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Abstract
The purposes of the research were (1) to study a potential of local community towards
the community-based tourism activities management in the Muangmadan community
Nakhon Nayok province, ( 2) to study the community participation for learning tourism
activities management in Muangmadan community, ( 3) to study the behavior of Thai
tourists intersted in learning tourism activities in Muangmadan community; and ( 4) to
develop of tourism learning route with Muangmadan Community participation. This
research was mixed method research conducted in-depth interviews with a total of 15 key
informants, including community leaders and community product producers and
distributed a questionnaire for 155 tourists. The content analysis and descriptive statistics
such as frequency, percentage, mean, and standard deviation were applied for data
analysis. The research result showed that overall, ( 1) the community has potential for
learning tourism activities according to the knowledge, skills, attitudes, and core
competency in Muangmadan community. 2) People in the community participate in
development in Muangmadan community-based tourism in 4 ways directly and indirectly
including 1) planning, 2) cooperating, 3) sharing, and 4) evaluating. (3) The overall behavior
of Thai tourists towards learning tourism activities was rated at the high level. ( 4) The
development of tourism learning route with Muangmadan community Participation can be
created into 2 routes which are One day trip and 2 days 1 night.

Keywords: Tourism learning route, Muangmadan, CBT, Nakhon Nayok province
บทคัดยอ
การศึกษาครั ้งนี้มีวัตถุ ประสงคเ พื ่อ (1) เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจั ดกิจ กรรมการ
ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก (2) เพื่อศึกษา
การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของชุมชนทองเที่ยวเมือง
มะดัน (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่ อการ
เรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน (4) เพื่อพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี
ดำเนินการสัมภาษณเชิงลึกกลุมชุมชนเมืองมะดัน ไดแก ผูนำชุมชน สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 15
คน และแจกแบบสอบถามนักทองเที่ยว จำนวน 155 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา และสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา (1) โดย
การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน ตำบลทาทราย-ตำบลบางออ จังหวัดนครนายก
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ภาพรวมชุมชนมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ดานทักษะความรูดานทรัพยากร
การท อ งเที ่ ย วของชุ ม ชน ด า นทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ต  อ การจั ด การท อ งเที ่ ย วโดยชุ ม ชน และสมรรถนะหลั ก
ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นตามกฎระเบียบ (2) สมาชิกในชุมชนเมืองมะดันมีสวนรวมใน
กระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู 4 กระบวนการคือ 1) การมีสวนรวมคิด วางแผนและ
การตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการดำเนินการและปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในการรับและแบงปน
ผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล (3) ภาพรวมนักทองเที่ยวมีความสนใจในการ
เข า ร ว มกิจ กรรมท องเที่ยวเพื่ อการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน อยูในระดับมาก (4)
เสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน มีสถานที่ทองเที่ยวและ
กิจกรรมทองเที่ยวบนเสนทางที่นาสนใจทั้ง รายการนำเที่ยว “วันเดียวเที่ยวเมืองมะดัน” และ รายการนำ
เที่ยว “ทองเที่ยวเมืองมะดัน 2 วัน 1 คืน

