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การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันและความร่วมมือในการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย เชิงคุณ ภาพโดยใช้ว ิธ ีก ารปฏิบ ัต ิก ารแบบมีส ่ว นร่ว มครั้งนี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์ คือ 1) เพื่อ ศึก ษาถึงโอกาส
ข้อจำกัด ปัญ หาและอุปสรรคในการพัฒ นาวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมของ
จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 2) เพือ่ ศึกษา
การจัด การความรู้ด ้า นการท่อ งเที่ย วในกลุ่ม การท่อ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมของจัง หวัด เพชรบูร ณ์เพื่อ เสริม สร้า งศัก ยภาพ
การแข่งขันและความร่วมมือเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของตัวแทน
ชุมชน ชุมชนละ 5 ท่านจำนวน 5 ชุมชน ซึ่งจากการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
จุดแข็ง คือ ชุมชนมีความเข้มแข็งทางด้านสังคมค่อนข้างมาก มีข้อจำกัดคือ ชุมชนยังขาดความเชื่อมโยงความ
ร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ชุมชน และภาครัฐขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่อยงานที่ดูแลในพื้นที่ โอกาสคือ มีที่ตั้ง
ทางภูม ิศ าสตร์ท ี่ได้เปรีย บ มีท ัศ นีย ภาพที่ส วยงาม มีภ ูม ิอ ากาศที่ห นาวเย็น มีค วามหลากหลายของชุม ชนกลุ่ม ชาติพ ัน ธุ์
มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ปัญหาและอุปสรรคคือ การแข่งขันและการแย่งชิงในตลาดการท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้น ในด้าน
ของการจัดการความรู้ มีแนวทางการจัดการความรู้ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 5 ด้าน คือ ด้านองค์ความรู้ได้มีการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งทางเรื่องประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ด้านความพร้อมของบุคลากร ด้านการ
ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ประชาคมอาเซียน, การมีส่วนร่วมของชุมชน
Abstract
The purposes of this qualitative by Participatory Action research were :1) to study the possibility
of restrictions. Problems and obstacles in the development of the professional personnel, travel in groups,
cultural tours of the Phetchabun province to strengthen competitiveness and cooperation to support the
ASEAN integration. 2) To study knowledge management in order to travel in groups, cultural tours of the
Phetchabun province to strengthen competitiveness and cooperation to support the ASEAN integration. A
qualitative research study data from in-depth interviews of community representatives from 5 of 5 each
community. The interviews can be analyzed by the method of content analysis.
1-3
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The results :
From the interview found that about a strength is community strength quite a lot of social
history. There is also a lack of Community restrictions linked to the cooperation between entrepreneurs.
Community and the Government, a lack of integration between the job opportunities in an area care fron
is a geographic advantage. There are beautiful views. There is cold in winter. There is a wide variety of
ethnic chumchonklum, a unique culture. Problems and obstacles are race and a race condition in the
tourist market is likely higher. In the field of knowledge management. The guidelines of Knowledge
management of cultural tourism in 5 aspects; knowledge has been gathered, the knowledge should be
interesting either way about history Culture of safety personnel for community regeneration, cultural
aspects of management, infrastructure, and promote marketing and public relations.
