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ABSTRACT 

Research Title :  Preparation of tourism development plan for historical park, Talat Mai  

   sub- district, Wiset Chai Chan district, Angthong province 

Author  :  MissPatteema Mansorn 

Academic Year :  2021 

 

This research aimed to study the context of Talat Mai sub- district, Wiset Chai Chan district, 
Angthong province area affecting the development of historical park, and to analyze strength, weakness, 
opportunity, and threat in developing historical park, and to prepare a plan for sustainable tourism 
development of historical park.  The target is people in the area.  An interview was conducted to Chief of 
Talat Mai Sub-district Administrative Organization, personnel working in the organization and villagers in 
Talat Mai sub-district, group discussion was conducted among communities related to the implementation 
of major activities, such as a group of wickerwork, a group of earthen wares, etc.  , and a survey was 
conducted on the context of the surrounding areas including tourism routes to different points in Talat Mai 
sub-district as the tool for data collection.  The principles of sustainability were adopted to prepare this 
development plan.  It was found that Talat Mai sub-district, Wiset Chai Chan district, Angthong province 
was not well known among tourists. In order to develop it to become a tourism community, a large quantity 
of people, budgets, places and public relations are required. However, since most people living in this district 
are the elderly, there is a shortage of labor and public relations in different forms to make the community 
famous. By the way, the construction of historical park has taken time; therefore, tangible development has 
not been clearly seen. From the mentioned earlier problems, the researcher brought the problems to conduct 
SWOT analysis based on internal factors, such as social status in Talat Mai sub-district, economic status in 
Talat Mai sub-district, sources of natural resources, sources of historical learning, etc., and external factors, 
such as supportive budgets from the community, modern technology or dev ices from relevant government 
agencies and private agencies, etc. The analysis results were used to determine a development strategy using 
TOWS Matrix. The researcher offered the tourism development plan for historical park of Talat Mai district 
and a plan- based problem solving guideline, policy- based problem solving guideline, research- based 
problem solving guideline to prepare the tourism development plan for historical park, Talat Mai sub-
district, Wiset Chai Chan district, Angthong that can be applied to any sub-district for being developed to 
BCG model for growing among the quality of life that is environmentally friendly in the future. 
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 การวิจยั เร่ือง การจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์ ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอ
วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทองฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอย่างสูงจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดใหม่ ท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลเบ้ืองตน้ ตลอดจนสถานท่ีในการสัมภาษณ์ ส าหรับการท า
วจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน่ี 

 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถาม 
เพื่อใช้ในงานวิจยัคร้ังน้ี อีกทั้งยงักรุณาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง ตลอดจนบรรดา
คณาจารยทุ์กท่านของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้และเป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือในการวจิยัจนส าเร็จ จึงขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน่ี  

 ขอขอบคุณบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดใหม่ ดร.ธวชัชยั ทองโอภาสและประชาชนในพื้นท่ีของต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดั
อ่างทอง ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดระยะเวลา
การท าวจิยัและเป็นก าลงัใจในการท าวจิยัจนแลว้เสร็จ 

 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่งานวิจยัเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้อ่านและผูท่ี้สนใจในการศึกษา
ไม่มาก็นอ้ย หากงานวจิยัเล่มน้ีมีส่วนผดิพลาดประการใด ขออภยั ณ ท่ีน่ีดว้ย 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

       ประเทศไทยมีการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่ีน่าสนใจหลายแห่ง เช่น การเท่ียวเขา การเท่ียวทะเล การเท่ียว
น ้ าตกหรือการเท่ียวสวนสัตว์และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการ
ท่องเท่ียวเชิงอุทยานก็เป็นอีกหน่ึงการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทยเพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคญัและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรืออาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมี
อายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ 
ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภณัฑ์ วดั ศาสนสถานและส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรม เป็นตน้ (ปรีดี พิศภูมิวถีิ, 2563) 

       ต  าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทองก็เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีมี
ความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัมีประเพณี วฒันธรรม อาชีพและอาหารพื้นเมืองเก่าแก่ของชุมชน
ตลาดใหม่ท่ีมีมาตั้งแต่โบราณใหไ้ดเ้ขา้มาท่องเท่ียว เยีย่มชม แต่เน่ืองจากต าบลตลาดใหม่เป็นต าบลขนาดเล็ก
มีจ านวนประชากรน้อยและไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นหลกัแหล่งท่ีส าคญัและไม่เป็นท่ีนิยม จึงยงัไม่เป็นท่ี
รู้จกัของผูค้นท่ีจะมาท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่จึงได้
มีโครงการในการจดัท าอุทยานประวติัศาสตร์ของต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวงัอ่างทองข้ึน 
เพื่อจดัท าการพฒันาอุทยานท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี 
ผูว้ิจยัจึงมีการศึกษาบริบท ศกัยภาพและขอ้จ ากดัของพื้นท่ี พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคท่ีมีผลต่อการจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

       แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ซ่ึงเป็นภารกิจของคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
(ท.ท.ช.) ก าหนดไวต้ามพระราชบญัญติันโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 โดยท่ีผ่านมาได้มีการ
จดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นแผนพฒันาฉบบัแรกของประเทศและได้
ส้ินสุดในปี 2559 ดงันั้น เพื่อให้การท่องเท่ียวมีการบริหารและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จึงตอ้งจดัท าแผนพฒันา
การท่องเท่ียวแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ 5 ปีถดัไป 
ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูป นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมไดพ้ิจารณาให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
พ.ศ. 2564-2569 เพื่อเป้าหมายการยกระดบัประเทศไทยให้เป็นประเทศพฒันา มีการบริหารจดัการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพอยา่งย ัง่ยืน ให้สอดคลอ้งตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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และแนวทางการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา, 2563) ทั้งน้ี เน่ืองจากต าบลตลาดใหม่ก็เป็นอีกสถานท่ีท่ีมีความน่าสนใจทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแต่
ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั อาจส่งผลให้ในอนาคตประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัเหล่านั้นมีการสูญหายหรือไม่เป็นท่ี
รู้จกัในคนรุ่นหลัง ด้วยเหตุดังกล่าวทางผูว้ิจยัจึงได้มีความสนใจในการศึกษาและจดัท าแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โดยน าแผนการพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติฉบบัท่ี 2 และการน าหลกัBCG ซ่ึง
เป็นแนวทางการพฒันาท่ีสอดรับกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) เขา้มาช่วยในการพฒันา เพื่อพฒันา
ต าบลใหพ้ฒันาไปสู่การเป็นชุมชนท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่และย ัง่ยนื โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เป็นหลักและน าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีได้ไปด าเนินตาม
วตัถุประสงคท่ี์มุ่งฟ้ืนฟูและพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งดา้นคุณภาพ ดา้นการ
แข่งขนั  เกิดการสร้างรายไดแ้ละการกระจายรายไดค้วบคู่ไปกบัการพฒันาท่ี ย ัง่ยนืใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  

1.2 วตัถุประสงค์ 

       1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทของพื้นท่ี ท่ีมีผลต่อการพฒันาอุทยานท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยนื 
       1.2.2 เพือ่วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพฒันาอุทยานท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์
เพื่อความย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัหลกั BCG Model 
       1.2.3 เพื่อจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยืนสอดคล้องกบัหลกั 
BCG Model 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

       1.3.1 เน้ือหา  : การจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ของต าบลตลาดใหม่เพื่อความย ัง่ยนื 
       1.3.2 ประชากรและผูใ้ห้ข้อมูล : ประชาชน ผูน้ าชุมชน รวมถึงผูบ้ริหารท้องถ่ินต าบลตลาดใหม่      
อ  าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
       1.3.3. พื้นท่ี : ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
       1.3.4 เวลา : เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม ปี 2564 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

       1.4.1 เพื่อใหท้ราบบริบทของพื้นท่ีท่ีมีผลต่อการพฒันาอุทยานท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 
       1.4.2 เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาอุทยานท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยนื 
       1.4.3 เพื่อไดแ้ผนการพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัหลกั 
BCG Model 
       1.4.4 เพื่อใหป้ระชาชน ผูน้ าชุมชนรวมถึงผูบ้ริหารงานส่วนทอ้งถ่ินของชุมชนน าแผนการพฒันาฯไปใช้
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพชุมชน 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

       แผนพฒันาการท่องเท่ียว คือ เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีรวบรวมขอ้มูลของในพื้นท่ีนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ขอ้มูลทัว่ไป สภาพและบริบทของพื้นท่ี ประชากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระทัง่แผนยุทธศาสตร์
ของประเทศท่ีมีผลต่อการน ามาพฒันาพื้นท่ีนั้น โดยการจดัท าการท่องเท่ียวโดยตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วม
ใจกนัจากหลายฝ่ายในการจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียว พิจารณาถึงทรัพยากรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆ ตลาดและกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้นๆ ในการวางแผนการ
ท่องเท่ียวยงัตอ้งพิจารณาแง่มุมทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและสถาบนัต่างๆท่ีมีส่วนต่อการพฒันาการ
ท่องเท่ียว ขั้นตอน กระบวนการวางแผนการท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคต่์างๆท่ีผูจ้ดัท าแผนวางไว้
และสอดคลอ้งกนัระหวา่งทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน โดยชุมชนจะตอ้งมีส่วนร่วมดว้ยเพื่อให้การพฒันาการ
ท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
 งานวิจัย เร่ือง การจัดท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์ ต าบลตลาดใหม่       
อ  าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียว มีการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดประเด็นซ่ึงน าไปสู่การวิเคราะห์บริบท จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ทฤษฎีการจดัท าแผน 
 2.2 ทฤษฎีการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 2.3 ทฤษฎีการท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ 
 2.4 การวเิคราะห์ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว (6A) 
 2.5 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  
 2.6 ขอ้มูลพื้นฐานทางประวติัศาสตร์ ต าบลตลาดใหม่ 
 2.7 ยทุธศาสตร์ แผน นโยบายและโมเดลเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ทฤษฎกีารจัดท าแผน 
 2.1.1 ความหมายของแผน 
 แผน หมายถึง ขอ้ความท่ีแสดงการกระท าท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ซ่ึงน าเสนอเพื่อช่วยให้องคก์าร
ประสบความส าเร็จ ( ศิริวรรณ เสรีรัตน , ม.ป.ป., หน้า 151) อีกทั้งยงัสามารถใช้เป็นขอ้ก าหนดท่ีใช้เป็น
เคร่ืองมือหรือแนวทางหรือวิธีการหรือการปฏิบติั ซ่ึงผูบ้ริหารตั้งใจท่ีจะใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
(Bateman & Snell, 1999, p. 126 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, ม.ป.ป., หนา้ 149) 

 ผูศึ้กษาจึงสรุปไดว้่า แผน หมายถึง การพิจารณาแนวทางปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา
เปรียบเทียบเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบนัและอนาคต เป็นการคาดการณ์ส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึน เน่ืองจากแผนมีความส าคญั
ดงัน้ี การจดัการความรู้ กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (2564) 

  1) ช่วยใหก้ารบริหารงานเป็นไปโดยประสานสอดคลอ้งกนั 
  2) ช่วยใหเ้กิดการประหยดัทั้งดา้น คน เวลา งบประมาณ 
  3) ช่วยใหมี้การตรวจสอบ/ควบคุมงาน ใหมี้ประสิทธิภาพ 
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  4) ช่วยในการขยายงานและปรับปรุงวธีิการด าเนินงานขององคก์ร 
 2.1.2 ประเภทของแผน 
           การจดัการความรู้ กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม , (2564) ไดก้ล่าววา่ 
การจ าแนกประเภทของแผนข้ึนอยู่กบับรรทดัฐานท่ีน ามาใช้ในการจ าแนกและจดัแบ่งประเภท เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้านและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ การวางแผนอาจจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ 
โดยอาศยัหลกัเกณฑท่ี์แตกต่างกนัไป การจ าแนกประเภทของแผนท่ีส าคญัๆมี ดงัน้ี 

 1) จ  าแนกตามระดบัหน่วยงาน  

  คือ เป็นแผนซ่ึงระบุถึงระดบัหน่วยงานท่ีก าหนดแผนและก าหนดวิธีการในการปฏิบติัตาม
แผน แผนประเภทน้ี ได้แก่ แผนระดบัชาติ แผนระดบักระทรวง แผนระดบักรม แผนระดบัจงัหวดั แผน
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา แผนระดบัโรงเรียน เป็นตน้ 

 2) จ าแนกตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย  

  คือ เป็นแผนซ่ึงจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายโดยเฉพาะ เช่น แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพฒันาชนบท แผนพฒันาแหล่งอุตสาหกรรมภาค
ตะวนัออก เป็นตน้ 

 3) จ  าแนกตามระยะเวลา แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

  3.1) แผนระยะสั้น คือ แผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างเฉพาะเจาะจง ซ่ึงอาศยักรอบของแผนระยะ
กลางหรือแผนกลยุทธ์ เป็นแนวทางในการจดัท ารายละเอียดของแผน มีรายละเอียดครบถว้นเก่ียวกบังานท่ี
ปฏิบติั มีระยะเวลาด าเนินงาน ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณหรือวสัดุต่างๆท่ีจะตอ้งใช ้เรียกแผนประเภท
น้ีวา่ แผนปฏิบติัการ 
  3.2) แผนระยะกลาง คือ แผนท่ีให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนระยะยาว ส่วนใหญ่จะมี
ระยะเวลอยูร่ะหวา่ง 2 -5 ปี เช่น แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 10 เรียกแผนประเภทน้ีวา่ แผนกลยุทธ์ 
เป็นตน้ 
  3.3) แผนระยะยาว คือ แผนท่ีก าหนดทิศทางและแนวโนม้ของการปฏิบติังานในช่วงเวลาท่ี
ก าหนดอาจจะเป็น 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 15 ปี แผนพฒันา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 10 ปี เป็นตน้ 

  4) จ  าแนกตามลกัษณะการใช ้โดยปกติองคก์ารหรือหน่วยงานต่างๆ จะมีแผนท่ีใชอ้ยู ่2 ประเภท  