คำสำคัญ : เสนทางทองเที่ยว ชุมชนเมืองมะดัน การทองเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครนายก
บทนำ
การท อ งเที ่ ย วโดยชุ ม ชน (Community Based Tourism – CBT) ได ร ั บ การยอมรั บ ว า เป น
เครื่องมือ ในการพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนทั้งในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสราง
การมีสวนรวมของคนในชุมชนในการทำงานรวมกัน (Tourism Authority of Thailand, 2016) ตั้งแตผู
อาวุโส ผูนำ ผูหญิง ผูชายและเยาวชนใหเขามามีบทบาททุกภาคสวน สรางความภาคภูมิใจใหคนในชุมชน
(Prajong, 2017) นอกจากนี้การทองเที่ยวยังเปนเครื่องมือในการฟนฟูวัฒนธรรมใหไดรับการบันทึก สืบ
ทอด เผยแพร (Richards & Wilson, 2006) และสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาของบานกับผูมา
เยื อ น (Wurzburger, 2010) สร า งการรั บ รู  เ รื ่ อ งความผู ก พั น ระหว า งชุ ม ชนกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
(Tancharoen, 2018) ชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน ตำบลทาทรายและตำบลบางออ อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ไดรับการพัฒนาและสงเสริมเพื่อดำเนินการการทองเที่ยวโดยชุมชนและขับเคลื่อนการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสอดรับกับแผนการพัฒนาจังหวัดนครนายก 4 ป (พ.ศ.2561- 2564) ที่ไดกำหนด
ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเพื่ อสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงนิ เ วศ
สุขภาพและวัฒนธรรม โดยมีกลยุทธและเปาประสงคในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชนทาง
น้ำเพื่อรองรับการทองเที่ยว (Nakhon Nayok Provincial Office, 2019) สอดคลองกับสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดนครนนายกไดเล็งเห็นพื้นที่ที่อยูในโครงการตองพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวอยางเรงดวน
ไดแก พื้นที่ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนครนายก และตำบลบางออ อำเภอบานนา จังหวัดนครนายก ซึ่ง
เปนพื้นที่เพาะปลูกมะดัน เพื่อพัฒนาในดานผลผลิตจากมะดันมาทำการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ของใช
และเพื่อเชื่อมโยงใหเปนแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน “ชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน ทาทราย-บางออ” มีการ
ปรั บ ภู ม ิ ท ั ศ น / ทำแลนด ม าร ค และจุ ด เช็ ค อิ น (Check-in) การอบรมและจั ด ระบบมั ค คุ เ ทศก
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การประชาสัมพันธการขายโปรแกรมทองเที่ยว (Kaswanto, 2014) การสรางและพัฒนามะดันใหเป น
สัญลักษณของที่ระลึก (Sirichana, 2020) โดยมีชุมชนเมืองมะดันที่รวมกลุมจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนและ
พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากมะดันทั้งหมด 13 ชุมชน ในขณะเดียวกันยังมีวิสาหกิจชุมชนเมืองมะดันที่ยัง
ไมไดรับการสงเสริมพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนเชิงสรางสรรคเพื่อการเรียนรูใหเกิดเปนรูปธรรม แต
ละชุมชนยังไมมีสวนรวมในการเขามาจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูรวมกัน โดยแตละชุมชนมีการ
บริหารจัดการกันเอง ในการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนการเดินทางเยี่ยมชมการสาธิต
วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑจากมะดัน และการซื้ อของฝากสิน คาแปรรูป ใหกับ นั กท องเที่ยวไดช มเท า นั้น
กิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดันในเขตพื้นที่ตำบลทา
ทรายและตำบลบางออจังหวัดนครนายก ยังไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ยังไมมีการสงเสริมการ
จัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม
ดังนั้น เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของนักทองเที่ยวในมิติ
ของความต องการในการเรี ยนรู แหล งทองเที่ยวชุมชนเมืองมะดัน และสงเสริมใหการทองเที่ยวชุ มชน
ทองเที่ยวเมืองมะดันเปน ที่รูจั กมากขึ้น ผูวิจัยจึงมุงศึกษาศักยภาพของชุ มชนเพื่อพัฒนาเสน ทางการ
ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูและศึกษาการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนเมืองมะดัน เพื่อใหชุมชนมีองคความรูดานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนและยกระดับพื้นที่ใหเปน
แหลงทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู ตลอดจนเปนการชวยสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดนครนายก
ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก
2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของ
ชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการ
เรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก
4. เพื่อพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน
จังหวัดนครนายก

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษาศักยภาพชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู การมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มี

การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน ตำบลทาทราย-ตำบลบางออ จังหวัดนครนายก
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ความสนใจกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู และพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู
อยางมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน
ขอบเขตดานประชากร ประชากรกลุมเปาหมาย คือ ผูนำชุมชน ผูนำกลุมวิสาหกิจชุมชน ปราชญ
ชาวบาน ประชาชนที่อยูในชุมชนเมืองมะดัน บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการ
ทองเที่ยว และนักทองเที่ยวของชุมชนเมืองมะดัน โดยการคัดเลือกประชากรกลุมเปาหมายแบบเจาะจง
บุคคล (Purposive Sampling)
ขอบเขตดานพื้นที่ คือชุมชนแหลงทองเที่ยวเมืองมะดัน ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัด นครนายก ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับการพิจารณานโยบายการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตาม
แผนพัฒนา จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561-2564 (Nakhonnayok Provincial Office, 2019)
ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ป (เดือนมีนาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ 2564)

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

3. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเขารวมกิจกรรมการทองเทีย่ ว
เพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเทีย่ วเมืองมะดัน จังหวัด
นครนายก
1. ความสนใจในการเข ารวมกิจกรรมทองเที่ย ว

2. ความต อ งการการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนใน
กระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
ของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก
1) การมีสวนรวมคิดวางแผนและการตัดสินใจ 2) การ
มีสวนรวมในการดำเนินการและปฏิบัติการ 3) การมี
สวนรวมในการรับและแบงปนผลประโยชน 4) การมี
สวนรวมในการติดตามและประเมินผล

4. การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพือ่ การเรียนรูโดยการมีสวน
รวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก
1. เสนทางทองเที่ยวชุมชนเมืองมะดัน 2. รายการนำเที่ยว