Keywords : Cultural Tourism, ASEAN Community, Community Participation
1. บทนำ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นแหล่งรายได้
หลัก ที่ส ำคัญ ส่วนหนึ่งของประเทศซึ่งจากตัว เลขของการ
ท่อ งเที่ย วแห่ง ประเทศไทยได้แ สดงให้เ ห็น ว่า จำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติและรายได้ปี พ.ศ. 2560 นักท่องเที่ยว
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.77 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมี
จำนวนสูงที่ส ุด 35.38 ล้า นคน รายได้จ ากการท่อ งเที่ย ว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดรายได้รวม 1,824,042.35 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 11.66 ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวชาว
ไทยเที่ย วไทยในปี 2560 นั้น คาดว่า จะมีช าวไทยเดิน ทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 152 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัว
ร้อยละ 4.39 จากปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเพื่อ
การท่องเที่ยวของชาวไทยรวม 930,000 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 5.42 จากปีที่ผ่านมา (Mr.362degree, 2018)
จินณพัษ ปทุมพร (2560) ระบุว่า การท่องเที่ยว
เพื่อ สุข ภาพเป็น หนึ่ง ในผลิต ภัณ ฑ์ก ารบริก ารและการ
ท่องเที่ยวทางเลือกที่ประเทศไทยมุ่งเน้นในการสร้างจุดขาย
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากความได้เปรียบจาก
ภาพลัก ษณ์อ ัน ดีท างด้านการแพทย์ ความพร้อ มทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และศักยภาพ
ทางการท่อ งเที่ย ว ซึ่งจากแผนยุท ธศาสตร์ก ารท่อ งเที่ย ว
อาเซีย น จะพบว่า จากการวิเคราะห์เปรีย บเทีย บความ
หลากหลายและประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ
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ในกลุ่ม ประเทศสมาชิก ประเทศไทยเป็น หนึ่งในประเทศ
สี่ประเทศ (ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
สิง คโปร์) ที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ ทางด้า นการท่อ งเที่ย ว
เชิงการแพทย์และสุขภาพ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมเป็น การท่องเที่ยว
เพื่อ ศึก ษาสิ่ง ที่แ สดงความเป็น วัฒ นธรรม เช่น ปราสาท
พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการ
ดำเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม
การดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย ผู้ท่องเที่ยวจะได้
รับ ทราบประวัต ิค วามเป็น มา ความเชื่อ มุม มองความคิด
ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึง
คนรุ่น ปัจ จุบ ัน ผ่า นสิ่ง เหล่า นี้ ตัว อย่า งการท่อ งเที่ย ว
เชิงวัฒนธรรม เช่น เทศกาลประเพณีโล้ชิงช้า ของชาวอาข่า
งานประเพณีป ีใ หม่ม ้ง ที่ต ำบลเข็ก น้อ ย อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น
ประกอบกับที่ผ่านมาชาวบ้านมีความเข้าใจด้าน
การท่อ งเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมที่แ ตกต่างกัน บางส่วนเข้าใจ
บางส่วนไม่เข้าใจ และอีกหลายส่วนเข้าใจผิดว่าการท่องเที่ยว
มีประโยชน์ด้านการสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว ไม่ตระหนัก
ถึงความร้ายแรงของปัญหาภาวะวิกฤติทางวัฒนธรรม และ
ผลกระทบที่เกิด ขึ้น อัน จะทำลายความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรมซึ่ง เป็น แหล่ง เก็บ ภูม ิป ัญ ญาของมนุษ ยชาติ
ติด ต่อ กัน มาเป็น เวลายาวนาน ส่ง ผลให้เ กิด วิก ฤตด้า น
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อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่
ซึ่งมีผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อ่อนแอ ไม่สามารถธำรงรักษา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองไว้ได้ ประเทศไทยก็เป็น