  4.1) แผนท่ีมีวตัถุประสงค์เดียว (Single-Purpose planning) คือ แผนท่ีใช้ส าหรับเป็น
แนวทางในการปฏิบติัเฉพาะงานหรือเฉพาะความรับผิดชอบหรือเป็นไปตามสถานการณ์ แผนนั้นก็จะถูก
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ยกเลิกไม่ใชอี้กต่อไป เรียกวา่ “แผนชัว่คราว” เช่น แผนลดค่าเงินบาท แผนป้องกนัน ้ าท่วม โครงการแพทย์
อาสาสมคัรเคล่ือนท่ีและอ่ืนๆ เป็นตน้ 

  4.2) แผนท่ีใชอ้ยา่งต่อเน่ือง (Continuous-Use Planning) คือ แผนท่ีใชส้ าหรับเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจ าด้วยระยะเวลาท่ียาวนาน  แมจ้ะมีผลกระทบต่างๆเกิดข้ึน
ในขณะด าเนินงาน แผนชนิดน้ีจะไม่เปล่ียนโครงสร้างแต่จะปรับปรุงรายละเอียดให้สามารถด าเนินการ
ต่อไปได ้ เรียกว่า “แผนถาวร” หรือ “แผนงานหลกั” ไดแ้ก่ นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นโยบายการพฒันา
ชนบท  นโยบายการป้องกนัและปราบปรามคอมมิวนิสต ์ นโยบายการลดอตัราการเกิด เป็นตน้ 

 5) จ  าแนกตามระดบัการบริหารงานหน่วยงาน  

  มณีรัตน์ สุวรรณวารี, (2564) กล่าววา่ แผนประเภทน้ี อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

  5.1) แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) คือ แผนท่ีถูกจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเป็นหมายกลยุทธ์ของหน่วยงานแลว้ประสานไปยงัผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัล่าง ท าให้
การวางแผนกลยุทธ์มีลกัษณะการบริหารแบบลงล่าง (Top-Dow Planning) ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงมีบทบาท
ส าคญัท่ีสุด การวางแผนกลยุทธ์จะกล่าวถึงขอบเขตกวา้งๆของการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน ซ่ึงต้อง
ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดท่ีหน่วยงานมีอยูต่ลอดจนการพยากรณ์สภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
เป้าหมายของการวางแผนกลยทุธ์ โดยทัว่ไปจะมุ่งเนน้ใหห้น่วยงานเจริญเติบโตและด ารงอยูไ่ดใ้นอนาคตกบั
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  5.2) แผนยทุธวธีิ (Tactical Planning) คือ แผนท่ีเกิดจากการกระท าร่วมกนัระหวา่งผู ้บริหาร
ระดบัสูงกบัผูบ้ริหารระดบักลาง เพื่อใหห้น่วยงานสามารถด าเนินธุรกิจกา้วไปสู่ผลส าเร็จท่ีวางไว ้ซ่ึงเป็นไป
ตามเป้าหมายแผนยุทธวิธีและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนยุทธวิธีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและเป็น
กิจกรรมท่ีต้องกระท าโดยหน่วยงานย่อยซ่ึงอยู่ภายในหน่วยงาน การวางแผนยุทธวิธีท่ีดีต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขตก าหนดของแผนกลยุทธ์ แต่แผนยุทธวิธีจะท าหนา้ท่ีในการผสมผสานสอดคลอ้งระหวา่งแผนและ
กลยุทธ์ ซ่ึงนิยมน ามาใช้เป็นแผนระดบัล่างท่ีเป็นแผนระยะสั้น โดยเนน้ให้ครอบคลุมในส่ิงท่ีมีความส าคญั
ทั้งหมด เช่น ค่าใชจ่้าย รายได ้เวลาและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เป็นตน้ 

  5.3) แผนปฏิบติัการ (Operational Plans) คือ ใช้อธิบายเป้าหมายในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานในลกัษณะท่ีเป็นหนา้ท่ีเฉพาะของหน่วยงานหรือมีลกัษณะท่ีเป็นงานท่ีตอ้งท าเป็นประจ าวนัต่อวนั 
การวางแผนปฏิบัติการเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารระดับล่างท่ีจะต้องกระท าตามเป้าหมายปฏิบัติการให้
สอดคล้องกบัแผนยุทธวิธีและแผนกลยุทธ์ จึงมีลกัษณะการวางแผนระยะสั้นมกัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ
ภายในหน่วยงาน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีผูบ้ริหารสามารถควบคุมได ้
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 6) การจ าแนกแผนตามหนา้ท่ีด าเนินงาน  

  ศิริวรรณ แก้วจนัดา, (2551) อธิบายว่า การจ าแนกแผนตามหน้าท่ีด าเนินงานสามารถ 
จ าแนกแผนออกได ้5 ชนิด ไดแ้ก่ 
  6.1) แผนแม่บท (Master Plan) คือ แผนท่ีเกิดจากการรวมแผนทั้งหมดภายในหน่วยงานเขา้
ไวด้ว้ยกนั เพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างโดยรวมของการปฏิบติังานภายในหน่วยงานและใชเ้ป็นแม่แบบในการ
วางแผนระดบัรองลงไปของกิจการ 

  6.2) แผนหน้าท่ี (Functional Plan) คือ แผนท่ีถูกวางข้ึนเพื่อเฉพาะเจาะจงใช้กบักลุ่มงาน 
แผนปฏิบติังานจะเป็นแผนย่อยท่ีอยูใ่นแผนใหญ่(แผนแม่บท) จะช่วยให้ผูป้ฏิบติัทราบวา่หน่วยงานจะตอ้ง
ท าอะไร ท าอยา่งไรและท าเพื่ออะไร ตลอดจนแสดงเป้าหมายสุดทา้ยท่ีคาดหวงั เม่ือปฏิบติัตามแผนทุกอยา่ง
หมดแลว้ การจ าแนกการวางแผนตามหนา้ท่ีน้ี สามารถจ าแนกแผนย่อยออกไดเ้ป็นแผนดา้นบุคลากร แผน
ดา้นการผลิต แผนดา้นการตลาดและแผนดา้นการเงิน 

  6.3) แผนงานโครงการ (Project) คือ แผนท่ีหน่วยงานท าข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายเก่ียวกบั
กิจกรรมใหญ่ของหน่วยงานเฉพาะคร้ัง ซ่ึงตอ้งใชปั้จจยัเป็นจ านวนมากจากหน่วยงานหลายหน่วยงาน การ
วางแผนงานโครงการจะช่วยให้หน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงานรู้หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน มีการ
ประสานสัมพนัธ์อนัดี ซ่ึงจะท าใหง้านบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  6.4) แผนสรุป (Comprehensive Plan) คือ แผนท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสรุปรวมแผนหนา้ท่ีตลอดจน
แผนงานโครงงานท่ีหน่วยงานกระท า โดยอาจจ าแนกเป็นหมวดหมู่หรือจ าแนกตามขอบเขตของงาน ระดบั
ความซับซ้อนในการปฏิบติั เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ การวางแผนประเภทน้ีจะเห็นได้ชัดในการ
วางแผนบริหารประเทศของรัฐบาล เช่น แผนสาธารณสุข แผนการจดัการศึกษา เป็นตน้ 

  6.5) แผนกิจกรรม (Activity Planning) คือ แผนท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นตารางเวลาของ
การปฏิบติังาน (Schedule) แสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานย่อยในหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรมอะไร ในช่วงเวลาใดบา้ง กิจกรรมนั้นจะเร่ิมตน้เม่ือไรและจะตอ้งด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองกบั
หน่วยงานใดบา้งหรือไม่ เพื่อใหง้านนั้นแลว้เสร็จ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 7) จ าแนกตามความถ่ีของการน าแผนไปใช ้ 

  อภสัสร ปูชนียกุล, (2562) กล่าววา่ การจ าแนกความถ่ีของการน าไปใช ้จะแบ่งแผนออกได ้
เป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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  7.1) แผนหลัก (Standing Plan) คือ แนวคิด หลักการหรือแนวทางปฏิบติัในการกระท า
กิจกรรมบางอยา่งภายในหน่วยงานซ่ึงตอ้งมีการกระท าซ ้ าบ่อยๆ แผนหลกัจะถูกน ามาใชไ้ดห้ลายๆคร้ังโดย
ไม่มีการก าหนดอาย ุเป็นเคร่ืองมือส าหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาระหวา่งฝ่ายต่างๆ 

  7.2) แผนใช้เฉพาะคร้ัง (Single-Use Plan) คือ แผนท่ีเตรียมข้ึนอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวแลว้จะไม่มีโอกาสเกิดข้ึนอีก (One Time Goal) เม่ือบรรลุผลตามท่ีก าหนด
แลว้จะเลิกใชแ้ผนนั้นๆแต่ถา้สถานการณ์เอ้ืออ านวยจะน ากลบัมาใชใ้หม่อีกก็ได ้

 8) แบ่งตามความถ่ีในการใชแ้ผน ดงัน้ี มณีรัตน์ สุวรรณวารี, (2564) 
  8.1) แผนประจ า (Standing plan) แผนท่ีถูกน ามาปฏิบติัตลอดเวลา ประกอบไปดว้ย 
   - นโยบาย (Policy) จะเป็นแนวทางกวา้งๆท่ีใช้ในการตดัสินใจและปฏิบติัภารกิจ
ในองคก์าร 
   - ระเบียบวธีิปฏิบติั (Procedure) เป็นขอ้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน ซ่ึงไม่เปิด
โอกาสใหใ้ชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจแต่อยา่งใด 
   - วิธีการ (Method) มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัระเบียบวิธีปฏิบติั แต่จะมีรายละเอียดท่ี
เจาะลึกและเฉพาะเจาะจงมากกวา่ 
   - กฎ (Rule) เป็นค าแนะน าท่ีเฉพาะเจาะจง ไม่แสดงล าดบัขั้นตอนของการกระท า 
และมกัมีบทลงโทษไวส้ าหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตาม 

        8.2) แผนใช้คร้ังเดียว (Single use plan) เป็นแผนท่ีแสดงลกัษณะการปฏิบติังานในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงท่ีก าหนดไว ้และจะมีการวางแผนใหม่เม่ือไดด้ าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงคข์องแผนนั้น
แลว้ 
แผนใชค้ร้ังเดียวน้ีประกอบไปดว้ย 
   - โครงการ (Programme) เป็นชุดของวตัถุประสงคส์ าหรับบรรลุเป้าหมายท่ีส าคญั
ขององค์การเพียงคร้ัง เดียว มกัมีระยะเวลาท่ียาวนาน และมกัจะระบุขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมาย วิธีการ 
ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลา และการคาดการณ์ค่าใชจ่้าย 
   - โครงงาน (Project) เป็นส่วนท่ียอ่ยลงไปของโครงการและมีระยะเวลาท่ีสั้น 
   -  งบประมาณ (Budget) เป็นแผนซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเ งินของโครงการ
ด าเนินงานในระยะเวลาหน่ึง แผนน้ีมกัจะแสดงการกะประมาณ การบริหารโครงการ ค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุนการด าเนินงาน 
   - ตารางการท างานของโครงงาน (Project schedule) แผนงานท่ีใชก้ าหนดกิจกรรม
ท่ีตอ้งปฏิบติัในกรอบของเวลาเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของโครงการ โดยทัว่ไปนิยมใช ้Gantt chart 
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 2.1.3 ประโยชน์ของแผน  
 การจดัการความรู้ กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม , (2564) กล่าวถึง
ประโยชน์ของแผนไวว้า่  

 1) แผนใหทิ้ศทาง เน่ืองจากการบริหารงานใหป้ระสบความส าเร็จจ าเป็นตอ้งมีทิศทางในการบริหาร
แผน คือตวัก าหนดวตัถุประสงค ์นโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ 

 2) แผนให้ภาพรวม เน่ืองจากแผนท่ีสมบูรณ์จะครอบคลุมภารกิจทั้งหลายทั้งมวลขององค์กร เช่น 
แผนพฒันาการศึกษาจะประกอบดว้ย แผนงานวิชาการ แผนงานธุรการ แผนงานปรับปรุงคุณภาพ แผนงาน
การเงิน เป็นตน้ 

 3) แผนเป็นเคร่ืองมือส าหรับควบคุมและติดตามผล เน่ืองจากแผนท่ีดีจะก าหนดเป้าหมายไวช้ดัเจน
ท าให้สามารถแผนในการตรวจสอบได้ว่า งานได้ด าเนินไปมากน้อยเพียงใดผลเป็นอย่างไร เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ เพื่อจะไดข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feed Back) ท่ีถูกร้องเรียนมาปรับปรุงวธีิการด าเนินงาน 

 4) แผนเป็นวธีิการแห่งการท างานร่วมกนั เน่ืองจากการจดัท าแผนท่ีดีเป้นกระบวนการท่ีเกิดจากการ
ท างานร่วมกนัของสมาชิกในองค์กรซ่ึงทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทศัน์    
พนัธกิจ ฯลฯ 

 5) แผนก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหาร 

 2.1.4 การวางแผน  

 ปิยาภรณ์ ชินวงคพ์รหม, (2562) ให้ความหมายของการวางแผนไวว้า่ การวางแผน คือ กระบวนการ
คิดพิจารณาไวล่้วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร ท าไมจึงท าให้ใครท า ท าท่ีไหน เม่ือไหร่ โดยอาศยัการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ การวางแผนเป็นงานท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหาร
ขององคก์าร เป็นภารกิจท่ีผูบ้ริหารตอ้งกระท าเป็นล าดบัแรกของการบวนการบริหาร การด าเนินการใดๆ ถา้
มีการวางแผนท่ีดีมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีจดัเจนก็เช่ือไดว้่างานนั้นยอ่มประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 
โดยเฉพาะการพฒันางาน การป้องกนัความผิดพลาดท าไดโ้ดยการวิเคราะห์ ขั้นตอนการท างานและปัจจยั
การด าเนินงาน องคก์ารไม่มีแผนงานยอ่มมีโอกาสท่ีประสบกบัความลม้เหลวไดง่้าย ดงันั้นองคก์ารจึงตอ้งมี
การวางแผนเพื่อใหก้ระบวนการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ฟรีดแมน (Friedman, 1992 อา้งถึงใน เป่ียมศกัด์ิ ตนันิรัตน์, 2540, 9) ใหค้วามหมายของการวางแผน 
ว่า การวางแผนเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีคนเราไดถื้อด าเนินการข้ึนในลกัษณะเป็นความเพียรพยายามของ
สังคม เพื่อท่ีจะสร้างสรรค์อนาคตรวมกนัดว้ยสติปัญญา การวางแผนไม่ไดเ้ป็นอะไรอ่ืนใดนอกเสียจากวา่
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เป็นการกระท าบางอย่างท่ีเป็นการตดัสินใจและการกระท าการ โดยมีจุดประสงค์อยู่ท่ีการส่งเสริมให้เกิด
ความดีงามข้ึนในสังคมท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (ม.ป.ป. , 149) ให้ความหมายของการวางแผน ว่า การวางแผน (Planning) 
เก่ียวข้องกับการก าหนด (การเลือก) ภารกิจ (Missions) และวตัถุประสงค์ (Objectives) ตลอดกิจกรรม 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น ซ่ึงตอ้งอาศยัการตดัสินใจการเลือกระหวา่งทางเลือกการปฏิบติัในอนาคต 