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

นิยามศัพท
ศักยภาพชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีความพรอมและความสามารถดานความรู ดานทัศคติ ดาน
ทักษะและดานสมรรถนะหลักในการจัดการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัด
นครนายก
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การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดย
การมีสวนรวม 4 ขั้นตอน ไดแก คิดริเริ่ม พิจารณา ตัดสินใจ รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบ แบงปน
ผลประโยชนและติดตามประเมินผล ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยชุมชนทองเที่ยวเมือง
มะดัน จังหวัดนครนายก
กิ จ กรรมท องเที ่ ยวเพื ่ อการเรี ยนรู หมายถึง กิจ กรรมทางการทองเที่ยวเพื่อการเรีย นรูและ
ประสบการณ ที ่ดี ระหวา งนั กท องเที ่ย วในชุมชนเมืองมะดัน ไดแก กิจ กรรมเรีย นรูเชิงเกษตร การทำ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากมะดัน การทำอาหารพื้นบานจากมะดัน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
เส น ทางการท องเที ่ ยวเพื ่ อการเรียนรู หมายถึง เสน ทางการทองเที่ย วตามจุดตางๆเพื่อให
นักทองเที่ยวไดมีสวนรวมในการกิจกรรมทองเที่ยวในชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
Aref (2011) กลาววา การสรางศักยภาพของชุมชนตองเริ่มจากการสรางความสามารถของตัว
บุคคลใหไดกอน ปญหาและอุปสรรคหลักในการสรางขีดความสามารถของชุมชน (Ellis,2011) ในการ
พัฒนาการทองเที่ยว Lamaijeen & Choibamroong, (2015) กลาววา ชุมชนควรใหความสำคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน งานวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาศักยภาพการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใน 4
ประเด็น คือ ดานความรู ดานทัศนคติ ดานทักษะและสมรรถนะหลัก
แนวคิดการมีสวนรวม
การมีสวนรวมของชุมชน (Andrea Yanes, 2019) หมายถึง การเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนมี
สวนรวมในการคิดริเริ่ม พิจารณา ตัดสินใจ รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ (Page & Hall,
2009). ใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุ มนั้น และเกิดความรู สึกรวมรั บผิดชอบกับ กลุ ม (UNESCO, 2006).
Ratchathawan et al. (2018) ไดสรุปกระบวนการการมีสวนรวมนำไปสูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ได อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพได 4 ด า น ได แก 1) การเสนอความคิด วางแผนและการตัดสิน ใจ 2) ในการ
ดำเนินการและปฏิบัติการ 3) การรับและแบงปนผลประโยชน 4) การติดตามและประเมินผล
การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู
Wurzburger et al. (2009) อธิบายถึง การทองเที่ยวรูปแบบใหมที่เปนเชิงสรางสรรคและมีความ
หลากหลายตามพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เนนการหาประสบการณแปลกใหมมากยิ่งขึ้น การมีสวนรวมกับผู
เป น เจ า ของวั ฒ นธรรม (Richards, 2010b) เช น การทดลอง (Experimental) (Kaewsanga &
Chamnongsri, 2012) ซึ่งกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูในชุมชนเมืองมะดัน ด า นภู มิ ปญ ญาทอ งถิ่น
เกี่ ย วกั บ การแปรรู ป และถนอมอาหารเปน กิจ กรรมการทอ งเที่ ย วและกระบวนการเรีย นรูข องชุมชน
เมืองมะดันสามารถนำไปปรับใชกับนักทองเที่ยวใหเกิดประสบการณแปลกใหมนาสนใจมากขึ้น
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การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว
Thailand Community Based Tourism Institute (2006) ได อ ธิ บ ายเส น ทางท อ งเที ่ ย ว
(Tourism Route) เปนแนวทางการสัญจรที่กำหนดขึ้นสำหรับนักทองเที่ยวเพื่อใหสามารถพบเห็นหรือเขา
ชมแหลงทองเที่ยวและจุดที่นาสนใจตาง ๆ ไดงาย สะดวก ปลอดภัย ไดรับความรูและความเพลิดเพลินจาก
การใชเสนทางที่จัดทำขึ้น (Stephen J. Page, 2009) การพิจารณากำหนดเสนทางทองเที่ยวจะตองสำรวจ
สังเกตการณจากพฤติกรรมของนักทองเที่ยว (Tourism Authority of Thailand., 2019). แนวโนมที่ควร
จะเปนในการจัดเสน ทางท องเที่ยว และเปนการจัดเสน ทางในลักษณะวงบรรจบโดยไม ต องย อนกลั บ
เสนทางเดิมเนื่องจากจะทำใหนักทองเที่ยวไดพบเห็นสิ่งแปลกใหม

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวนั้น Rongthong
& Thosuwonchinda (2020) ศึ กษาเรื ่ องแนวทางการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการทองเที่ยวชุมชนบาน
สาขลา อำเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ พบวา รูปแบบการทองเที่ยวของชุมชนบานสาขลา ได
ออกแบบเปนกิจกรรมรายการจัดนำเที่ยว (One Day Trip) โดยความรวมมือจากคนในชุมชนกับหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมการทองเที่ยว นอกจากนี้มีการศึกษาศักยภาพชุมชน
ทองถิ่น ในการจัดการการท องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทองจังหวัดสุพรรณบุ รี
(Lamaijeen & Choibamroong, 2015) พบวา ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
1) ด านความรู  2) ด า นทั ศนคติ 3) ด า นทั กษะ และ 4) ด านสมรรถนะหลั ก Sungsuwan (2018) ได
ทำการศึกษาเรื่อง กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่เกาะเสม็ดที่เหมาะสมกับพื้นที่ 4 ดาน ไดแก
ความคิ ด สร า งสรรค ที ่ เ ป น ต น แบบอย า งแทจ ริง องคความรู ภูมิป ญ ญาทองถิ่น จิน ตนาการหรือการ
สรางสรรค และการฉลาดคิดมาเปนประดิษฐกรรม