อีก ประเทศหนึ่ง ที่ป ระสบกับ ภาวะวิก ฤตนี้ ทำให้ส ัง คม
อ่อนแอขาดความเชื่อมั่น ความมั่นคง ซึ่งเป็นรากฐานของ
การดำรงชีว ิต อย่า งมีค ุณ ภาพ เหตุน ี้เ องจึง ทำให้เ กิด
การจัด การท่อ งเที่ย วแบบคนละทิศ ทางขึ้น การเติบ โต
อย่า งรวดเร็ว ของแหล่ง ท่อ งเที่ย วโดยปราศจากการ
เตรียมพร้อม ทำให้ปัญหาหลายอย่างตามมา
จากประเด็น ดังกล่าว คนในชุม ชนขาดความรู้
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลให้ด้านชีวิตความ
เป็น อยู่ อาชีพ จึง ทำให้เกิด ผลกระทบ ด้า นการทำลาย
วัฒ นธรรมที่ด ีอ ยู่แ ล้ว ให้ส ูญ หายไป สิ่ง ที่จ ำเป็น เร่ง ด่ว น
ประการหนึ่ง คือ การเร่ง สร้า งองค์ค วามรู้ใ นการจัด การ
กับ ปัญ หา กล่าวคือ การศึก ษาและวิธีก ารฟื้น ฟูธำรงรัก ษา
วัฒ นธรรมในภาวะวิก ฤตซึ่ง ยัง นับ ว่า ขาดแคลนอยู่ม าก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ท ้อ งถิ่น ของตน เอง ท ำให ้น ัก ท ่อ งเท ี่ย วได้ร ับ ข้อ มูล
ที่ไม่ถูกต้องเกิดความเข้าใจผิดพลาด ส่งผลต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของชุมชน ซึ่ง
เคยมีภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคมที่สงบสุข สภาพแวดล้อมที่
ดี อาจต้องสูญหายไปเพราะความไม่รู้และไม่เข้าใจ
ทั้งนี้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
AEC เป็น ด้านที่ม ี่ความซับ ซ้อ น เนื่อ งจากระบบเศรษฐกิจ
ของแต่ล ะประเทศค่อ นข้า งมีค วามแตกต่า ง หรือ แม้แ ต่
การสื่อ สารก็ม ีภ าษาที่ห ลากหลาย หรือ แม้ว ัฒ นธรรม
ประเทศต่า งๆ ในภูม ิภ าคนี้จ ึง ต้อ งเตรีย มตัว สู่ก ารเป็น
ประชาคมอาเซียน รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งการเตรียมตัว
นี้ ต้องยึดเป้าหมายสำคัญ ของ AEC นั่นคือ การเป็นตลาด
เดียวและฐานการผลิตร่วม การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ทางเศรษฐกิจ อาเซีย น การพัฒ นาเศรษฐกิจ อย่าง
เสมอภาค และ การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ด้วยการ
มีเป้าหมายทั้ง 4 ประการข้างต้นดังกล่าวนั้น ประเทศไทย
หรือ สถานประกอบการต่า งๆ จึง จำเป็น ต้อ งเรีย นรู้แ ละ
เตรีย มตัว หรือ เตรีย มความพร้อ มเข้าสู่ก ารเป็น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

การเตรีย มความพร้อ มเพื่อ เข้า ไปสู่ AEC นั้น
ประเทศไทยจำเป็น ต้อ งเรีย นรู้ถ ึง ความแตกต่า งทาง
วัฒนธรรมและรูปแบบหรือสไตล์การทำงานของไทยกับคน
ในชาติอื่น ๆ โดยการเรีย นรู้จะนำไปสู่การยอมรับ ในความ
แตกต่าง การปรับ ตัว เข้าหากัน รวมถึงนำเอาจุด แข็งของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรต่อไป ซึ่งนอกจากการเรียนรู้วัฒนธรรม
ที่แ ตกต่างของแต่ล ะประเทศแล้ว สิ่งหนึ่งที่ส ำคัญ ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ คือ การพัฒ นาศัก ยภาพของบุคลากร โยง
ให้สามารถสื่อสารได้หลายภาษา และมีทักษะความสามารถ
ที่ทัดเทียมกับคนชาติอื่นๆ อีกทั้ง การจ่ายค่าตอบแทนต้อง
ไม่ม ีค วามเหมาะสม หรือ ไม่น ้อ ยกว่า ในประเทศอื่น
ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจทำให้คนที่มีความสามารถย้ายไปทำงาน
ในประเทศที่มีค่าตอบแทนที่สูงกว่าได้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันแสวงหาปัญ หา และคิดค้นแนว
ทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่เป็นเรื่องอันเป็นฉันทา
มติของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม ทำงานร่วมกันทั้งแก้ปัญหา
และพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง โดยมีน ักวิจัยภายนอกทำหน้าที่
เป็นผู้เอื้ออำนวย หรือวิทยากรกระบวนการร่วมกับนักวิจัย
ชุม ชนที่เป็น ชาวบ้าน ดังนั้น การวิจ ัย จึงสร้างคุณ ลัก ษณะ
ของการเรียนรู้แบบพหุภาคี พร้อมกับบังเกิดผลพลอยได้ที่
เป็น จิต สำนึก ตระหนัก ในปัญ หา หน้า ที่ และร่ว มกัน
แก้ป ัญ หา เพื่อ ให้บ รรลุเป้า หมายในการแก้ไ ขปัญ หาได้
