กิจกรรม ที่สามารถรองรับได้ โดยค านึงถึง
ความสามารถในการรองรับด้านพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรม พ้ืนที่ลานจอดรถ ห้องสุขา 
ความสามารถในการเก็บขยะ เป็นต้น     

2.2.2  ศูนย์จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง มีแนวทางในการออกแบบรูปแบบและกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ดังนี้  

2.2.2.1 จัดท าสารคดีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นและจัดกิจกรรมการสาธิต
และท า Workshop ได้แก่ การสาธิตกรรมวิธีในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขั้นตอนการเลี้ยง การท าเส้น
ไหม การกรอไหม การสาวไหม การเข้าฟันหวีหรือฟืม การเข้าหัวม้วน ขั้นตอนการทอผ้าไหม  

2.2.2.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานและรางวัลต่าง ๆ ของกลุ่มสหกรณ์บริการ
หัตถกรรมบ้านปะอาว จ ากัด กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปะอาว กลุ่มอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าพ้ืนเมืองบ้าน
ปะอาว วิสาหกิจชุมชนผ้ากาบบัวแปรรูปชุมชนบ้านปะอาวที่บอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  

2.2.2.3 บริการให้เช่าชุดท้องถิ่น ได้แก่ ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และผ้าไหมลายกาบบัว พร้อมกับการจัดโซนส าหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป 
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2.2.2.4 จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกที่ท าจากผ้าไหมที่มีลวดลายเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ การจ าหน่ายผ้าถุง เสื้อ ผ้า กระเป๋าถือ กระเป๋าเงิน กรอบรูปภาพผ้าไหม
ลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ จ าหน่ายโปสเตอร์ภาพถ่ายผ้าไหมลวดลายลูกแก้วยอมมะเกลือ ผ้าไหมลาย
กาบบัว ตุ๊กตาผ้าไหม สมุดโน้ตหน้าปกผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าเช็ดหน้า พัด เป็นต้น 

2.2.2.5 สร้าง Brand Royalty ให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของ
ท้องถิ่นปะอาว ด้วยอาศัยหลักการกฎแห่งเลข 3 โดยวิธีการ Direct Mail  

2.2.2.6 ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวในการท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวใน 1 
วัน ว่าสามารถด าเนินการได้จ านวนกี่คน กี่กรุ๊ป ต่อ 1 กิจกรรม ที่สามารถรองรับได้ โดยค านึงถึง
ความสามารถในการรองรับด้านพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรม พ้ืนที่ลานจอดรถ ห้องสุขา 
ความสามารถในการเก็บขยะ เป็นต้น 

2.2.3  ศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีแนวทางในการออกแบบรูปแบบและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ดังนี้  

2.2.3.1 จัดท าสารคดีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนปะอาว 
2.2.3.2 จ าหน่ายกิจกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ ระลึกประเภท ภาพถ่าย

ทัศนียภาพของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอดีต ภาพถ่ายโปสเตอร์เครื่องทองเหลือง ผ้าไหมพ้ืนบ้าน 
ปะอาว 

2.2.3.3 สร้าง Brand Royalty ให้กับผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของ
ท้องถิ่นปะอาว ด้วยอาศัยหลักการกฎแห่งเลข 3 โดยวิธีการ Direct Mail  

2.2.3.4 ก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวในการท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวใน 1 
วัน ว่าสามารถด าเนินการได้จ านวนกี่คน กี่กรุ๊ป ต่อ 1 กิจกรรม ที่สามารถรองรับได้ โดยค านึงถึง
ความสามารถในการรองรับด้านพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรม พ้ืนที่ลานจอดรถ ห้องสุขา 
ความสามารถในการเก็บขยะ เป็นต้น 

2.2.4   ผู้ประกอบโฮมสเตย์ปะอาว มีแนวทางในการออกแบบรูปแบบและกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ดังนี้  

2.2.4.1 จัดกิจกรรมการปักด านา (ตามฤดุกาลเท่านั้น) 
2.2.4.2 จัดกิจกรรมการเกี่ยวข้าว (ตามฤดุกาลเท่านั้น) 
2.2.4.3 จัดกิจกรรมร่วมท าอาหารท้องถิ่นปะอาว พร้อมรับประทานอาหารค่ า

พาแลง 
2.2.4.4 ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว

ต้องท าการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางเข้าพัก เพ่ือป้องกันจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพ้ืนที่เกิน
ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ 
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2.2.5  แนวทางการปฏิบัติส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชุมชนปะอาว  
มีดังนี ้

2.2.5.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนปะอาวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

2.2.5.2 ประชาชนในท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงทัศนียภาพชุมชน
ให้เกิดความสวยงาม น่าอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของพ้ืนที่หน้าบ้านของตนเอง 

2.2.5.3 ประชาชนในท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น เพ่ือร่วมมือกันถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ให้บริการทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน ประกอบไปด้วย ศูนย์หัตถกรรม
เครื่องทองเหลืองปะอาว ศูนย์จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง ศูนย์เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และโฮมสเตย์
ปะอาว เป็นต้น   

3. เชิงวิชาการ 
ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน  

บนฐานแนวคิด “คันโคมะจิซทึคุริ” ในบริบทท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เนื่องจากแต่ละชุมชนจะมี
ทรัพยากรของท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและออกแบบ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 