วิธีดำเนินการวิจัย
วิธีการดำเนินการศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผสมผสานกับการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
ประชากรกลุมเปาหมาย
ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลักใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (nonprobability sampling) ใชวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive Sampling) โดยพิจารณาจาก
จุดมุงหมายหรือประเด็นคำถามจากเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งจำนวนประชากรกลุมตัวอยางและผูให
ข อมู ล หลั กของการศึ กษาครั ้ งนี ้เ ป นประชากรที่มีจ ำนวนไมจำกัด (Infinite Population) จำแนกตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก

38

The Development of Tourism Learning Route with Muangmadan Community Participation in Tambon Tasai and Tambon Bang-or, Nakhon Nayok Province.

วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565

วัตถุประสงคขอที่ 1,2 และ 4 ไดแก กลุมชุมชนทองถิ่น ประกอบดวย ผูนำชุมชน ปราชญ
ชาวบาน ประชาชนในพื้นที่ และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลทาทราย รวมทั้งสิ้น 15 คน
วัตถุประสงคขอที่ 3 ไดแก กลุมนักทองเที่ยวของเมืองมะดันที่เคยมีประสบการณทางการ
ทองเที่ยวเมืองมะดัน จำนวน 255 คน และกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเทียบขนาดของเครจซี่
และมอรแกนน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% คลาดเคลื่อนเทากับ 5% ได
กลุมตัวอยางจำนวน 155 คน ทั้งนี้ โดยสุมแบบสอบถามตามความสะดวก (Convenience sampling)
โดยทำการแจกแบบสอบถามโดยเลื อ กวั น และเวลาที ่ แ ตกต า งกั น ในการแจกแบบสอบถาม และได
แบบสอบถามที่กลุมตัวอยางตอบและมีขอมูลครบถวนสมบูรณกลับมาจำนวน 155 ฉบับ คิดเปนรอยละ100
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ไดแก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ เอกสารเผยแพรของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
วารสารตางๆ ของสำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกและขอมูลจากอินเทอรเน็ต
2) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (primary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรกลุม
ตัวอยางและผู ให ข อมูลหลัก โดยการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (in-depth Interview) และการแจก
แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1) แบบสัมภาษณเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดน
การมีสวนรวมโยชุมชนเมืองมะดันในปจจุบัน มี 4 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะ ดานทัศนคติและดาน
สมรรถนะหลักและการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของ
ชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก ประกอบดวย 1) การมีสวนรวมคิด วางแผนและการตัดสินใจ
2) การมีสวนรวมในการดำเนินการและปฏิบัติการ 3) การมีสวนรวมในการรับและแบงปนผลประโยชน
4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล โดยเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง มีลักษณะ
คำถามแบบปลายเปด (open-ended questions)
2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับความสนใจในการเขาร ว ม
กิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดันจังหวัดนครนายก
โดยประยุกตตามรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน
ไดแก ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับ
ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมือง
มะดันจังหวัดนครนายก เปนแบบสอบถามที่ใชมาตรวัดระดับขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (interval Scale)
การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน ตำบลทาทราย-ตำบลบางออ จังหวัดนครนายก
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มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ทั้งนี้ แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นจะไดมีการทดสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity test) โดยการขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความ
เขาใจในประเด็นของหัวขอการวิจัยดังกลาวและมีการทดสอบความนาเชื่อถือ (reliability test) แลวนำผล
การตอบแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น 0.91