ถูกต้องตรงตามความต้องการ
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือเพื่อรองรับ
การรวมกลุ่ม ประชาคมอาเซียน ตลอดจนศึก ษาถึงโอกาส
ข้อ จำกัด ปัญ หาและอุป สรรคในการพัฒ นาวิช าชีพ
และบุค ลากรด้า นการท่อ งเที่ย วในกลุ่ม การท่อ งเที่ย ว
เชิง วัฒ นธรรมของจัง หวัด เพชรบูร ณ ์ใ ห้ไ ด้ม าตรฐาน
และเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวการพัฒนาวิชาชีพ
และบุค ลากรด้า นการท่อ งเที่ย วในกลุ่ม การท่อ งเที่ย ว
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เชิง วัฒ นธรรมของจัง หวัด เพชรบูร ณ ์ใ ห้ไ ด้ม าตรฐาน
เพื่อ เสริม สร้า งศัก ยภาพการแข่ง ขัน และความร่ว มมือ
เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยใช้งานวิจัย
เป็น เครื่อ งมือ สร้า งกระบวนการเรีย นรู้ ให้ค นในท้อ งถิ่น
เข้า มามีส ่ว นร่ว มในการเตรีย มความพร้อ มเพื่อ รองรับ
ประชาคมอาเซียนร่วมกัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาถึง โอกาส ข้อ จำกัด ปัญ หาและ
อุป สรรคในการพัฒ นาวิช าชีพ และบุค ลากรด้า นการ
ท่อ งเที่ย วในกลุ่ม การท่อ งเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมของจังหวัด
เพชรบูร ณ์เพื่อ เสริม สร้า งศัก ยภาพการแข่ง ขัน และความ
ร่วมมือเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. เพื่อการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและความร่วมมือเพื่อรองรับ
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative
Research) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research: PAR) โดยผู้วิจัยกำหนดวิธีการดำเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1) การพัฒนาโจทย์/การกำหนดโจทย์วิจัย
2) การพัฒนาโครงการ
3) การสร้างทีมวิจัย
4) การเก็บ ข้อ มูล /เครื่อ งมือ ที่น ำมาใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
5) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
6) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
7) การวางแผนปฏิบัติการ
8) การปฏิบัติการ
9) การเผยแพร่ข ยายผลและการนำงานวิจ ัย
ไปใช้ประโยชน์
10) การสรุปบทเรียนและบทเรียนจากการวิจัย
เพื่อท้องถิ่น
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4. กลุ่มเป้าหมาย
ตัวแทนชุม ชน จำนวน 5 ชุม ชน ได้แ ก่ 1.กลุ่ม
ชาวพื้น เมือ ง บ้านสะเดีย ง ตำบลสะเดีย ง อำเภอเมือ ง 2.
กลุ่มชาวไทยหล่ม บ้านนาแซง ตำบลนาแซง อำเภอหล่มสัก
3. กลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าลีซอ เผ่าเย้า และเผ่ามูเซอ บ้าน
เข็ก น้อ ย ตำบลเข็ก น้อ ย อำเภอเขาค้อ และบ้านเพชรดำ
ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ 4. กลุ่ม ชาวบน บ้า นน้ำ เลา
ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง 5. กลุ่มชาวลาวพวน ลาวแง้ว ลาว
ครั่ง บ้านดงขุย ตำบลดงขุย อำเภอบึงสามพัน
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ท ราบถึง โอกาส ข้อ จำกัด ปัญ หาและ
อุป สรรคในการพัฒ นาวิช าชีพ และบุค ลากรด้า นการ
ท่อ งเที่ย วในกลุ่ม การท่อ งเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมของจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
และความร่วมมือเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. ได้แ นวทางการพัฒ นาวิช าชีพ และบุค ลากร
ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันและความร่วมมือเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียน
3. ได้แ นวทางการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพด้า นการ
บริห ารการจัด การการท่อ งเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในเส้น ทาง
การค้าสู่ประชาคมอาเซียน
4 ได้แ นวทางการสร้า งกระบวนการเรีย นรู้
แบ บ ม ีส ่ว น ร่ว ม ใน การพ ัฒ น าการท ่อ งเท ี่ย วโดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของหน่วยงาน