 ผูศึ้กษาจึงสรุปได้ว่า การวางแผน คือ การวางแผนเป็นงานขั้นแรกของกระบวนการบริหารเป็น
กระบวนการในการพิจารณา ลกัษณะองค์การในอนาคต การเลือกและปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิผลเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในอนาคต โดยหน่วยงานทุกระดบัทั้งภาครัฐและเอกชนจ าเป็นตอ้งมีปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ี
จะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถด าเนินงานไดส้อดคลอ้งกบั
กระบวนการท างาน รวมทั้งทราบรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบักระบวนการระยะเวลาของการท างานนั้น หาก
เกิดขอ้ผิดพลาดจะสามารถทราบไดท้นัทีวา่เกิดจากสาเหตุอะไรและสามารถท าการแกไ้ขไดท้นัท่วงทีท่ีเกิด
การผิดพลาดในกระบวนการท างาน ไม่ก่อให้เกิดการเสียเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท างานและ
ก าหนดแนวทางการท างานในอนาคตไดเ้พื่อความส าเร็จของหน่วยงาน  

 2.1.5 ความส าคัญของการวางแผน 

 ซามูเอล ซี. เซอร์โต, หนงัสือการจดัการสมยัใหม่ (2552) กล่าวถึงความส าคญัของการวางแผน ดงัน้ี 

 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  - มองเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน  เช่น  การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีปัญหา
ความตอ้งการของประชาชนในสังคมนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
  - องค์การจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมตวัและเผชิญกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองจากความผนัผวนของ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เป็นตน้  

 2) ท าใหเ้กิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆเขา้มาในองคก์าร 
  เน่ืองจากปัญหาของการวางแผนยึดถือและยอมรับเร่ืองการเปล่ียนแปลง ไม่มีส่ิงใดอยูอ่ย่าง
นิรันดรจึงท าใหมี้การยอมรับแนวคิดเชิงระบบ (System  approach) เขา้มาใชใ้นองคก์ารยคุปัจจุบนั 

 3) ท าใหก้ารด าเนินการเป็นไปดว้ยความมัน่คงและมีความเจริญเติบโต 
  - เป็นหลกัประกนัการด าเนินการเป็นไปดว้ยความมัน่คงและมีความเจริญเติบโต 
  - เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซับซ้อน เพราะการวางแผนท าให้มองเห็น
ภาพรวมขององคก์ารท่ีชดัเจน 
  - เป็นการอ านวยประโยชน์ในการจดัระเบียบขององคก์าร ให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะ
งานมากยิง่ข้ึน 
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  - เป็นการจ าแนกงานแต่ละแผนกไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นกนั 

 4) ท าใหเ้กิดความแจ่มชดัในการด าเนินงาน 
  เน่ืองจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศยัทฤษฎีหลกัการและงานวิจยัต่างๆ (a rational 
approach) เป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในอนาคตอยา่งเหมาะสมกบัสภาพองคก์าร
ท่ีด าเนินอยู ่ไม่มีองคก์ารใดท่ีประสบผลส าเร็จได ้ โดยปราศจากการวางแผน   

 2.1.6 ข้อจ ากดัของการวางแผน     

 การจดัการความรู้ กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, (2564) ไดอ้ธิบายวา่ 
การวางแผนท่ีดียอ่มน าไปสู่เป้าหมายท่ีคาดหวงัของงาน ในทางปฏิบติัการวางแผนนั้นมกัจะมีขอ้จ ากดัหรือ
อุปสรรคในการวางแผน ซ่ึงขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน ขอ้จ ากดัการ
วางแผนสรุปได ้ดงัน้ี 

 1) การวางแผนจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ขอ้มูลต่างๆถูกน ามาวิเคราะห์และพิจารณาก าหนด
จุดมุ่งหมาย กิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินงานถา้ในขณะท่ีท าการวางแผนนั้นได้รับขอ้มูลท่ีมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือ
ไม่ได ้ก็จะส่งผลให้การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ก าหนดเป้าหมายและวิธีการท างานก็จะผิดพลาดไปดว้ย 
ข้อมูลจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการวางแผน การวางแผนเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลาและส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้าย 

 2) การวางแผนเป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้ ถา้ผูบ้ริหารขาดวสิัยทศัน์ ขาดความเป็นผูน้ า ขาดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคก์็จะไม่สามารถวางแผนท่ีดีได ้ผูท่ี้จะวางแผนไดดี้ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีวิสัยทศัน์จึงจะสามารถ
มองเป้าหมาย มาตรการประเมินและติดตามแผนท่ีได้วางไวน้ั้นอย่างเหมาะสมและมีความเข้าใจการ
ด าเนินงานตามแผนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 3) ขาดปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบหลกัในการวางแผน เช่น ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในการวางแผน 
ขาดขอ้มูลต่างๆท่ีจะน ามาใชป้ระกอบในการตดัสินใจ เป็นตน้ 

 4) ผูป้ฏิบติังานและผูรั้บผิดชอบแผนอาจไม่เขา้ใจส่วนใดส่วนหน่ึงของแผน ท าให้การส่ือสารการ
มอบหมายการด าเนินงาน เป็นตน้ 

 5) การด าเนินงานภายในองคก์ารท่ีมีความเขม้งวดเกินไปจะเป็นอุปสรรคต่อการเกิดความคิดริเร่ิม
และแนวความคิดใหม่ๆในการท างาน ดงันั้น ผูว้างแผนโดยเฉพาะผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีการยืดหยุ่นในการ
ด าเนินงานในบางกรณีซ่ึงจะน ามาสู่ผลดีต่อการปฏิบติังานตามแผน 
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 6) การต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ซ่ึงถา้ผูว้างแผนไม่ยอมรับในเร่ืองท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น นโยบายของรัฐ 
เศรษฐกิจและการเมืองอาจน าไปสู่การต่อตา้นจากกลุ่มพนกังาน ซ่ึงจะส่งผลท าให้กระบวนการวางแผนขาด
ประสิทธิภาพได ้

 7) การปฏิบติังานตามแผนตอ้งมีการประเมินผลเป็นระยะๆ ปรับปรุง แกไ้ขและขจดัอุปสรรคต่างๆ 
หากผูป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจและเขา้ใจเอาว่าการประเมินผลเป็นการจบัผิดหรือตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของผูป้ฏิบติั จึงไม่อยากใหค้วามร่วมมือเท่าท่ีควรท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

 8) ประสิทธิภาพการวางแผนอาจมีขอ้จ ากดัจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเกิด
ภยัธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีผูว้างแผนไม่อาจควบคุมได ้อาจมีผลท าใหก้ารด าเนินงานตามแผนมีอุปสรรค
และปัญหาเกิดข้ึนได ้

 2.1.7 ชนิดของการวางแผน  

 การจดัการความรู้ กองแผนงาน ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, (2564) กล่าวถึงการ
วางแผนอาจมีความแตกต่างทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการด าเนินงานขององคก์าร โดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1) วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย (Objective or Goals)  
  หมายถึง เป้าหมายท่ีตอ้งการให้กิจกรรมด าเนินการบรรลุผลมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง เป็น
ผลลัพธ์ท่ีสามารถวดัได้วตัถุประสงค์เป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
วตัถุประสงคจึ์งเปรียบเสมือนเคร่ืองมือการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์าร การก าหนด
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายดว้ยความรอบคอบชดัเจนจะน ามาซ่ึงความส าเร็จขององคก์าร เพราะคนทุกคนใน
องคก์ารจะมีความเขา้ใจอนัจะน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีสนบัสนุนใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ 

 2) จุดมุ่งหมายหรือภารกิจ (Purposes or Missions)  
  หมายถึง จุดประสงคส่ิ์งท่ีจ  าเป็นและเป็นความตอ้งการ เพื่อความอยูร่อดขององคก์าร โดย
ทุกองคก์ารจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายและภารกิจในทุกๆระบบ เช่น จุดมุ่งหมายหรือภารกิจขององคก์าร คือ การ
ผลิตและการจดัจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ เป็นตน้ 

 3) นโยบาย (Policies)  
  หมายถึง ส่ิงท่ีเขา้ใจและเป็นส่ิงท่ียอมรับทัว่ทั้งองคก์าร ซ่ึงจะใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับ
การตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือพนักงานขององค์การ นโยบายจะช่วยวางขอบเขต
แนวทาง เพื่อให้สามารถเลือกตดัสินใจปฏิบติัการได้ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถบรรลุถึงวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย สะดวกแก่ผูบ้ริหารในการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีไปยงัผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ารได ้
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  ดงันั้น นโยบายท่ีแทจ้ริงแลว้จะตอ้งเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจในการตดัสินใจได้ใน
ขอบเขตอนัควร เพราะถา้หากเป็นนโยบายท่ีไม่เปิดโอกาสใหใ้ชดุ้ลยพินิจก็จะกลายเป็นกฎ (Rules) ไป 
 4) กลยทุธ์ (Strategies)  
  หมายถึง แผนการปฏิบติังานขององค์การท่ีอธิบายถึงการจดัสรรทรัพยากรและกิจกรรม
อ่ืนๆ ให้เหมาะสมกบัส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลดีเป็นขอ้ได้เปรียบ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์โดยให้มี
ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ณ ระดบัท่ียอมรับได ้

          กลยุทธ์มีความส าคญัต่อกระบวนการวางแผนอยา่งมากเพราะจะช่วยท าหนา้ท่ีส าหรับเป็น
พื้นฐานของขั้นตอนการวางแผนท่ีจะกระท าต่อไป ลกัษณะของกลยุทธ์จึงคลา้ยกบัการออกแบบหรือเป็น
วธีิการในภาพรวมขององคก์ารการเลือกไวส้ าหรับช่วยใหส้ามารถผลกัดนัไปสู่วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 5) กระบวนการปฏิบติังาน (Procedures)  
  หมายถึง แผนท่ีก าหนดวิธีการจดัการกิจกรรมการด าเนินงานภายในองค์การเป็นแนวทาง
ปฏิบติังานอย่างเป็นล าดบัขั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ให้บรรลุผลตามท่ี
ก าหนดไว ้กระบวนการปฏิบติังานจะบรรลุถึงวธีิการกระท าวา่กิจกรรมใดหรืองานใด จะตอ้งด าเนินการเป็น
ขั้นเป็นตอนอยา่งไรจึงจะใหผ้ลส าเร็จตามท่ีตอ้งการ  
  - เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายขององคก์าร  
  - เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาความซ ้ าซอ้นและล่าชา้ในการปฏิบติังาน 
  - เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัองค์การ เพราะวิธีปฏิบติัขององค์การแต่ละแห่งอาจไม่
เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์และความแตกต่างกนั 
  - เพื่อพิจารณาทบทวนกระบวนการปฏิบติังานท่ีใชอ้ยูเ่ป็นระยะๆ เพื่อให้วิธีการปฏิบติังาน
ท่ีก าหนดข้ึนนั้นเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 6) วธีิการท างาน (Method)  

  หมายถึง แผนท่ีจะบอกให้ทราบถึงแนวทางการท างานอย่างละเอียด ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ถา้มีการก าหนดวิธีกาท างานไวเ้ป็นมาตรฐานแลว้จะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการท างานเดียวกนั
นั้นในคร้ังต่อๆไป สามารถด าเนินการไปอยา่งรวดเร็วตามมาตรฐานก าหนด 

 7) กฎ (Rules)  
  หมายถึง ขอ้ความท่ีอธิบายถึงแผนหลกั ซ่ึงระบุการท าอย่าใดอย่างหน่ึงในสถานการณ์
เฉพาะ หรือเป็นแผนงานซ่ึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตาม 

  กฎแตกต่างจากกระบวนการปฏิบติังานตรงท่ีไม่มีการระบุล าดบัขั้นตอนของเวลา ในการ
ท างาน เป็นกฎบงัคบัใหต้อ้งท าหรือหา้มมิใหก้ระท าในสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง และกฎยงัแตกต่างจาก
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นโยบายตรงท่ีนโยบายเป็นเคร่ืองช้ีแนวทางขอบเขตของการใช้ดุลพินิจได ้แต่กฎนั้นไม่ยอมให้ใช้ดุลพินิจ
เด็จขาด 
 8) มาตรฐาน (Standard)  
  หมายถึง ส่ิงท่ีผูป้ฏิบติังานพยายามกระท าให้ได้ตรงตามรูปแบบดงักล่าว ตามท่ีองค์การ
ก าหนดมาตรฐาน ช่วยให้เห็นถึงการเปรียบเทียบผลการท างานต่างๆ ว่างานท่ีไดก้ระท าแลว้นั้นสูงกว่า ต ่า
กวา่ หรือเท่ากบัมาตรฐานท่ีก าหนด 
      

 
 

ภาพที ่2.1 : แสดงแผนภูมิกระบวนการวางแผนและปฏิบติังาน 
ทีม่า : การพฒันางานดว้ยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต, 2563 

 
 จากภาพท่ี 2.1 แสดงแผนภูมิกระบวนการวางแผนและปฏิบติังาน มีรายละเอียดในการด าเนินการแต่
ละขั้น ดงัน้ี 