การวิเคราะหขอมูลและสถิติ
1) ขอมูลเชิงปริมาณ เมื่อไดขอมูลครบถวนตามที่ตองการแลว ผูวิจัยจะนำขอมูลที่ไดมาทำการ
วิเคราะหดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติในดานสังคมศาสตร ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) ขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ดวยการจัดหมวดหมู
ขอมูลที่ไดจากขอคำถามจากการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุมยอย การถอดเทปแยกตามประเด็น
และแหลงขอมูล ไดแก ประชาชนที่อยูในชุมชน ผูนำชุมชน ผูนำกลุมวิสาหกิจชุมชน และบุคคลจาก
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเที่ยว หลังจากนั้นจึงวิเคราะหและประเมินความหมายของ
ขอมูลตามกรอบบริบทของแหลงขอมูลตามประเด็นคำถามวิจัยที่วางไว
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1. ศักยภาพชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชน
ทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก
ผลการศึกษา พบวา ชุ ม ชนเมื อ งมะดั น มี ศั ก ยภาพในการจั ด การท อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมการ
ทองเที่ยวตามองคประกอบศักยภาพชุมชนในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1. ดานความรู
1.1 ความรูดานทรัพยากรการทองเที่ยว ชุมชนมีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ยังขาดความรูทางดานทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรของชุมชน
1.2 ความรูดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว ชุมชนขาดความรูในการลดของเสียและการฟนฟู
สภาพแหลงทองเที่ยวที่เสื่อมโทรม
1.3 ความรูดานขีดความสามารถในการรองรับทางการทองเที่ยว ชุมชนมีความรูเกี่ยวกับขีด
ความสามารถในการรองรับดานวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สังคมและกายภาพ
1.4 ความรูดานการจัดพื้นที่ทางการทองเที่ยว ชุมชนมีความรูดานการจัดพื้นที่ทางธรรมชาติ
และทางการเกษตร ขาดการจัดพื้นที่ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี
1.5 ความรูดานการตลาดการทองเที่ยว ชุมชนมีความรูทางดานชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาดการมีสวนรวมกับภาคีตางๆ ในฤดูกาลทางการทองเที่ยว
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1.6 ความรูดานการมีส วนรว ม ชุมชนมีความรู ทางดานการกำหนดแผนนโยบาย การจั ด
กิจกรรมทางการทองเที่ยว การใหขอมูลทางการทองเที่ยว การเขารวมกับองคกรทองถิ่น การเขารวมใน
ชมรมการติดตอประสานงาน ขาดทักษะการประเมินผล
2. ดานทัศนคติ
2.1 ทัศนคติที่มีตอการทองเที่ยวโดยชุมชน ทำใหชุมชนไดรับความสนใจจาก นักทองเที่ยว
มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น นำมาเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูสงผลใหเกิด
ความภาคภูมิใจในทองถิ่น ชวยสรางงานสรางอาชีพและกอใหเกิดรายไดเพิ่มมากขึ้น
2.2 ทัศนคติที่มีตอการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน การเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการกำหนดแผนนโยบาย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เขามามีสวนรวมในการจัดตั้งกลุม
หรือชมรม อีกทั้งยังเปดโอกาสใหรวมพิจารณาการใชประโยชนจากการทองเที่ยวและใหเขามารวมการ
จัดการผลประโยชนอยางเปนธรรม
3. ดานทักษะ
3.1 ทางดานการสื่อสาร ซึ่งชุมชนเมืองมะดัน มีทักษะในการสื่ อสารการใชภาษาทางการ
ทองเที่ยวชุมชน ขาดทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
3.2 ทักษะทางดานการบริการ ชุมชนเมืองมะดันสามารถสรางความไววางใจ เชื่อมั่นใหแก
นักทองเที่ยวที่มาเยือน
3.3 ทักษะทางดานการเปนผูนํา ชุมชนเมืองมะดันมีทักษะทางดานการเปนผูนํากิจกรรม
ยังขาดทักษะการเปนมัคคุเทศกทองถิ่นหรือนักสื่อความหมาย
4. ดานสมรรถนะหลัก ชุมชนเมืองมะดันมีทักษะและสมรรถนะในการทำงานรวมกับผูอื่นและ
นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ ยังขาดความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามและ
ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานทางการทองเที่ยว
2. การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของชุมชน
ทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก
1) การมีสวนรวมคิด วางแผนและการตัดสินใจ คนในชุมชนเมืองมะดัน ตางเขาใจและใหความ
ร ว มมื อในการพั ฒ นาท องถิ่ น ผ า นการจัดการการทองเที่ย วโดยชุมชน โดยพิจ ารณาไดจ ากการตั้งกลุม
วิสาหกิจและการทองเที่ยวของแตละหมูที่นำเอาทรัพยากรทางการทองเที่ยวในทองถิ่นมาตอยอดและ
เพิ่ ม คุ ณ ค า เป น กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว แต ยั ง มี บ างหมู บ า นที่ ไ ม ไ ด เ ข าร ว มหรื อ นำเสนอกิ จ กรรมการ
ท อ งเที่ ย วต อ ศู น ย ป ระสานงานท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเมื อ งมะดั น เพราะยั ง ไม พ ร อ มในด า นต างๆ อาทิ
บุคลากรทางการทองเที่ยว หรือสินคาและบริการทางการทองเที่ยวที่ไมไดสรางความแตกตาง
2) การมีสวนรวมในการดำเนินการและปฏิบัติการ สมาชิกของชุมชนเมืองมะดันตางเขาใจและให
ความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นผานการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน แบงเปนการมีสวนรวมทางตรง
การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน ตำบลทาทราย-ตำบลบางออ จังหวัดนครนายก
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และทางออม เชน การแบงบทบาทหนาที่การทำงานใหกระจายไปยังสมาชิกของกลุมนั้นๆ ซึ่งผลประโยชน
ที่ไดรับจะเปนผลประโยชนทางตรงที่สมาชิกของกลุมหรือศูนยประสานงานทองเที่ยวโดยชุมชนเมืองมะดัน
ไดรับจากการใหบริการทองเที่ยว เปนตน
3) การมีสวนรวมในการรับและแบงปนผลประโยชน ชุ ม ช น เ มื อ ง ดั น มี เ ก ณ ฑ ก า ร แ บ ง ป น
ผลประโยชน ที่ ชั ด เจนและเท า เที ย มกั น ได แ ก การมี กองทุน พั ฒ นาชุมชนมีไ วใ ชส ำหรับ ผลประโยชน
ของทั้ งชุ มชน มี การประชุมและและแบงป นผลประโยชนกันตามขอตกลงของแตละกลุม ถึงแมวาจะมี
ระบบการจัดการรายไดของกลุมตามขอตกลงแตยังเกิดการกระจุกตัวของรายไดอยูกับบางกลุมไมไดมีการ
กระจายไปยังทุกกลุมในชุมชนเมืองมะดัน แตก็สามารถไดรับการจัดสรรผลประโยชนในสวนของกิจกรรม
สาธารณประโยชนของชุมชนและไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงานการดำเนินการ
ทองเที่ยวและเยี่ยมชมกลุมวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น
4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล ชุมชนยังขาดการจัดตั้งคณะกรรมการที่ทำหนาที่
ตรวจสอบ ประเมิน คุณภาพการจัดการการทองเที่ยวของแตละกลุมอยางเปนรูปธรรม จึงเปนหนาที่ของคน
ในชุมชนเมืองมะดันที่ตองพัฒนาการติดตามและประเมินผล
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการ
เรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก
สวนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห พบว า นั กท องเที่ยวของชุมชนเมืองมะดันสวนใหญเปน เพศหญิง รอยละ
68.4 อายุ 51-60 ป ร อ ยละ 41.2 มี ก ารศึ ก ษาต่ ำ กว า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ร อ ยละ 52.9 มี อ าชี พ เป น
เกษตรกร และแม บ า น ร อ ยละ 27.7 เป น ผู ที่ มี ภู มิ ล ำเนาอยู ใ นภาคกลาง ร อ ยละ 76.8 เดิ น ทางมา
ศึ กษาดูงานจากสถาบันการศึกษา บริ ษั ท หนวยงาน และองคกรตางๆ ร อยละ 91.7ไดรับขาวสารการ
ท องเที่ ยวโดยชุมชนเมืองมะดั นจากสื่อสิ่ งพิมพ รอยละ 44.5 และนั กท องเที่ยวใชเวลาในการเที่ยวชม
ชุมชนเมืองมะดันมากวา 4 ชั่วโมงขึ้นไป รอยละ 50.4
สวนที่ 2 สรุปผลพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยว
เพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก
ตารางที่ 1 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ท อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ ความสนใจในการเข า ร ว มกิ จ กรรม
ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน โดยภาพรวมและรายดาน
ลำดับ
1
2
3
4
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กิจกรรมทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนเมืองมะดัน
กลุมทุงบัวฉัตร
กลุมวิสาหกิจชุมชน Rice Care
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตและแปรรูปมะดัน
กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาเค็มน้ำมะดัน