ต่างๆ
6. สรุปผลการวิจัย
ชุมชนมีความเข้มแข็งทางด้านสังคมค่อนข้างมาก
มีท รัพ ยากรธรรมชาติท ี่ม ีค วามอุด มสมบูร ณ ์ มีแ หล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีศลิ ปวัฒนธรรม
ประเพณี และความมีอัธยาศัยไมตรีข องคนในชุมน คนใน
ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อจำกัดคือ ชุมชนยังขาดความ
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ชุมชน และ
ภาครัฐขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่อยงานที่ดูแล
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ในพื้นที่ โอกาสคือ จังหวัดเพชรบูรณ์มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ที่ได้เปรียบ มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีภูมิอากาศที่หนาวเย็น
มีค วามหลากหลายของชุม ชนกลุ่ม ชาติพ ัน ธุ์ มีว ัฒ นธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกหนึ่ง
ปัญหาและอุปสรรคคือ การแข่งขันและการแย่งชิงในตลาด
การท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย นอาจส่งผลกระทบทางอ้อ มที่อ าจทำให้เกิด ปัญ หา
ด้า นต่า งๆ ตามมาได้ หน่ว ยงานภาครัฐ ที่ร ับ ผิด ชอบด้า น
โครงสร้า ง ไม่ม ีก ารวางแผนร่ว มกัน ขาดการบูร ณาการ
นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคทางด้านภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความ
ผันผวน ไม่แน่นอน เป็นสาเหตุให้นักท่องเที่ยวอาจตัดสินใจ
ไม่เดินทางท่องเที่ยวหรือมีการใช้จ่ายน้อยลง
ในด้านของการจัดการความรู้มีแนวทางการ
จัดการความรู้ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม 5 ด้าน คือ
ด้านองค์ความรู้ ด้านความพร้อมของบุคลากร ด้านการฟื้นฟู
วัฒนธรรมชุมชน ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และด้าน
การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. ด้านองค์ความรู้ ได้มีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งทางเรื่องประวัติศาสตร์
ประเพณี วัฒ นธรรม อีกทั้งกลุ่มชาติพ ันธ์ ที่มีลักษณะโดด
เด่นในด้านวิถีชีวิตและมีความเชื่อที่เป็นลักษณะเฉพาะตาม
พื้น ที่ โดยที่น ัก ท่อ งเที่ย วสามารถเข้า ศึก ษาและสามารถ
เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ คือ 1) ประเพณีเส็งกลอง
ล่อ งโคมไฟไหว้พ ่อ ขุน ผาเมือ ง เป็น ประเพณีท ้อ งถิ่น ของ
อำเภอหล่ม สัก 2) ประเพณีอ ุ้ม พระดำน้ำ ตรงกับ วัน แรม
15 ค่ำ เดือ น 10 จัด ขึ้น เพื่อ ความเป็น สิร ิม งคลแก่จ ังหวัด
เพชรบูรณ์ 3) ประเพณีปีใหม่ม้งของชาวม้งตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ
เดือน 2 ซึ่งเป็นงานรื่นเริงของชาวม้งของทุก ๆ ปี 4) อุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของ
จังหวัด เพชรบูรณ์ อุท ยานมีพ ื้น ที่ค รอบคลุม โบราณสถาน
ในเมือ งเก่าศรีเทพ ศรีเทพเป็น เมือ งโบราณที่อ ยู่ในท้อ งที่
อำเภอศรีเทพ เขาถมอรัตน์ เป็นเขาเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันตกของแม่น้ำป่าสัก ที่ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
จังหวัด เพชรบูร ณ์ 5) เขาถมอรัต น์ เป็น เขาเล็ก ๆ ตั้งอยู่
ทางด้า นตะวัน ตกของแม่น ้ำ ป่า สัก ที่ต ำบลสระกรวด
อำเภอศรีเ ทพ จัง หวัด เพชรบูร ณ์ 6) งานกาชาดมะขาม
หวานเพชรบูรณ์ การจัดงานมะขามหวานและงานกาชาด

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปี
7) ประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกและผีตาโม่ ในช่วงก่อนฤดูฝน
ของทุกปี อำเภอหล่มเก่า
2. ด้านความพร้อมของบุคลากรในพื้นที่
บุตรหลานมีการศึกษาสูงขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ของ
การพัฒ นาการท่อ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรม ส่ง ผลให้ค น
ในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตน เกิดความรัก ความหวงแหน ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ตนเอง เกิดความร่วมมือร่วมใจในการฟื้นฟูสืบทอด อนุรักษ์