 1) การด าเนินการก่อนการวางแผน : เป็นงานขั้นเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเร่ิมวางแผน เตรียม
ความพร้อมในด้านการจดัองค์การ (เช่น แต่งตั้ งให้มีฝ่ายวางแผนซ่ึงอาจจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารหรือฝ่ายวิชาการ) องค์การ ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน การก าหนดวิธีการวางแผน 
(คณะกรรมการต้องช่วยกันคิดว่า จะต้องท าอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรและจะต้องมีคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานอ่ืนมาร่วมในการวางแผนหรือไม่ ฯลฯ) และการรวบรวมข้อมูล (ให้หน่วยงานทุกหน่วยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลใหค้รบถว้นและทุกดา้นและปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ) 

 2) การวิเคราะห์ปัญหา : การวิเคราะห์ปัญหาน้ีพิจารณาจากงานในภารกิจและความรับผิดชอบงาน
ต่างๆในหน่วยงานนั้นทั้งงานท่ีจ าเป็นตอ้งท าและท่ีปฏิบติักนัอยู่เป็นประจ าว่า มีปัญหาในงานใดจะตอ้ง
ปรับปรุง เพิ่มหรือลดในงานตรงส่วนใดบ้างหรือจะขยายงานเดิมให้มีประสิทธิภาพข้ึนอย่างไรบ้าง 
นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณางานท่ีจะท าข้ึนใหม่ จะริเร่ิมงานใหม่ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีการผลิต รวมตลอดถึงแนวนโยบายขององค์การไดอ้ย่างไร การพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาน้ี ตอ้ง



15 
 

อาศยัเคร่ืองมือการศึกษาและพิจารณาจากขอ้มูลสถิติและแยกปัญหาหรือขอ้มูลในแต่ละด้านและบนัทึก
รายการต่างๆ เพื่อท่ีจะน ามาคิดจดัท างานหรือแกปั้ญหาเหล่านั้นใหเ้ป็นแผนงานหรือกิจกรรมต่อไป 
 3) การก าหนดแผนงาน : พิจารณาและวิเคราะห์ปัญหา มีวิธีแกไ้ขหรือปรับปรุงพฒันางานให้ดีข้ึน
ไดอ้ยา่งไรบา้ง ทั้งส่ิงท่ีมีผลโดยตรงและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง จดัแบ่งเป็นกลุ่มแผนงาน เพื่อใหไ้ดผ้ลรวมท่ีคลา้ยคลึง
กนั เช่น แผนงานพฒันาและปรับปรุงดา้นการผลิตขององคก์าร งานพฒันาบุคลากร ฯลฯ ในแต่ละแผนงาน
นั้นจะมีแผนงานท่ีเป็นส่วนยอ่ยของแผนงานนั้น เช่น ในแผนงานการพฒันาและปรับปรุงงานดา้นการผลิต 
อาจจะประกอบด้วยงานการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตการประเมินวิธีการท างานการเพิ่มประสิทธิภาพ
พนกังาน การประเมินผลผลิต เป็นตน้  

 4) การก าหนดเป้าหมาย : การท่ีจะท างานตามแผนงานผู ้ปฏิบัติจะต้องทราบเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ให้ชดัเจนทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติั เป้าหมายท่ีองค์การก าหนด
นั้นควรช้ีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน สามารถวดัและประเมินผลได ้เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังาน 
เป้าหมายท่ีก าหนดอาจเป็น 

  - จดัอบรมพนกังานฝ่ายการผลิตอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
  - จดัใหมี้การศึกษาดูงานส าหรับหวัหนา้งานแต่ละแผนกอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

 5) การก าหนดวิธีการด าเนินการ : การก าหนดวิธีการด าเนินงานน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งคิดถึงส่ิงท่ีตอ้ง
ด าเนินการใน 3 ด้าน คือ การก าหนดวิธีปฏิบติังาน, การก าหนดเวลาและผูรั้บผิดชอบและการก าหนดวิธี
ประเมินผล 
  - การก าหนดวิธีปฏิบติังาน ตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์มาแลว้พิจารณาวา่การท่ีจะ
ท างานนั้น ให้ลุล่วงไดดี้จะมีวิธีการท าอยา่งไรบา้ง บนัทึกแนวคิดทั้งหมดไวแ้ละน ามาวิเคราะห์วา่วิธีการใด
จะดีท่ีสุดบางคร้ังอาจจะน าแนวคิดหลายๆแนวคิดมาผสมผสานกนัและจดัเรียงล าดบัขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตอ้งก าหนดว่างานแต่ละอย่างจะต้องเร่ิมต้นท าเม่ือใดเสร็จส้ินเม่ือใด เวลามากน้อยเพียงใด ใครจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบ  
  - การก าหนดวิธีปฏิบัติงานการก าหนดเวลาและผู ้รับผิดชอบ ถ้าจัดท าเป็นแผนภูมิ
ปฏิบติังาน (Gantt chart) ก็จะดูไดง่้ายข้ึน 
  - การก าหนดวธีิการประเมินผลนั้น ควรระบุวา่ วดัอะไร วดัเม่ือไรและใชเ้คร่ืองมือประเภท
ใด หากมีขอ้พกพร่องก็จะไดรี้บปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

 6) การก าหนดค่าใช้จ่าย : องค์จะตอ้งพิจารณาให้รอบคอบ โดยพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่ การ
ปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนตามท่ีก าหนดไวว้่า จะตอ้งท าอะไรบา้งและจะตอ้งใช้จ่ายเงินเพื่อท ากิจกรรมนั้น 
เป็นจ านวนเงินมากน้อยเพียงไร รวมเงินท่ีตอ้งใช้จ่ายทั้งหมดเป็นจ านวนเงินมากน้อยเพียงไร ค่าใช้จ่าย
เหล่าน้ีจะไดม้าจากแหล่งเงินทุนใดควรระบุไวใ้หข้ดัเจนดว้ย 
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 ขั้นท่ี 1 ถึงขั้นท่ี 6 เป็นกระบวนการวางแผนก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติังาน เม่ือวางแผนงานเรียบร้อยผ่าน
การตรวจสอบและไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจให้ด าเนินการไดแ้ลว้ก็จะถึงขั้นการปฏิบติัตามแผน 
 7) การปฏิบติัตามแผน : ขั้นตอนน้ีเป็นการลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไว ้ตอ้งอาศยั
ความรู้ทางการบริหาร การสั่งการ การตรวจงาน การประสานงาน การตดัสินใจ ภาวะผูน้ าและกฎระเบียบ
การปฏิบติังานตามท่ีหน่วยงานก าหนดส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะรวมอยูใ่นขั้นตอนการน าเขา้กระบวนการผลิตและ
ผลผลิต งานจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารวา่มีความรู้ความเขา้ใจ
ในบทบาท หนา้ท่ี และภาระของงานมากนอ้ยเพียงใด 

 8) การประเมินผลและปรับปรุงแผน : การประเมินผลการปฏิบติัองค์การจะตอ้งมีการกระท าเป็น
ระยะๆ เพื่อตรวจดูความกา้วหน้าและปัญหาอุปสรรคของกระบวนการท างานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพตามแผนงานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ถ้าพบว่ามีปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในขั้นตอนใด
จะตอ้งมีการปรับปรุงแผนท่ีก าหนดไว ้

 การวางแผนงานต่างๆนั้นขอ้มูลทั้งภายนอกและภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ี
จะต้องน ามาเป็นพื้นฐานในการพิจารณาการวางแผนการบริหารองค์การ จ าเป็นต้องน าข้อมูลต่างๆมา
ประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 
  - นโยบายของรัฐซ่ึงอาจจะศึกษาไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนงาน
ขององคก์ารท่ีก าหนดจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย 
  - สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมในสภาพปัจจุบนัและท่ีจะเปล่ียนแปลง
ในอนาคต 
  - สภาพความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการ และเทคโนโลยแีละความเป็นโลกาภิวฒัน์ 
  - สภาพของการแข่งขนัระหวา่งองคก์ารในการผลิต การผลิตและการบริการอตัราส่วนใน
การบริโภคของลูกคา้ 
  - ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน กระบวนการผลิตและสภาพต่างๆขององคก์าร 

 2.1.7 คุณลกัษณะและหน้าทีข่องนักวางแผนทีด่ี 

 ซามูเอล ซี. เซอร์โต, หนังสือการจดัการสมยัใหม่ (2552) กล่าวถึงคุณลกัษณะและหน้าท่ีของนกั
วางแผนท่ีดี ดงัน้ี 

 1) นกัวางแผนท่ีดี ควรมีประสบการณ์เก่ียวกบัการท างานในองคก์ารนั้นมากพอและควรท่ีจะเคยเป็น
หัวหน้าแผนกต่างๆมาแลว้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในการพฒันางานซ่ึงจะปรากฎ
ออกมาในลกัษณะของแผนงาน 
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 2) นกัวางแผนท่ีดี จะตอ้งมีความสามารถในการอุดช่องวา่งทางการบริหารจดัการต่างๆ ท่ียงัมีปัญหา
อยูไ่ดโ้ดยทกัษะและประสบการณ์ท่ีตนคลุกคลีอยูก่บัองคก์ารและมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทต่้อสภาพ
ปัญหาดงักล่าว 

 3) นักวางแผนท่ีดี ควรมีความรู้ทางด้านอ่ืนๆท่ีจ าเป็นด้วย เช่น ความรู้ทางด้านสังคม การเมือง 
เทคนิค ตลอดจนแนวโน้มทางเศรษฐกิจของสังคมท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้นเพื่อสามารถก าหนดทิศทางของ
องคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4) นกัวางแผนท่ีดี ตอ้งเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีสามารถเขา้กบัผูอ่ื้นในองคก์ารได ้เพื่อประโยชน์ใน
การประสานงานใหบ้รรลุตามแผนท่ีวางไว ้

 2.1.8 ผู้บริหารกบัการบริหารการวางแผน  

 ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี, 2560 กล่าวถึง ผูบ้ริหารกบัการบริหารการวางแผน ว่าการวางแผนงาน
เพื่อให้ได้แผนงานนั้น เป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารต้องปฏิบติัเป็นส่ิงแรกเพราะแผนงานจะเป็นกรอบ
ก าหนดทิศทางการท างานร่วมกนั บุคลากรในองคก์ารจะรู้เป้าหมายของงานวา่จะตอ้งท างานอะไร ช่วงเวลา
ใด ท าอย่างไร มีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรและใครเป็นผูรั้บผิดชอบ การท างานท่ีมีแผนงานจะท าให้ลด
ความขดัแยง้ในหน่วยงาน ลดความซ ้ าซ้อนของงานช่วยลดความเส่ียงในการท างาน บุคลากรหรือพนกังาน
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีระบบ ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีบทบาทในการบริหารการวางแผนงาน ดงัน้ี 

 1) ศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกบัปรัชญา นโยบายขององค์การ สภาพปัจจุบนั ปัญหาสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม อุปสรรค ข้อจ ากัด แนวโน้มและข้อมูลต่างๆขององค์การ เพื่อน ามาใช้ก าหนด
แนวนโยบายขององคก์าร 

 2) จดัตั้งคณะกรรมการการวางแผนท่ีประกอบดว้ย ผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้แผนกและหวัหนา้งานต่างๆ 
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ จดัท าแผนงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังานและจัดท า
เอกสารแผนงานและรายงานผลการปฏิบติังานตามแผนงาน 

 3) จดัให้มีการรวบรวมขอ้มูลและเอกสาร รวมทั้งจดัหาทรัพยากรต่างๆให้มีจ  านวนเพียงพอ เพื่อ
สะดวกในการวางแผน 

 4) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการการวางแผนและผูเ้ก่ียวขอ้งให้ทราบภาระหน้าท่ีและนโยบาย
ขององคก์าร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและด าเนินงาน 

 5) ให้แต่ละฝ่ายและแต่ละแผนกไดป้ระชุมบุคคลากร ร่วมกนัวางแผนงานท่ีแต่ละส่วนรับผิดชอบ
ตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้
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 6) ให้คณะกรรมการวางแผนรวบรวมแผนงานจดัหมู่พวก พิจารณาความเป็นไปไดแ้ละประโยชน์
สูงสุดท่ีจะได้รับ จดัเรียงล าดบัความส าคญัและจดัสรรงบประมาณ ท าการประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงาน 
บุคลากรในองคก์ารไดรั้บทราบ เพื่อจะไดป้ฏิบติัตามแผนท่ีไดรั้บอนุมติั 

 7) มอบให้คณะกรรมการวางแผน ติดตามและประเมินผลงาน ถา้มีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้
ผูบ้ริหารทราบ เพื่อจะไดด้ าเนินการแกไ้ขไดท้นัท่วงที น าไปเป็นแนวทางในการวางแผนต่อในปีต่อไป 

 2.1.9 การวางแผนทีม่ีประสิทธิภาพ  

 การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพองคก์ารสามารถท าได ้(จุรีรัตน์ ชูกรณ์, 2559) ดงัน้ี 

 1) ตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจน เพื่อให้พนกังานขององคก์ารทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งท าและ
ใชส้ าหรับมอบหมายความรับผดิชอบท่ีจะช่วยกนัท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ตามท่ีก าหนด 
 2) ต้องระบุจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนเข้าใจง่าย สามารถใช้เป็นแนวทางให้บุคคลในฝ่ายต่างๆของ
องคก์ารเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการท างานเป็นไปในทางทิศเดียวกนั 
 3) ตอ้งมีการจดัท าทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหอ้งคก์ารปรับเขา้สู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 4) พยายามใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อคน้หาทางเลือก
ท่ีจะก่อใหเ้กิดแผนงานท่ีดี ท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยใชต้น้ทุนต ่าแต่ไดผ้ลลพัธ์สูง 
 5) พิจารณาตรวจสอบปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามแผน เพื่อน ามาหาทางแกไ้ข 
 6) ตอ้งมีการประสานแผนงานท่ีดีระหวา่งแผนกและระดบัหน่วยงานย่อยขององคก์ารระดบับุคคล
ในการปฏิบติัตามแผน ซ่ึงจะช่วยลดความซ ้ าซอ้น ความขดัแยง้ลงขอองการปฏิบติังาน 
 7) รับรู้ถึงขอ้จ ากดัและความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการหาทางเลือกท่ีจะใช้
เป็นแผนส ารองท่ีจะน าเอามาใชไ้ดเ้ม่ือจ าเป็น 
 8) ก าหนดมาตรการท่ีจะใชว้ดัติดตามผลการปฏิบติังานตามแผน โดยใชเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีความชดัเจน 
ในเชิงปริมาณท่ีวดัเป็นจ านวนตวัเลขได ้
 9) ตอ้งวางแผนใหมี้ความยดืหยุน่ เปล่ียนแปลงและปรับไดต้ามสถานการณ์ 