ระดับความสนใจ
�
S.D. แปลผล
X

3.95
3.94
4.43
3.93

.79
.83
.72
.82

มาก
มาก
มาก
มาก
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ลำดับ

กิจกรรมทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนเมืองมะดัน

5

กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว และ
กลุมวิสาหกิจชุมชนคนใจสูกูวิกฤตถนอมอาหาร
กลุมทองเที่ยวชุมชนบางโรงหิน
กลุมอนุรักษขนมไทยโบราณและกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลไม
กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานบางควายลุย
กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไมอบแหงบางออ
บานโบราณกงยี่
รวมเฉลี่ย

6
7
8
9
11

ระดับความสนใจ
�
S.D. แปลผล
X

4.08

.76

มาก

4.46
4.49
4.57
4.67
4.75
4.33

.66
.67
.70
.67
.69
.74

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 พบว า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจในการเขา รว มกิจ กรรม
ท องเที่ ยวเพื่ อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน อยูในระดับมาก เรียงลำดับจากความ
สนใจที่มีระดับสนใจมากไปหานอย คือ บานโบราณกงยี่ กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไมอบแหงบางออ
และกลุมวิสาหกิจชุมชนคนใจสูกูวิกฤตถนอมอาหาร กลุมแปรรูปผลไมกลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกร
บานบางควายลุย กลุมอนุรักษขนมไทยโบราณและกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาเค็ม
น้ำมะดัน กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตและแปรรูปมะดัน กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลาเค็มน้ำ กลุม
ทองเที่ยวชุมชนบางโรงหิน กลุมทุงบัวฉัตร กลุมวิสาหกิจชุมชน Rice Care ตามลำดับเมื่อพิจารณาเปนราย
กลุมวิสาหกิจ สรุปผลปรากฏดังนี้
1. กลุมทุงบัวฉัตร ความสนใจมากที่ สุ ด คื อ กิจกรรมการเที่ยวชมทุงบัวฉัตร 2. กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน Rice Care ความสนใจมากที่ สุ ด คือ กิจกรรมชมทุงนาขาวทามกลางสวนมะดัน 3. กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูผลิตและแปรรูปมะดัน ความสนใจมากที่ สุ ด คื อ กิจกรรมการเที่ยวชมสวนมะดัน 4. กลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาเค็มน้ำมะดัน ความสนใจมากที่สุด คือ กิจกรรมทำอาหารจากมะดัน 5. กลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียวฯ ความสนใจมากที่สุด คื อ กิจกรรมถนอมอาหารโดยใช
มะดัน 6. กลุมทองเที่ยวชุมชนบางโรงหิน ความสนใจมากที่สุด คือ กิจกรรมชมโบสถมอญอายุนับรอยป 7.
กลุมอนุรักษขนมไทยโบราณและกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม ความสนใจมากที่ สุ ด คื อ ทำขนม
พื้นบานเมืองมะดัน 8. กลุมแปรรูปผลไมกลุมวิสาหกิจชุมชนฯบานบางควายลุย ความสนใจมากที่สุด คือ
ทำอาหารพื้นบานเมืองมะดัน 9. กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไมอบแหงบางออ ความสนใจมากที่ สุ ด คื อ
ประตูแหงกาลเวลา ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ 10. บานโบราณกงยี่ มีความสนใจอยูในระดับมากที่สุด
4. พัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน
จังหวัดนครนายก
ผลการศึกษา พบวา การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวม เริ่มดวย
การศึกษาบริบทของพื้นที่และรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโ ดยคณะนักวิจัยรวมกับองคการ
การพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน ตำบลทาทราย-ตำบลบางออ จังหวัดนครนายก
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บริหารสวนตำบลทาทราย ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยวและผูนำชุมชนเมืองมะดัน มีการประชุมกลุ ม
สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเพื่อพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนเมืองมะดันและนำขอมูลมาจัดการการประชุมกลุมยอยผูใหขอมูลสำคัญเพื่อพิจารณาความ
ถูกตอง สมบูรณของขอมูลพื้นที่ หลังจากนั้นมีการคืนขอมูลและกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูใหกับ
สมาชิกในชุมชนเมืองมะดัน ทำใหไดผลการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดนการมีสวนรวมของ
ชุมชนเมืองมะดัน ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรมในรายการทองเที่ยวบนเสนทาง ดังตอไปนี้
4.1 เสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน

ภาพ 2 เสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดนการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน
4.2 รายการนำเที่ยว “วันเดียวเที่ยวเมืองมะดัน” ประกอบดวย 1) กลุมทุงบัวฉัตร 2)
กลุมวิสาหกิจชุมชน Rice Care 3) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตและแปรรูปมะดัน 4) กลุมวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปปลาเค็มน้ำมะดัน 5) กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมปลาเค็มน้ำมะดันแดดเดียว และกลุมวิสาหกิจชุมชน
คนใจสูกูวิกฤตถนอมอาหาร 6) กลุมทองเที่ยวชุมชนบางโรงหิน 7) กลุมอนุรักษขนมไทยโบราณและกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลไม 8) กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรกรบานบางควายลุย 9) กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลไมอบแหงบางออ
4.3 รายการนำเที่ยว “ทองเที่ยวเมืองมะดัน 2 วัน 1 คืน” โดยรายการทองเที่ยวในวันที่
สองจะเพิ่มสถานที่และกิจกรรม ประกอบดวย 1) “วัดเลขธรรมกิตติ์” กิจกรรม “ลอดประตูแหงกาลเวลา
คนหาอดีต” แหลงเรียนรูประวัติศาสตรวัดเกาแกปลายกรุงศรีอยุธยา มีโบสถเกาอายุมากกวา100 ป ซุม
ประตูวัดที่ถูกปกคลุมดวยรากของตนโพธิ์ จนทำใหกลายเปนสถาปตยกรรมจากธรรมชาติที่สวยงาม 2) ตาม
รอย “กงยี่ บานโบราณ” เรือนไมหลังงามริมแมน้ำนครนายกที่กอสรางในสมัยรัชกาลที่ 7