วัฒนธรรมและใช้มรดกทางวัฒนธรรมในทิศทางที่ยั่งยืน
3. ด้านการส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์มีวัฒ นธรรม ประเพณีเก่าแก่ของ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆที่ได้รับความสนใจ ทำให้เกิด
ความภาคภูม ิใจในท้องถิ่น เกิด ความตระหนัก เห็น คุณ ค่า
ความสำคัญ ของภูม ิป ัญ ญาและวัฒ นธรรมดั่งเดิม จึง ควร
ส่งเสริมด้วยการเน้นให้เยาวชนเรียนรู้ สืบสาน ฝึกการละเล่น
แก่เยาวชนในชุม ชน และสนับ สนุน ให้ม ีก ารจัด การแสดง
มากขึ้น
4. ด้า นการจัด การโครงสร้า งพื้น ฐาน
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ได้แก่ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว มีป้ายประชาสัมพันธ์ มีเส้นทางคมนาคมทาง
รถยนต์ห ลายเส้น ทาง ซึ่ง สามารถรองรับ การเดิน มา
ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ได้
5. ด้านการส่งเสริม การตลาดและการ
ประชาสัม พัน ธ์ มีก ารทำโฆษณา ประชาสัม พัน ธ์ผ ่านงาน
กิจกรรมต่างๆ นำสื่อออนไลน์ มาประชาสัมพันธ์ เช่น ถ่าย
ทำสารคดีการท่องเที่ยว แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการผลักดันให้เกิดการค้าขาย โดย
การสร้างเพิงร้านค้า เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนมาค้าขาย ซึ่งมี
ทั้งอาหาร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
จากการที่ผ ู้ว ิจ ัย ได้จ ัด โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวนั้น
ทำให้ชุมชนมีความสนใจในเรื่องของการพัฒ นาสินค้าและ
บริก ารการท่อ งเที่ย วมากขึ้น สามารถพัฒ นาสิน ค้า และ
บริก ารการท่อ งเที่ย วได้อ ย่า งมีค ุณ ภาพมากขึ้น เพราะ
วิทยากรที่ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายให้
ความรู้ถึงการพัฒ นาสินค้า ผลิตภัณ ฑ์ และการบริการการ
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ท่องเที่ยวให้ชุมชนได้ทราบถึงผลดีและผลเสีย โดยวิทยากร
เป็น ผู้ม ีค วามรู้แ ละความเชี่ย วชาญ เกี่ย วกับ ทางด้า น
การตลาดเป็นอย่างมาก
7. อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของจัง หวัด เพชรบูร ณ์ สามารถเกิด ขึ้น ได้เพราะจัง หวัด
เพชรบูรณ์มีภ าษา มีวัฒ นธรรม มีกลุ่มชาติพ ัน ธ์ มีอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ มีพื้นที่ทางธรรมชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัด นักท่องเที่ยวที่สนใจต้องการเข้ามาศึกษาหรือ
เข้ามาท่องเที่ยว สามารถมาเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ซึ่งสอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาจังหวัด เพชรบูรณ์
(พ.ศ.2558-2561) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ดินแดนแห่งความสุข
ของคนอยู่และผู้มาเยือน “จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริม การท่อ งเที่ย วเชิงนิเวศที่ใช้
ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒ นธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อม
กับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่
และผู้มาเยือน” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีกลยุทธ์ 5 ด้าน คือ
1 . พ ัฒ น า ร ะ บ บ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร แ ล ะ
ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2. สร้าง ฟื้น ฟู พัฒ นาแหล่งท่อ งเที่ย วทาง
ธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นจุด
ขายของการท่องเที่ยว
3. พัฒ นาศัก ยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด
เชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุก
ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริม และยกระดับ ผลิต ภัณ ฑ์ OTOP
และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
โดยชุม ชนสามารถนำความรู้ไปประยุก ต์ใช้ใน