2.2 ทฤษฎกีารท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 

 นิตยา งามยิ่งยงและละเอียด ศิลาน้อย (2560) ให้ความหมายของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนว่า การ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีสนองตอบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและผูเ้ป็น เจา้ของ
แหล่งท่องเท่ียว โดยเน้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถรักษาความมัน่คงของระบบ นิเวศ 
ตลอดจนวฒันธรรมและวถีิชีวติของชุมชนเพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 



19 
 

 การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนนั้นก็ยงัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) 
โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ร่วมกนัด าเนินการโดยผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในการท่องเท่ียว (Stakeholder) เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวมากข้ึน ก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม แนวคิดดงักล่าวน้ีเร่ิมตน้จากการตระหนักถึง
ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองท่ีส่งผลต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว             
ความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีก าลงัถูกท าลาย ทัว่โลกทั้งระดบัชาติและทอ้งถ่ินจึงมี
ความต่ืนตวัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนและให้
ความสนใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนมากข้ึนเพราะการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนเป็นการเพิ่มผลทางบวก
และลดผลทางลบนอ้ยท่ีสุด (John. Swarbrooke, 2000 อา้งถึงใน ธนัยช์นก ช่างเรือ, 2560) 

 การท่องเท่ียวเพื่อความย ัง่ยืน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียว          
ในปัจจุบนัไดมี้การเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวทั้งหมด เพื่อท่ีจะสามารถ
รักษาสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ไวไ้ดร้ะยะยาว การท่องเท่ียวควรค านึงถึงผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจากความต้องการของนักท่องเท่ียว การท่องเท่ียว        
เพื่อความย ัง่ยืนเป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นคุณค่า และความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวนั้ นๆ                      
มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว โดยให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสั 
เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและวฒันธรรม ให้ผลตอบแทนแก่ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียวอย่างยืนยาว รวมทั้งการคืนประโยชน์กลบัสู่ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน           
การท่องเท่ียวเพื่อความย ัง่ยืนเป็นการท่องเท่ียวท่ีเคารพทั้งผูค้นในท้องถ่ิน นอกจากนั้นก็คือมรดกทาง
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม โดยพยายามท่ีจะให้นกัท่องเท่ียวไดส้นุกกบักิจกรรมต่างๆและไดรั้บการศึกษาท่ี
จะเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศ นอกจากน้ีการท่องเท่ียวเพื่อความย ัง่ยนืมีอยา่งนอ้ย 4 มิติ คือ 

 1) มิติความย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจของการท่องเท่ียว 
 2) มิติทางนิเวศวทิยาท่ีเนน้ความส าคญัของระบบนิเวศวทิยา 
 3) มิติของการแข่งขนัแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวในระยะยาว 
 4) มิติท่ียอมรับการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ของการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนื 

 การท่องเท่ียวเพื่อความย ัง่ยนืควรรักษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและสร้างความมัน่ใจวา่ 
ประสบการณ์ท่ีใหก้บันกัท่องเท่ียวนั้น มีความหมาย มีประโยชน์ การสร้างความตระหนกัของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีต่อการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืนและการส่งเสริมการปฏิบัติด้านการท่องเท่ียวเพื่อความย ัง่ยืนในกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว (ดรรชนี เอมพนัธ์ุ, 2542 อา้งถึงใน ธนพล จนัทร์เรืองฤทธ์ิ, 2562) 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Tourism) 
หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการในการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งดีเยีย่ม ทั้งการท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่
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และการท่องเท่ียวในกลุ่มเล็ก มีการปรับปรุงธุรกิจการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ สร้างผลก าไรอยา่งเป็นธรรม 
ชุมชนทอ้งถ่ินไดรั้บผลประโยชน์อย่างเหมาะสม ทั้งน้ีจ  านวนนกัท่องเท่ียวมีความสม ่าเสมอ เพียงพอและ
กระท าการท่องเท่ียวโดยส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดหรือไม่กระทบเลยอยา่งยนืยาว  

 ผูศึ้กษาจึงสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวอย่างความย ัง่ยืน หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการในการ
บริหารจดัการทรัพยากรอยา่งดี พร้อมทั้งตอบสนองความตอ้งการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีอยู่ในปัจจุบนัและอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน โดยยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ วฒันธรรมและกระท าการท่องเท่ียว 
โดยส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดหรือไม่กระทบเลยอยา่งยนืยาว 

 2.2.2 ลกัษณะการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื 

 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา ( 2548 ) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืมีลกัษณะส าคญั 6 ประการ  

  1) เป็นการท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท ทั้ งแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ ธรรมชาติและศิลป์วฒันธรรมประเพณี 
  2) เป็นการท่องเท่ียวท่ีมุ่ง เน้นความรับผิดชอบร่วมกันของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว 
  3) เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณค่าความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 
  4) เนน้การสัมผสัเรียนรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธรรมชาติแก่นกัท่องเท่ียว 
  5) เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหผ้ลตอบผูป้ระกอบการท่องเท่ียวอยา่งยนืยาว 
  6) เป็นการท่องเท่ียวท่ีคืนประโยชน์กลบัสู่ทอ้งถ่ินและทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ินดว้ย 

 อุษาวดี พลูพิพฒัน์ (2545) ไดส้รุปลกัษณะของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืออกเป็น 3 ดา้น คือ  

  6.1) ความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีความต่อเน่ืองในดา้นต่างๆทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรหลกัในการท่องเท่ียวและมอบประสบการณ์รวมทั้ง
ความรู้สึกท่ีดีใหก้บันกัท่องเท่ียวได ้
  6.2) คุณภาพ (Quality) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เน้นคุณภาพในสามด้าน คือ
คุณภาพของคนในชุมชน คุณภาพของส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับและคุณภาพของส่ิงแวดล้อม พร้อมกบัการ
รักษาสมดุล (Balance) 

  6.3) ความสมดุล (Balance) หมายถึง การค านึงถึงความสมดุลระหวา่งความตอ้งการทางการ
ท่องเท่ียว ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินและขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติ (ธนัยช์นก ช่างเรือ, 2560) 
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 2.2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 

 ธนพล จนัทร์เรืองฤทธ์ิ (2562) ได้กล่าวว่า แนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ในปัจจุบนั
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ซ่ึงการตลาดก็มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงองคป์ระกอบพื้นฐานของการท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนัออกไป
ตามสภาพภูมิศาสตร์ท่ีให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเท่ียวและสภาพแวดลอ้ม ทั้งทางดา้น
กายภาพ ดา้นสังคมและวฒันธรรมจะไดรั้บความสนใจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทุกรายละเอียด โดยใชห้ลกัการ
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีอยูใ่นแนวทางเดียวกนักบัหลกัพื้นฐานของการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม การ
พฒันาเพื่อความย ัง่ยนืเป็นส่ิงท่ีดีและเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียวในยคุสมยัน้ี ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาเชิงลบท่ี
เกิดข้ึนกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท่องเท่ียว  

 นิคม จารุมณี (2536) ได้กล่าวว่า การพฒันา คือ การเปล่ียนแปลงท่ีมีการก าหนดทิศทางหรือการ
เปล่ียนแปลงท่ีไดว้างแผนไวแ้น่นอนลว้งหนา้ ซ่ึงทิศทางท่ีก าหนดข้ึนจะเป็นขอ้ดีส าหรับกลุ่มหรือชุมชนท่ี
สร้างข้ึน 
 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) ไดก้ล่าววา่ การวางแผนพฒันาการทองเท่ียวตามหลกัทางวชิาการนั้นไม่
ใชเพียงการพฒันาทรัพยากรทองเท่ียวท่ีเส่ือมโทรมใหดี้ข้ึนเท่านั้น แต่ยงัเปนการพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียวท่ี
มีสภาพดีอยูแ่ลว้ใหดีข้ึนกวา่เดิมดว้ย จึงตอ้งมีขั้นตอนการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวในดา้นการจดัแบ่ง
เขตพื้นท่ีในทรัพยากรทองเท่ียว ดา้นการก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวในแต่ละเขตของ
ทรัพยากรท่องเท่ียวประกอบกบัดา้นจดักิจกรรมทองเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมเสริมในทรัพยากร
ทองเท่ียวอีกทั้งยงัตอ้งประเมินขีดความสามารถการรองรับนกัท่องเท่ียวในแต่ละเขตพื้นท่ีของทรัพยากร
ท่องเท่ียวรวมทั้งการให้การศึกษาถึงผลกระทบของการพฒันาการท่องเท่ียวต่อส่ิงแวดลอ้มแก่เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐและผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียว  

  จากแนวคิดของนกัวิชาหลายท่าน ผูศึ้กษาจึงสรุปไดว้า่ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งพฒันา
ทั้งทางดา้นทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีดีอยู่แลว้และทรัพยากรท่ีเส่ือมโทรม โดยทรัพยากรท่องเท่ียวทดีอยู่แล้วก็
ตอ้งพฒันาให้ดียิ่งๆข้ึนอีกส่วนทรัพยากรท่ียงัเส่ือมโทรมอยูก่็ตอ้งพฒันาให้อยูใ่นสภาพท่ีดี เพื่อสร้างความ
พร้อมท่ีจะสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น เพื่อให้เกิด ความกา้วหน้าและ
เติบโตอยา่งเป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยมีการวางแผนไวล่้วงหนา้และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองกนัเพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียวภายใต้จิตส านึกท่ีดี การรู้คุณค่าอนั ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อ
ทรัพยากรของแหล่งท่องเท่ียวนั้นดว้ย 

 การพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว จะมีผลกระทบทั้ งในเชิงบวกและเชิงลบต่อสถานท่ีท่องเท่ียว               
การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืจึงเป็นความพยายามท่ีจะหาความสมดุลระหวา่งผลกระทบท่ีมี เพื่อการสร้าง



22 
 

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนตอ้งค านึงถึง 3 หลกัการ (บุญเลิศ ตั้งจิตวฒันา, 
2542 อา้งถึงใน ธนพล จนัทร์เรืองฤทธ์ิ, 2562) 

 1) ความย ัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม คือ การบ ารุงและรักษา กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีส าคญั คือ 
ความหลากหลายและทรัพยากรชีวภาพ  

 2) ความย ัง่ยืนทางสังคมและวฒันธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าการพฒันาเขา้กนัได้กับวฒันธรรมและ
ค่านิยมของชาวบ้านท้องถ่ินท่ีรับผลกระทบจากการท่องเท่ียวจะมีการรักษาเอกลักษณ์ทางสังคมและ
วฒันธรรมอยา่งเคร่งครัด  

 3) ความย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดพ้ฒันาเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและมีการจดัการ
ทรัพยากรเพื่อใหส้ามารถสนบัสนุนคนรุ่นต่อไป  

 การท่องเท่ียวและสภาพแวดล้อมมีความเช่ือมโยงกนัอย่างมากและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั หากการ
ท่องเท่ียวยงัคงเติบโตข้ึนเร่ือยๆจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความย ัง่ยืนดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรม 
การพฒันาการท่องเท่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชน ท าให้เกิดการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงจะช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวให้ถูกผลกระทบนอ้ยท่ีสุด เพราะส่ิงแวดลอ้มเป็นสมบติัท่ีส าคญัและมีคุณค่าต่อการ
ท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก การท่องเท่ียวจึงตอ้งรักษาส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนให้อยู่ในสภาพเดิมไว ้การจดั
กิจกรรมการท่องเท่ียวควรค านึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและลกัษณะทางภูมิประเทศของสถานท่ี
ท่องเท่ียว โดยการไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มหรือก่อให้เกิดผลเสียหาย ก็จะมีส่วน
ช่วยใหเ้กิดความย ัง่ยนืมากข้ึนภายในชุมชน โดยท่ีจะเป็นไปตามหลกัการของการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน   
ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการก าหนดการปฏิบติัและกลยทุธ์ส าหรับการวางแผนการท่องเท่ียวท่ีจะสามารถ 
บรรเทาผลกระทบด้านลบและส่งเสริมให้มีผลกระทบด้านบวก การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนจ าเป็น
จะตอ้งใหค้วามส าคญัของการพฒันาการท่องเท่ียวและการพฒันาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป   

 2.2.5 องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว  

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีมีอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรง
และทางออ้มจ านวนมาก ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมท่ี
พกัแรม อุตสาหกรรมนนัทนาการ อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้และบริการขา้งเคียง ซ่ึงไดมี้ผูก้  าหนดแนวคิด
เก่ียวกบัองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไว ้โดยจะมีองค์ประกอบส าคญั 5 ประเภท ดงัน้ี (พยอม 
ธรรมบุตร, 2549, หนา้ 1-3) ไดแ้ก่ 

 1) การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) ไดแ้ก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม เช่น 
สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการดา้นอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่ง ทางอากาศ ทางบกและ
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ทางน ้ าท่ีจะเอ้ืออ านวยให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) หรือแหล่ง
ท่องเท่ียว (Attraction)  

 2) การมีท่ีพกัแรมรองรับนักท่องเท่ียว (Accommodation) ท่ีตอ้งการคา้งคืน ไดแ้ก่ ท่ีพกั ประเภท
ต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสตเ์ฮา้ส์ โฮมสเตยท่ี์พกัแรม โดยจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัต่างกนั  

 3) แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัสูงสุด เพราะเป็นจุดดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่ง ธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่น เช่น ดอยอิน
ทนนท์ ซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขาหิมาลัยหรือแหล่งท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรม 
ประวติัศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้งซ่ึงแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัขอม ตลอดจนการท่องเท่ียวเท่ียว
ชนบท เพื่อสัมผสัวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อน
ประวติัศาสตร์ เช่น วฒันธรรมบา้นเชียง เป็นตน้  