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ป ระเด็ น ที่ ส ามารถนำมาอภิ ป รายผลร ว มกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนำเสนอได ดังนี้
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1. ศักยภาพชุมชนในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุ มชน
ทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก มี 4 ดาน ไดแก 1) ดานความรู ชุมชนยังขาดความรูทางดาน
ทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรของชุมชน สอดคลองกับ Rongthong & Thosuwonchinda
(2020) พบวา แหลงทองเที่ยวชุมชนบานสาขลามีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว แตยังขาด
ความรูเรื่องราวทางประวัติศาสตรของชุมชน 2) ดานทัศนคติ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ต า งๆ นำมาเป น สิ ่ ง ดึ ง ดู ด ใจที ่ ใ ห ร  ว มพิ จ ารณาการใชป ระโยชน จ ากการท อ งเที ่ ย วและร ว มจัด การ
ผลประโยชนอยางเปนธรรม 3) ดานทักษะ ชุมชนเมืองมะดันมีทักษะในการสื่อสารการใชภาษาทางการ
ท อ งเที ่ ย วชุ ม ชน แต ย ั ง ขาดทั ก ษะการสื ่ อ สารภาษาต า งประเทศให แ ก น ั ก ท อ งเที ่ ย ว สอดคล อ งกั บ
Hounslow (2002) กลาววาชุมชนควรใหความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน 4) ดาน
สมรรถนะหลัก ชุมชนทักษะและสมรรถนะหลักในการทำงานรวมกับผูอื่น และนักท องเที่ยวไดอย างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ Lamaijeen & Choibamroong (2015) พบวาชุมชนยังขาดความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามและประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานทางการทองเที่ยว
2. การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูของชุ มชน
ทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก ทำใหการจัดการทองเที่ยวในชุมชนเมืองมะดันมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น คือ 1) รวมคิด วางแผนและการตัดสินใจ สอดคลองกับ Ratchathawan et al. (2018), ไดสรุป
กระบวนการการมีสวนรวมซึ่งนำไปสูการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ งปจจัยเหลานี้ตองอาศัยการมีส ว น
ร ว มในการกำหนดนโยบายพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน 2) รวมในการดำเนินการและปฏิบัติการ 3)
รวมในการรับและแบงปนผลประโยชน 4) รวมในการติดตามและประเมินผล
3. ความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อ
การเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนทองเที่ยวเมืองมะดัน จังหวัดนครนายก โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
อยูในระดับ มาก สวนใหญนักทองเที่ยวใหความสนใจในกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติและมีสวนรวมในการ
เรี ย นรู  ร ะหว า งชุ ม ชน เช น การทำอาหารพื ้ น บ า นจากมะดั น สอดคล อ งกั บ Sungsuwan (2018),
Wisudthiluck et al. (2012), Kaewsanga & Chamnongsri (2012) สรุปกิจกรรมการทองเที่ยวควรเปน
กิจกรรมดานองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ดานจินตนาการหรือการสรางสรรคเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหแก
แหลงทองเที่ยวนั้น
4. การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนเมืองทองเที่ยว
มะดัน เริ่มการศึกษาบริบทของพื้นที่ มีการประชุมกลุมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒ นา
เสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูและนำขอมูลมาจัดการการประชุมกลุมยอยผูใหขอมูลสำคัญเพื่อ
พิจารณาความถูกตอง หลังจากนั้นมีการคืนขอมูลและกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูใหกับสมาชิกใน
ชุมชนเมืองมะดัน จนไดแผนที่เสนทางทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูโดนการมีสวนรวมของชุมชนเมืองมะดัน
สอดคลองกับ Thailand Community Based Tourism Institute (2006) ไดอธิบาย เสนทางทองเที่ยว
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สำหรับนักทองเที่ยวสามารถพบเห็น ชมแหลงทองเที่ยวและจุดที่นาสนใจตาง ๆ ไดงาย สะดวก ปลอดภัย
ไดรับความรูและความเพลิดเพลินจากการใชเสนทางที่จัดทำขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลวิจัยไปใชประโยชน
1. ควรจั ดตั้ งกลุ มส งเสริ มการท องเที่ย วโดยชุมชนตามมาตรฐานการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
เป น ที ม งานกลางทำหน า ที่ ป ระสานงานด า นการท อ งเที่ ย วกั บ เครื อ ข า ยการท อ งเที่ ย วภายในและ
ภายนอกชุมชน
2. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว เชน สำนักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวักนครนายก พัฒนาชุมชนจังหวัด ควรมีการวางแผนพัฒนาทักษะบุคลากรทางการท องเที่ ย วของ
ชุ ม ชนเพื่ อ เป น การเสริ ม สร า งศั ก ยภาพให กับ คนในชุม ชน เช น อาหารและเครื่อ งดื่มเพื่อ การตอนรับ
นั ก ท อ งเที่ ย ว การอบรมนั ก สื่ อ ความหมายท อ งถิ่ น หรื อ มั ค คุ เ ทศก ท อ งถิ่ น ด า นการนำเที่ ย ว เป น ต น
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาถึงการจัดการความรูในแหลงทองเที่ยว เชน เรื่องเลาเมืองมะดัน เพื่อเพิ่มมูลคาทุนทาง
วัฒนธรรมใหกับแหลงทองเที่ยว และการพัฒนานักสื่อความหมายทางการทองเที่ยวของชุมชนเมืองมะดัน
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณกลุมวิสาหกิจชุมชนเมืองมะดัน ตำบลทาทรายและตำบลบางออ จังหวัดนครนายก
ที่ใหการตอนรับและอำนวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางดีในการพัฒนางานวิจัยเลมนี้ และ
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่สนับสนุนในการทำงานวิจัยครั้งนี้ใหสำเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
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