การประกอบกิจการ นักท่องเที่ยวสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้
อย่า งเหมาะสมตามสถานการณ์ มีก ารเรีย นรู้อ งค์ค วามรู้
ด้า นต่า งของชุม ชนจากการท่อ งเที่ย วและสอดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558–2560 ได้กำหนด
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ไว้ 3 ยุท ธศาสตร์ ดังต่อ ไปนี้ ยุท ธศาสตร์ท ี่ 1 การส่งเสริม
ตลาดท่อ งเที่ย ว ยุท ธศาสตร์ท ี่ 2 การพัฒ นาสิน ค้า และ
บริการท่องเที่ยว และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
การท่อ งเที่ย ว และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของรัฐ นัน ท์
พงศ์วิรัทธ์ธร และภาคภูมิ ภัควิภาส (2556) พบว่า ชุมชน
ดอยปุย มีศ ัก ยภาพการรองรับ การพัฒ นาการท่อ งเที่ย ว
เชิง วัฒ นธรรมชนเผ่า ในทุก ด้า น ได้แ ก่ ความดึง ดูด ใจ
ความสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางกายภาพ แนวคิดและประเพณี
วัฒ นธรรม การมีท ี่พ ัก อาศัย หรือ ที่พ ัก ผ่อ นหย่อ นใจที่ด ี
พอสมควร การมีกิจกรรมที่เป็นทั้งเชิงวัฒนธรรมและเป็นไป
ตามธรรมชาติของท้องถิ่น และความประทับใจ ทั้งทางด้าน
สถานที่พ ัก และความประทับ ใจทางธรรมชาติ แนวทาง
การพัฒ นาการท่อ งเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมชนเผ่าอย่างยั่งยืน
ควรมุ่ง เน้น 1) บริห ารการจัด ระบบแหล่ง ท่อ งเที่ย วเชิง
นิเ วศน์แ ละการท่อ งเที่ย งเชิง วัฒ นธรรมชุม ชนให้เ กิด
ประสิท ธิภ าพในมิต ิต ่า งๆให้ส อดคล้อ งรับ กับ วิถ ีช ีว ิต
วัฒ นธรรมและระบบนิเวศน์ข องชุม ชน 2) ต้อ งให้ค วามรู้
แลกเปลี่ย นความรู้ใ นด้า นต่า งๆ เพื่อ ผลในมิต ิข องการ
พัฒ นาการท่องเที่ยวที่ย่งั ยืน 3) การกำหนดกฎกติกาและ
จัดการร่วมกันในด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อดำรงไว้ของ
วัฒนธรรมชนเผ่า 4) การตลาด ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆและสร้างผลิตภัณ ฑ์ต้อมีอัตลักษณ์ ความโดด
เด่น และสื่อถึงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้
เพื่อ ให้เกิด การดำเนิน งานการจัด การการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการจัดระบบแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให้สอดรับกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและระบบนิเวศ
ของชุมชนโดยการสร้างองค์ความรู้ของชุมชน การสร้างสำนึก
ร่วมให้ชุมชนเป็น เจ้าของและมีส่วนร่วมในการจัดการการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว การปฏิบัติการ การแก้ปัญ หา
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคธุรกิจ
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2. เน้นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลาย ทั้งรูป แบบการท่อ งเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวประชุม/สัมมนา/
เจรจาการค้า และอื่นๆเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
3. เน้น บทบาทและความเข้ม แข็งของ
ชุม ชน เพื่อ ยกระดับ คุณ ภาพชีว ิต การศึก ษา การพัฒ นา
บุคลากรรองรับการท่องเที่ยว
4. เน้น การพัฒ นาแหล่งข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว/ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว การจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการเดินทาง เช่น ป้าย สัญญาณ แหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น
5. เน้นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่อ งเที่ยวของจังหวัด เพชรบูรณ์ เพื่อ ให้ท ุก ภาคส่วนได้รับ
ทราบ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรวิจ ัย เชิง คุณ ภาพในลัก ษณ ะนี้ใ นพื้น ที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดอื่น เพื่อได้องค์ความรู้องค์รวม
ต่อไป
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