 4. กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) และกิจกรรมนนัทนาการ (Tourist Activities and Recreational 
Activities) ในยุคปัจจุบนัการท่องเท่ียวไม่ได้หมายถึงแค่เพียงการเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์
ความงดงามของธรรมชาติแต่เป็นการท่ีนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสท ากิจกรรมต่างๆในชุมชน ไดแ้ก่ การเดิน
ศึกษาระบบนิเวศเขตเส้นศูนย์ สูตรในป่าดิบช้ืน การล่องแก่งในแม่น้าท้องถ่ิน การปีนหน้าผา การตก
ปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกบัชุมชนเจา้บา้น เช่น การด านา การเก่ียวขา้ว การร่วมพิธี
บายศรีสู่ขวญั เป็นตน้ กิจกรรมดงักล่าวมกัก่อใหเ้กิดการกระจายรายได ้

 5. บริการเบ็ดเตล็ดท่ีมีให้นักท่องเท่ียว (Ancillary) เช่น บริการด้านร้านอาหาร โรงพยาบาล 
ไปรษณีย ์สถานีบริการน ้ามนั ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก หอ้งสุขา เป็นตน้  

 องคป์ระกอบทั้ง5 ประการท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ควรปรากฏอยูบ่นระบบฐานขอ้มูลการจดัการท่องเท่ียว
ของแหล่งท่องเท่ียวทุกแหล่งท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination Management System: DMS) 

 2.2.6 ผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว  

 ชวลันุช อุทยาน, “ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ”. (สาขาการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ, 2559) วเิคราะห์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวไวว้า่  

 1) นกัท่องเท่ียว คือ ผูท่ี้ลงทุนเงินและเวลาเพื่อแสวงหาสินคา้และบริการตลอดจน ประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ โดยจะสามารถแบ่งประเภทของนกัท่องเท่ียวได ้ดงัน้ี 

  - Tourist หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากท่ีพกัอาศยัของตนแล้วกลบัมาเกินกว่า 24 
ชัว่โมง และไดพ้กัแรมท่ีไหนแห่งหน่ึงชัว่คราว 
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  - Excursionist หมายถึง นักท่องเท่ียวแบบเช้าไปเย็นกลับหรือกลบัมาถึงบา้นภายใน 24 
ชัว่โมง โดยไม่พกัแรม ณ ท่ีใด  
  - Visitor หมายถึงอยางเดียวกบั tourist แต่เป็นค าท่ีประเทศหน่ึงใช้เรียกนกัท่องเท่ียวจาก
ประเทศท่ีเขา้มาในประเทศของตน  

 2) ภาคเอกชน คือ ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น ท่ีพกัแรม แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมและการ
บริการ โดยผูป้ระกอบการลงทุนท าธุรกิจดงักล่าวมีเป้าประสงคท่ี์จะเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพให้แก่
นกัท่องเท่ียว โดยมุ่งสร้างก าไรจากธุรกิจ  
 3) ภาครัฐ คือ รัฐบาลของประเทศท่ีรองรับ ซ่ึงตอ้งการดึงดูดนกัท่องเท่ียวมาสู่จุดหมาย เพื่อท่ีจะใช้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสร้างเงินและสร้างงานในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  
 4) ภาคประชาชน คือ ชุมชนหรือกลุ่มชุมชนท่ีเกิดการท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอแหล่ง
ท่องเท่ียวและบริการแก่นกัท่องเท่ียว ตลอดจนแลกเปล่ียนดา้นวฒันธรรม เพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้
และพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 

 2.2.7 บทบาทของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว  

 บทบาทของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว; การตลาดการท่องเท่ียว กล่าวว่า แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 ไดค้  านึงถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวในฐานะเป็นภาคบริการท่ีเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงไดก้ าหนดใหก้ารท่องเท่ียว โดยจดัอยูใ่นยทุธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงเป็นการปรับโครงสร้างของการบริการบนพื้นฐานการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนืให้ความส าคญักบัการเพิ่มผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินคา้ โดยไดก้ าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย
ร้อยละ 7 – 8 ต่อปี และใหค้นไทยท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ีนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 ต่อปี  

 ปี 2550 ไดมี้ปรากฏการณ์ท่ีเป็นกระแสหลกัในสังคมไทย คือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดรั้บ
การตอบสนองและจดัตั้ งขั้นข้ึนเป็นวาระแห่งชาติ ดังจะพิจารณาได้จากเป้าหมายท่ีระบุในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2555) อีกทั้งนกัท่องเท่ียวมีความส าคญัในภาคเศรษฐกิจท่ี
จะไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งจากรายไดแ้ละจากการจา้งงาน ไดแ้ก่ ภาคการคา้ส่งและคา้ปลีก(wholesale and 
retail sector) ตามมาดว้ยภาคการใหก้ารบริการทางธุรกิจ  

 การท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดงัน้ี  

 1. ดา้นเศรษฐกิจ  
  - เกิดรายไดใ้นรูปของเงินตราต่างประเทศ  
  - เกิดการจา้งแรงงานสร้างอาชีพ  
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 2. ดา้นสังคม  
  - เกิดการพฒันาสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
  - เกิดการปลูกจิตส านึกการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว  
  - เกิดการเปิดโลกทศัน์ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  

 2.2.8 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการท่องเทีย่ว  

 หฤทยั พนัธ์ุจุล (ม.ป.ป.) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว แบ่งไดด้งัน้ี 
 1) ปัจจยัภายใน  
  - ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resources) เป็นส่ิงดึงดูดใจให้ผูค้นเดินทางมาเยือน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ มีทั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและงานประเพณีต่างๆ  
  - ความปลอดภัย (Security) โดยนักท่องเท่ียวจะค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นเป็นประการส าคญั มาตรการรักษาความปลอดภยัจึงตอ้งมีประสิทธิภาพ  
  - โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) โดยปกติแลว้รัฐจะเป็นผูล้งทุน เช่น ถนน สนามบิน
สถานี รถไฟ ไฟฟ้า ระบบการส่ือสาร ฯลฯ  
  - ส่ิงอ านวยความสะดวก (Facilities) เช่น การคมนาคม พิธีการเขา้-ออกเมืองฯลฯ  
  - สินคา้ของท่ีระลึก (Souvenirs) ตอ้งมีการควบคุมคุณภาพ ก าหนดราคา การส่งเสริมการใช้
วสัดุ พื้นบา้น การออกแบบสินคา้ใหมี้เอกลกัษณ์รวมทั้งการบรรจุหีบห่อท่ีสวยงาม เป็นตน้ 
  - การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ (Advertising and Public Relation) เป็นปัจจยัส าคญัต่อ
การขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกัและสนใจของนกัท่องเท่ียว  
  - ภาพลกัษณ์(Image) เป็นตวัก าหนดกลุ่มนกัท่องเท่ียว เช่น หากประเทศใดมีภาพลกัษณ์วา่
เป็นดินแดนแห่งความฝันของผูช้าย นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจก็จะเป็นกลุ่มชายรักสนุก  

 2) ปัจจยัภายนอก  
  - สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจและสภาพความมัน่คง
ทางการเมืองจะเป็นตวักระตุน้กระแสการเดินทางใหข้ยายตวัอยา่งกวา้งขวาง  
  - ความนิยมในการท่องเท่ียว ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา มีองคป์ระกอบหลายประการท่ีช่วยให้
รายไดข้องครอบครัวสูงข้ึนในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวลดต ่าลง ท าให้ผูท่ี้รักการเดินทางท่องเท่ียว
สามารถจดัการรายไดเ้พื่อการท่องเท่ียวไดดี้ข้ึน  
  - การขยายเส้นทางคมนาคม การคมนาคมขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเดินทาง
ท่องเท่ียว เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัและประหยดั  
  - การแลกเปล่ียนนโยบายทางการเมือง ซ่ึงเป็นผลให้เกิดการแข่งขนัทั้งดา้นการตลาดและ
การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียว 



26 
 

2.3 ทฤษฎกีารท่องเทีย่วประวตัิศาสตร์ 

 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ,2564) ให้ความหมายถึงประวติัศาสตร์ คือ ส่ิงบ่งบอกความเป็นมาใน
อดีตและพฒันาการแห่งอารยธรรมของสังคมท่ีสะทอ้น ผ่านร่องรอยในโบราณสถานและโบราณวตัถุ 
อุทยานประวติัศาสตร์ จึงเป็นเสมือนพยานหลกัฐานของวิถีชีวิต คติความเช่ือ อุดมการณ์ ตลอดจนความรุ่ง
เร่ืองของสังคมแต่ละยคุสมยั  

 2.3.1 การท่องเทีย่วเชิงประวตัิศาสตร์ (Historical Tourism)  

 ปรีดี พิศภูมิวถีิ (2563) ใหค้วามหมายถึงการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ คือ การเดินทางท่องเท่ียวไป
ยงัแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์และโบราณคดี รวมถึงสถานท่ีท่ีมีความผกูพนัทางจิตใจของคนรุ่นหลงั เพื่อ
ช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียว ไดค้วามรู้ความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถ่ิน
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางว ัฒนธรรมและคุณค่าของ
สภาพแวดลอ้ม โดยท่ีชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการบริหารจดัการ   

 นอกจากน้ีแลว้ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์น้ียงัเป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม
อย่างสูงเป็นกลุ่มสินค้าท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัยิ่งในทางสังคมวฒันธรรม ซ่ึงท่ีผ่านมาภาคส่วนจึงให้
ความส าคญัต่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว โดยก าหนดรูปแบบและจุดขายกนัอยา่งชดัเจน  
 อีกทั้งการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยงัเป็นกิจกรรมท่ีร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชน
ทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันารูปแบบให้ไดม้าตรฐาน มีการน าเสนอแนวทางใหม่ในการ
จัดการ เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ท่องเท่ียวโลก บนพื้นฐานเร่ืองการอนุรักษ์พร้อมกับพฒันาการ
ท่องเท่ียวไทยใหย้ ัง่ยนื 

 2.3.2 แหล่งท่องเทีย่วทางประวตัิศาสตร์ (Historical Attraction)  

 ปรีดี พิศภูมิวิถี (2563) ให้ความหมายถึงแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ คือ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคญัและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรืออาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมี
อายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ ส าคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ เช่น โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ 
ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภณัฑ์ วดั ศาสนสถานและส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรม 

 2.3.3 นักท่องเทีย่วเชิงประวตัิศาสตร์ 

 ปรีดี พิศภูมิวิถี (2563) ให้ความหมายถึงนักท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีความ
สนใจอยากเห็นแหล่งประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บรู้มา เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น มีความรู้
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มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์ โบราณคดีและสุนทรียภาพในทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน บนพื้นฐานของการท่องเท่ียว
อยา่งมีความรับผดิชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม 

 2.3.4 รูปแบบของการท่องเทีย่วเชิงประวตัิศาสตร์ 

 ปรีดี พิศภูมิวถีิ (2563) ใหค้วามหมายถึงรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ คือ การเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์และโบราณคดี เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียว 
ไดค้วามรู้ มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยท่ีชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ต่อการบริหารจดัการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์อาจจดัรายการเส้นทางท่องเท่ียวตามรอย
ประวติัศาสตร์ต่างๆ เช่น ทวัร์เส้นทางศิลปะขอมตามรอยพ่อขุนมงัราย เท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์ ชมซาก
อารยธรรมโบราณสถานต่างๆ อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีคุณค่าและความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม อนัรวมไปถึงการจดัท่องเท่ียวเชิงวรรณกรรม (Literary Tourism) ท่ีเป็นการ
เดินทางเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีปรากฏในต านาน นวนิยายอิงประวติัศาสตร์หรือสถานท่ีท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้
นกัเขียนสร้างสรรคน์วนิยายข้ึนมา  

 นอกจากน้ีอาจรวมไปถึงการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ของทหาร (Militarism Heritage Tourism) 
ซ่ึงหมายถึงการเดินทางเพื่อเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของทหาร เช่น ค่ายทหารเก่า 
เขาคอ้ ภูหินร่องกลา้หรืออนุสรณ์สถานต่างๆ  

 2.3.5 มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัิศาสตร์ (Historical Attraction Standard)  

 มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ คือ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีมี
องค์ประกอบ 3 ประการ เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบจะมีหลักเกณฑ์และดชันีช้ีวดัในการพิจารณา ความมี
ศักยภาพความมีประสิทธิภาพและความมีคุณภาพในการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) ดงัน้ี 

 1) องคป์ระกอบท่ี 1 คือ ศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียว  

  การท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงสามารถ
สร้างความประทบัใจและความพึงพอใจให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น ความโดดเด่นและความมีเอกลกษัณ์ ความ
งดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม รวมถึงความมีช่ือเสียงและความเป็นท่ียอมรับทางประวติัศาสตร์
และภูมิปัญญาอนัชาญฉลาดของคนในอดีต รวมถึงศกัยภาพทางกายภาพและการจดักิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวความ ปลอดภยัและความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว 
เป็นตน้ 
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 2) องคป์ระกอบท่ี 2 คือ ศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว  
  องค์ประกอบต่างๆท่ีมีส่วนช่วยเสริมแหล่งประวติัศาสตร์ให้มีความส าคญัและมีความ
เหมาะสมในการจดัการท่องเท่ียว เช่น แหล่งประวติัศาสตร์ท่ีมีความดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียวสูง แต่มีขอ้จ า 
กดัในดา้นส่งอ านวยความสะดวก ท าให้ท่องเท่ียวไม่นิยมส่งผลให้ศกัยภาพในการจดัการดา้นการท่องเท่ียว
ลดลงไปดว้ย 

 3) องคป์ระกอบท่ี 3 คือ การบริหารจดัการ  
  ความสามารถในการควบคุมดูแลการด าเนินงานการจัดการแหล่งท่องเท่ียว โดยมี
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  
  3.1) ดา้นการจดัการท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื  
  3.2) ดา้นการจดัการดา้นการใหค้วามรู้และการสร้างจิตส านึก  
   3.3) ดา้นการจดัการเศรษฐกิจและสังคม  

2.4 การวเิคราะห์ความต้องการของนักท่องเทีย่ว (6A) 

 บูฮาลิส (2000) อา้งถึงใน ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวหรือทฤษฎี 6A’s ซ่ึงประกอบดว้ย  

 2.4.1 แหล่งท่องเทีย่ว (Attraction)  

 ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อเป็นมรดกทางวฒันธรรม 
สถาปัตยกรรมและการจดักิจกรรมพิเศษ เป็นตน้ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว (Awareness) ความพร้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียว ความงามทางธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่น ความมีเอกลกัษณ์ทางดา้นประเพณีและศิลป์วฒันธรรม 
ความพร้อมของสถานท่ีพกัและบริการด้านการท่องเท่ียวต่างๆท่ีมีความหลากหลายมีความส าคัญกับ
นักท่องเท่ียวและสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างมาก (Alastair M. Morrison, 2012) โดยลกัษณะ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีผูสู้งอายชุอบไปมากท่ีสุด 

  ล าดบัแรก คือ ท่องเท่ียวทะเล  
  ล าดบัท่ีสอง คือ ท่องเท่ียวอุทยานป่าไม ้ 
  ล าดบัท่ีสาม คือ ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ ท่องเท่ียว
ภูเขา ท่องเท่ียวตามชุมชนเมือง ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ตามล าดบั  

 วานิสสา ตโนภาส (2554) กล่าวว่า เม่ือพิจารณาความตอ้งการของนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี จะพบว่า
แหล่งท่องเท่ียวจุดหมายปลายทางในการพกัผอ่นเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวเคยเดินทางท่องเท่ียวมาแลว้และ
พร้อมท่ีจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความประทบัใจ  
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 ดังนั้ น หากธุรกิจมีการประสานไปยงัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวใน
หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีข้ึนจะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัของธุรกิจท่องเท่ียวได ้เช่น มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้มีทศันียภาพท่ีสวยงาม มีจุดดึงดูดใจมาก
ยิง่ข้ึน เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวผูสู้งอายมีุความประทบัใจมากยิง่ข้ึน การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหมี้จุดถ่ายรูป เพื่อ
สร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียว ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภยัอยา่งชดัเจน บริการจดัเวรยาม
ดูแลความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุและให้ความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ในกรณีท่ีตอ้งการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน 

 2.4.2 ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (Accessibility)  
 ไดแ้ก่ ระบบการคมนาคม ระบบการขนส่ง สถานีขนส่งผูโ้ดยสารและประเภทของยานพาหนะ  
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า หากมีการพฒันาความสามารถในการเขา้ถึงง่าย เช่น ปรับปรุง 
พฒันาเส้นทางการท่องเท่ียว มีป้ายบอกทาง ป้ายเตือนภยัท่ีสามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย
ในการบอกทางและเตือนภยัไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ มีเส้นทางการคมนาคม เพื่อเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวได้
ง่าย ตลอดจนสามารถติดต่อหรือเช่ือมโยงกนัระหว่างแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงกบัอีกแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงท่ีอยู่
บริเวณใกลเ้คียง มีระบบการคมนาคมหลากหลายวธีิใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือกใชบ้ริการ เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ 
รถไฟ มีท่ีจอดรถ สถานีรถไฟ ท่าเรือท่าอากาศยาน เพื่อให้ธุรกิจสามารถขนส่งน านักท่องเท่ียวเข้าไป
ท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวก ปลอดภยัและยงัสามารถช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ได ้

 2.4.3 ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities)  

 ได้แก่ ท่ีพกัและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานท่ีจดัเล้ียง ร้านสะดวกซ้ือและบริการอ่ืนๆส าหรับ
นกัท่องเท่ียว 

 จากการทบทวนวรรณกรรมของ ศิริเพญ็ ดาบเพชร (2561) พบวา่ สถานทีท่องเทียวควรมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเทียว เช่น ท่ีพกัร้านอาหารสถานท่ีออกก าลังกาย สถานบนัเทิง 
ห้างสรรพสินคา้ ตลอดจนมีบริการให้ข่าวสารบริการขนส่งโดยเฉพาะส าหรับบุคคลทีมีจุดประสงค์การ
เดินทางเพื่อธุรกิจการคมนาคมทีสะดวกนบัไดว้่าส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงบริการต่างๆ น้ีน ามาซ่ึงการอ านวย
ความสะดวกและดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมายงัสถานทีท่องเท่ียว 

 2.4.4 โปรแกรมการท่องเทีย่ว (Available Packages)  

 ไดแ้ก่ โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีถูกจดัเตรียมไวล่้วงหนา้ โดยธุรกิจท่องเท่ียวเพื่อบริการนกัท่องเท่ียว
ผูสู้งอาย ุ
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 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ควรมีการพฒันาในด้านโปรแกรมการท่องเท่ียวให้มีความ
เหมาะสมกบัวยัของนกัท่องเท่ียวในแต่ละวยั ไม่วา่จะเป็นวยัเด็ก วนัรุ่น วยัท างานและวยัผูสู้งอายุ ซ่ึงธุรกิจ
หรือกิจกรรมต่างๆในชุมชนสามารถสร้างโปรแกรมการท่องเท่ียวเพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียวในกลุ่มได้ โดยการให้บริการแบบเหมารวมการเดินทางท่องเท่ียว (Bunding Travel and 
Tourism Service) หรือการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว ซ่ึงจะส่งผลใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวมีความแตกต่าง
ในการแข่งขนัได ้ 

 2.4.5 กจิกรรมการท่องเทีย่ว (Activities)  

 ได้แก่ กิจกรรมทั้งหมดท่ีธุรกิจจดัข้ึนและเป็นกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวเขา้ร่วมในระหว่างเยี่ยมชม
สถานท่ีท่องเท่ียว 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ควรมีการพฒันาในด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวให้มีความ
เหมาะสมกบัวยัของนกัท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่มวยัท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถท าไดใ้นระหวา่งเดินทางท่องเท่ียว
หรือท าร่วมกบัคนในชุมชนได ้ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเลือกท าไดต้ามความถนดัและความสนใจ โดยทัว่ไป
ให้ความส าคญักบัความสามารถและความพร้อมทั้งสภาพทางร่างกายและจิตใจ มีพนกังานคอยดูแลและ
แนะน าในการท ากิจกรรมเบ้ืองตน้ เช่น กิจกรรมนวดสปา นวดแผนไทย กิจกรรมล่องเรือชมทศันียภาพริม
แม่น ้ า กิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติ กิจกรรมป่ันจกัรยานชมเมือง กิจกรรมทางศาสนา ท าบุญตกับาตร ไหว้
พระ เป็นตน้ 

 2.4.6 บริการเสริม (Ancillary Service)  

 ไดแ้ก่ บริการท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช้บริการเม่ือไปท่องเท่ียวเช่น ธนาคาร การส่ือสารโทรคมนาคม 
ไปรษณีย ์หนงัสือพิมพแ์ละโรงพยาบาล 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ หากมีการพฒันาในดา้นบริการเสริม เช่น พฒันาให้มีการเลือก
ร้านอาหาร รายการอาหารท่ีตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยมีความหลากหลายมีเมนูอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพให้เพียงพอ มีความเหมาะสมกบัวยัและสุขภาพของนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุแต่ละคนได ้
รวมทั้งควรมีการใหบ้ริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ใหค้  าแนะน าธนาคาร ตู ้ATM ป๊ัมน ้ามนั ร้านขายของท่ีระลึกท่ี
ใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีจะสามารถ ใหบ้ริการเสริมแก่นกัท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายได ้
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2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT 
Analysis)  

 SWOT Analysis เป็นหลกัการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจ องค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบนั      
เพื่อท่ีจะน ามาใชว้างแผนถึงแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการด าเนินงาน โดยจะเนน้ไปท่ีการน าจุดแข็ง
และจุดอ่อนของสภาพแวดลอ้มภายในมาประกอบการพิจารณาของโอกาสรวมไปถึงอุปสรรคภายนอก เพื่อ
ใชใ้นการหาแผนการท่ีดีท่ีสุดใหก้บัองคก์ร อีกทั้งยงัคงเป็นพื้นฐานของการก าหนดกลยทุธ์ในรูปแบบต่างๆ   

 2.5.1 หลกัการส าคัญของ SWOT Analysis  

 การวเิคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก 
เพื่อให้รู้จกัตนเองและรู้จกัสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน ในการวิเคราะห์น้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารในธุรกิจ 
องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงทั้งท่ีเกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อธุรกิจของตน โดยขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่ง
มากในการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์และแผนการด าเนินการต่างๆท่ีเหมาะสมต่อไป 

 2.5.2 การปะเมินสถานการณ์จากสภาพแวดล้อม 

 Good Material (2021) กล่าววา่ ค  าวา่ "สวอต" หรือ "SWOT" นั้นมาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวัโดย
จะใหค้วามหมายและค าจ ากดัความของการวเิคราะห์ในแต่ละประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

 1) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
  การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร จะเก่ียวกบัการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองคก์รทุกดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององคก์รแหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของ
ขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือ ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้น
โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วธีิปฏิบติังาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วสัดุ
การจดัการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาขององคก์ร เพื่อท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์และผลกล
ยทุธ์ก่อนหนา้น้ีดว้ย โดยจะมีองคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี 

  1.1) จุดแขง็ (Strength)  
   หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดีหรือผลกระทบ
ทางดา้นบวกท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มภายในของบริษทั องคก์รหรือหน่วยงาน กล่าวโดยทัว่ไป ธุรกิจทุกแห่ง
ควรตอ้งทราบถึงความสามารถท่ีเป็นจุดเด่นของตนเอง ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณาในทุกๆองคป์ระกอบ เช่น จุด
แข็งดา้นส่วนประสม จุดแข็งดา้นการเงิน จุดแข็งดา้นการผลิต จุดแข็งดา้นทรัพยากรบุคคล บริษทัจะตอ้งใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ การตลาด การบริหาร การเงิน การผลิตการวิจยัและพฒันา เป็น
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ตน้ เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งเพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางในการด าเนินงานต่างๆให้ตนเองมี
ความโดดเด่นหรือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างไปจากคู่แข่งขนั  

  1.2) จุดอ่อน (Weakness)  
   หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นปัญหา ขอ้บกพร่องหรือผลกระทบทางดา้น
ลบท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มภายในของบริษทั องคก์รหรือหน่วยงาน ขอ้เสียเปรียบในการด าเนินธุรกิจท่ีไม่
สามารถกระท าไดดี้และส่งผลใหบ้ริษทัเกิดความเสียเปรียบในการด าเนินงาน 

 2) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
  ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รนั้น สามารถคน้หาโอกาสและอุปสรรค
ทางการด าเนินงานขององคก์รท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวา่งประเทศ
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษาและอตัรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถ่ินฐานและการ
อพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยม ความเช่ือและวัฒนธรรม 
สภาพแวดลอ้มทางการเมืองโดยจะมีองคป์ระกอบส าคญัดงัน้ี 

  2.1) โอกาส (Opportunity)  
   หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 
องค์กรหรือหน่วยงาน ผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมภายนอกของธุรกิจท่ีส่งผลทางด้านบวกต่อการ
ด าเนินงาน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมีการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มภายนอกอยูเ่สมอ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้รวมทั้งตอ้งคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกได ้เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยแีละการแข่งขนัอยูเ่ป็นระยะๆ เพื่อรับมือจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่าน้ี 

  2.2) อุปสรรค (Threat)  
   หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีคุกคามหรือมีผลเสียต่อการด าเนินงานของ
บริษทั องค์กรหรือหน่วยงาน ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัในส่ิงท่ีเป็นขอ้จ ากดัของการด าเนินงาน 
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายไดไ้ม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคไม่ให้
เกิดข้ึนได ้ 

 2.5.3 สถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 

 เม่ือได้ขอ้มูลเก่ียวกบัจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก ดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ สามารถน าจุดแข็งจุดอ่อน
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ภายในมาเปรียบเทียบกบัโอกาส-อุปสรรค จากภายนอก เพื่อดูวา่องคก์รก าลงัเผชิญ สถานการณ์เช่นใดและ
ภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้น องคก์รควรจะท าอยา่งไร  

 อลงกต ใหม่น้อย (ม.ป.ป) กล่าวว่า โดยทัว่ไปในการวิเคราะห์ SWOT ดงักล่าวน้ีองค์กรจะอยู่ใน
สถานการณ์ 4 รูปแบบ ดงัน้ี  

 1) สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแขง็-โอกาส)  
  สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึ่งปรารถนาท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งจะมีหลายอย่าง 
ดงันั้น ผูบ้ริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (aggressive - strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูม่า
เสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  

 2) สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค)  
  สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รก าลงัเผชิญอยูก่บัอุปสรรคจาก
ภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดงันั้นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยทุธ์การตั้งรับหรือป้องกนั
ตวั (defensive strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภยัอุปสรรคต่างๆท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ตลอดจนหา
มาตรการท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด  

 3) สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส)  

  สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยูห่ลายประการแต่ติดขดัอยู่
ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่าง ดงันั้นตอ้งมีกลยุทธ์ เพื่อจดัหรือแก้ไขจุดอ่อนภายใน
ต่างๆใหพ้ร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให ้ 

 4) สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแขง็-อุปสรรค)  
  สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน ตวัองคก์รมี
ขอ้ได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการ ดงันั้น แทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไปก็
สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์อ่ืนๆเขา้มาช่วย เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืน
แทน  

 2.5.4 ข้อดี – ข้อเสีย ของการท า SWOT Analysis  

 1) ขอ้ดีเทคนิคการวเิคราะห์ SWOT  
  SWOT Analysis ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจ
และการบริหารเชิงกลยทุธ์ เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น ใหค้วามสะดวกเป็นอยา่งมากส าหรับ
ผูท่ี้น าSWOT มาใชแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ดา้นต่างๆมากมาย เช่น 
 



34 
 

   - การตดัสินใจเลือกเม่ือมีทางเลือกหลายๆทาง  
   - การก าหนดความส าคญัก่อนหลงัของเหตุการณ์  
   - การบริหารความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน  
   - การวเิคราะห์และแกปั้ญหาในการด าเนินการ  
   - การวเิคราะห์โครงการเร่ิมใหม่ 
    - การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหสู้งข้ึน 
    - การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ฯลฯ  

 2) ขอ้เสียเทคนิคการวเิคราะห์ SWOT  
  ศราวธุ จอ้น อยูเ่กษม (ม.ป.ป.) กล่าววา่ ขอ้เสียของการใช ้SWOT ก็มีอยูไ่ม่นอ้ยเช่นกนั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประโยชน์และความหลากหลายในการประยกุตใ์ชง้าน เช่น โอกาสผดิพลาดเกิดจาก คุณภาพ
ของขอ้มูลท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ ทกัษะ ประสบการณ์ และความเขา้ใจในความรู้พื้นฐานของเทคนิค SWOT 
ของผูว้เิคราะห์ อีกทั้งยงัตอ้งทบทวน SWOT  เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพวา่เหตุการณ์และปัจจยัต่างๆท่ี
น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานยงัเหมือนเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงไปแลว้หรือไม่ 

2.6 ข้อมูลพืน้ฐานทางประวตัิศาสตร์ ต าบล ตลาดใหม่ 

 2.6.1. ประวตัิความเป็นมา  

 ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอวเิศษไชยชาญ จงัหวดัอ่างทอง (ม.ป.ป) 

 เมืองวเิศษไชยชาญ น้ีสันนิษฐานวา่ตั้งข้ึนราว พ.ศ. 2122-2127 โดยในพระราชพงศาวดารไดก้ล่าวถึง
ช่ือเมืองน้ีเป็นคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2127 ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา คร้ังนั้นสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จยาตราทพัข้ึนไปประชุมพลท่ีป่าโมก แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ เพื่อ
รับศึกพระยาพะสิมท่ีเมืองสุพรรณบุรีและกล่าวถึงอีกตอนในสงครามคราวเดียวกนั เม่ือทพักรุงศรีอยุธยาตี
กองทพัพระยาพะสิมแตกพ่ายไปแลว้ ทั้งสองพระองค์ไดเ้สด็จยกกองทพัไปตั้งอยู่ท่ีบา้นชะไว แขวงเมือง
วเิศษไชยชาญเพื่อสกดัทพัพระเจา้เชืองใหม่ท่ีจะยกลงมาจากทางเหนือ  

 ท่ีตั้งของเมืองวเิศษไชยชาญในสมยันั้นอยูฝ่ั่งตะวนัออกของแม่น ้ านอ้ย มีโคกใหญ่ท่ีชาวบา้นเรียกวา่ 
“บา้นจวน” ซ่ึงเขา้ใจว่าคงเป็นท่ีตั้งของจวนผูว้่าราชการเมือง อยู่ใกลว้ดัขุมทอง ต าบลไผ่จ  าศีลในปัจจุบนั 
ต่อมาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ แม่น ้ านอ้ยต้ืนเขินเป็นตอนๆ การเดินทางทางเรือไม่สะดวก ทางราชการจึง
ยา้ยเมืองวเิศษไชยชาญไปตั้งท่ีต าบลบางแกว้ ริมน ้าแม่เจา้พระยา (ท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดัอ่างทองในปัจจุบนั) 
พร้อมเปล่ียนช่ือเรียกวา่ “เมืองอ่างทอง” ส่วนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญถูกลดฐานะเป็นอ าเภอ เรียกวา่ อ าเภอ
ไผจ่  าศีล ข้ึนอยูใ่นความปกครองของเมืองอ่างทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2439 โดยตั้งท่ีวา่การอ าเภอทางฝ่ังตะวนัออก
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ของแม่น ้ าน้อย หมู่ท่ี 3 ต าบลไผ่จ  าศีล จนกระทัง่ปี พ.ศ.2451 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้มีพระบรมราชานุญาติ ให้เปล่ียนช่ืออ าเภอไผจ่  าศีลเป็น อ าเภอวิเศษไชย
ชาญ และปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัการให้ใชช่ื้อ “อ าเภอวิเศษไชยชาญ” ในหนงัสือราชกิจจานุเบกษา 2 คร้ัง 
และราชการก็ใชช่ื้อ อ าเภอวิเศษไชยชาญ มาจนถึงอยา่งนอ้ยวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2509 หลงัจากนั้นก็พบวา่ 
เม่ือ 12 มกราคม พ.ศ. 2509 ราชการก็ใชช่ื้อเป็น อ าเภอวิเศษชยัชาญ (ขณะน้ียงัคน้หาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ
อ าเภอ ในหนงัสือราชกิจจานุเบกษาไม่พบ) เม่ือปี พ.ศ. 2522 กรมการปกครอง ไดมี้ค าสั่งยา้ยท่ีวา่การอ าเภอ
วิเศษชยัชาญไปตั้งอยู่ริมถนนโพธ์ิพระยา-ท่าเรือ หมู่ 7 ต าบลศาลเจา้โรงทอง ซ่ีงเป็นท่ีตั้งวา่การอ าเภอหลงั
ปัจจุบนั 

 2.6.2 ข้อมูลทัว่ไป 
 1) ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ต าบลตลาดใหม่  
 : แหล่งท่ีมา องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 
 ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง แต่เดิมนั้นรวมอยู่กบัต าบลห้วยคนัแหลนมี
พื้นท่ี 10.00 ตารางกิโลเมตร เม่ือปี พ.ศ.2525 แยกตวัออกจากต าบลห้วยคนัแหลน ตั้งเป็นต าบลตลาดใหม่
โดยแบ่งออกเป็น 5 หมู่บา้น มีวดั 1 แห่ง ช่ือวดัลาดใหม่ สร้างข้ึนเป็นวดันบัตั้งแต่สมยัอยุธยาประมาณ พ.ศ. 
2210 และไดก้ลายเป็นเป็นสภาพวดัร้าง มีโคกเป็นอุโบสถ ปรากฏอยู ่ชาวบา้นเรียกวา่ วดัโบสถบ์า้นกระเด่ือง
เพราะตั้งอยู่ท่ีบา้นกระเด่ือง ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 ประชาชนไดม้าสร้างตลาดใหม่ ใกลบ้ริเวณวดัน้ี จึง
เรียกหมู่บา้นน้ีเป็นบา้นตลาดใหม่และไดช่้วยกนับูรณปฏิสังขรณ์วดัข้ึน จึงตั้งช่ือวดัตลาดใหม่ ต่อมาไดเ้รียก
นามวดัวา่ วดัตลาดใหม่เวฬุวนาราม 

 2) เน้ือท่ีต าบลตลาดใหม่  
 ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง เน้ือท่ี 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,250 ไร่ ร้อยละ 
79 เป็นพื้นท่ีท าการเกษตรหรือประมาณ 4,952 ไร่ พื้นท่ีท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีอยู่อาศยั พื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ี
อ่ืนๆ (องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564) 
 

 
ภาพที ่2.2 : ท่ีตั้งและอาณาเขตต าบลตลาดใหม่ 
ทีม่า : องคก์ารบริหารต าบลตลาดใหม่, 2564 
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 3) ลกัษณะภูมิประเทศต าบลตลาดใหม่  
 ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีน ้ า
ท่วมขงัในช่วงฤดูน ้ าหลากและน ้ าขงัตลอดทั้งปี ในพื้นท่ีบางแห่งมีคลองรพช.ไหลผ่าน สภาพพื้นท่ีเหมาะ
ส าหรับการท าการเกษตรกรรม เช่น การท านา การท าสวนและการท าพืชผกัสวนครัว สภาพดินโดยทัว่ไป
เป็นดินเหนียวปนทรายไม่มีภูเขาและป่าไม ้โดยการปกครองออกเป็น 5 หมู่บา้น ประกอบดว้ย  

  หมู่ท่ี 1 บา้นตลาดใหม่ 
  หมู่ท่ี 2 บา้นตลาดใหม่ 
  หมู่ท่ี 3 บา้นหลกัขอน 
  หมู่ท่ี 4 บา้นหลกัขอน 
  หมู่ท่ี 5 บา้นคลองเสาธง  

 4) ลกัษณะภูมิอากาศ  
 ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มีลกัษณะภูมิอากาศจดัอยูใ่นโซนร้อนและชุ่ม
ช้ืน เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ท าให้อากาศหนาวเยน็และแห้งแลง้ ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใตใ้นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน ท าใหมี้เมฆมากและฝนตกชุก 

 5) อาณาเขต  
  ทิศเหนือ  จดต าบลท่าชา้ง อ าเภอวเิศษชยัชาญ  
  ทิศตะวนัตก  จดต าบลคลองขนาก อ าเภอวเิศษชยัชาญ  
  ทิศใต ้  จดต าบลคลองขนากและต าบลหลกัแกว้ อ าเภอวเิศษชยัชาญ 
  ทิศตะวนัตก  จดต าบลหลกัแกว้และต าบลหว้ยคนัแหลน อ าเภอวเิศษชยัชาญ  

 6) ทรัพยากรธรรมชาติ  
 ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางของประเทศ
ไทย เป็นเมืองอู่ขา้วอู่น ้ าท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของชาติมาเป็นเวลาช้านาน ผลิตผลด้านการเกษตร
โดยเฉพาะขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถส่งไปขายยงัต่างประเทศไดม้ากเป็นอนัดบัหน่ึง ท ารายไดเ้ล้ียง
ประชากรและใช้ในการพฒันาบา้นเมืองให้เจริญก้าวหน้าตลอดมา มีแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นแม่น ้ าสายท่ีให้
ความอุดมสมบูรณ์ไหลผ่านพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลาง ซ่ึงเร่ิมต้นจากจังหวดันครสวรรค์ลงไปถึงจังหวดั
สมุทรปราการ ประชาชนส่วนมากตามพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลาง จึงประกอบอาชีพท านา กล่าวไดว้า่ ภูมิประเทศ
เป็นตวัก าหนดอาชีพ ประเพณีและวฒันธรรมต่างๆเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการทาง
ประวติัศาสตร์ของเมืองอยา่งส าคญั 
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  6.1) น ้ า มีแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีใชใ้นการอุปโภค บริโภคและน ้ าท่ีใชใ้นการเกษตร มีล าน ้ า 
ล าห้วย อ่างเก็บน ้ า หนองน ้ าสาธารณะ มีแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นแม่น ้ าสายหลกั สายแขนงท่ีไหลผ่านจงัหวดั
นครสวรรค์ จงัหวดัชยันาท จงัหวดัสิงห์บุรีและจงัหวดัอ่างทองนอกจากน้ีน ้ าท่ีใช้อุปโภค บริโภค มาจาก
ระบบหมู่บา้นประปาทุกหมู่บา้นอีกดว้ย 
  6.2) แหล่งน ้ า ในต าบลตลาดใหม่ มีแหล่งน ้ าท่ีส าคญัไหลผา่น ไดแ้ก่  แม่น ้ านอ้ยและคลอง
ขนุ  
  6.3) ป่าไม ้ไม่มีพื้นท่ีป่าไมห้รือป่าสงวนแห่งชาติแต่จงัหวดัอ่างทองได้มีการด าเนินการ
ส่งเสริมปลูกป่าในพื้นท่ีต่างตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกบริเวณสองขา้งทาง สถานท่ี
ราชการ  สถานศึกษา ศาสนสถาน ริมแม่น ้าล าคลอง และบริเวณรอบอ่างเก็บน ้า 
  6.4) ภูเขา มีลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่ม ลกัษณะคลา้ยอ่าง ไม่มีภูเขา ดินเป็น
ดินเหนียวปนทราย พื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกขา้ว ท าไร่ ท านาและท าสวน 
 
 7) สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลตลาดใหม่ 
  7.1) สถานท่ีส าคญั/แหล่งท่องเท่ียวส าคญัประเภทเชิงธรรมชาติ 
  ตน้สะดือเก่า ปัจจุบนัตั้งอยู่หมู่ท่ี 1 ต  าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
เป็นตน้ไมข้นาดใหม่ เปลือกค่อนขา้งบางเรียบสีเทาแกมน ้าตาลวดัรอบโคนตน้ยาว 4 เมตร อายปุระมาณ 100 
ปีซ่ึงถือวา่เป็นตน้ไม่ท่ีส าคญัของชุมชนอีกตน้ท่ีชาวบา้นในพื้นท่ีมีความผกูพนั โดยในทุกๆปีจะมีการท าบุญ
หนา้บา้นหลงับา้นรอบบริเวณตน้ไมด้งักล่าว 

 
ภาพที ่2.3 : ตน้สะดือเก่า 

ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 
 
 
 



38 
 

  7.2) สถานท่ีส าคญั/แหล่งท่องเท่ียวส าคญัประเภทเชิงประวติัอศาสตร์ โบราณคดีและ
ศาสนา  

 
ภาพที ่2.4 : วดักลาง (ร้าง) 

ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 

  เป็นวดัเก่าแก่สมยัอยธุยา ท่ีประชาชนใกลเ้คียงวดัไดเ้ล่าสืบทอดกนัมาวา่วดัร้างแห่งน้ีเป็นท่ี
เก็บกระดูกของขนุรองปลดัชูพร้อมนกัรบทั้ง 400 นาย ท่ีออกรบกบัพม่าท่ีอ่าวหวา้ขาว จ.ประจวบคีรีขนัธ์ จน
เสียชีวิตทั้งหมด แลว้น ากระดูกกลบัมาไวท่ี้วดัร้างแห่งน้ี ก่อนท่ีจะอญัเชิญดวงวิญญาณมาอยูท่ี่วดัใหม่ท่ีห่าง
จากวดัร้าง ประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมสร้างพระพุทธรูปปางปาลิไลยกเ์ป็นอนุสรณ์ ปัจจุบนัเป็นวดัท่ีอยูใ่น
ต าบลตลาดใหม ่

  7.3) สถานท่ีส าคญั/แหล่งท่องเท่ียวส าคญัประเภทเชิงขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
ภาพที ่2.5 : วดัตลาดใหม่ 

ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 
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  วดัตลาดใหม่จดัเป็นปูชนียวตัถุท่ีมีรูปหล่ออดีตเจา้อาวาส หลวงพ่อข า อนฺทวณฺโณ สร้าง
เม่ือ พ.ศ.2496 วดัตลาดใหม่ ตั้ งวดัเม่ือพ.ศ.2210 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
พระมหากษตัริยอ์งค์ท่ี 28 แห่งกรุงศรีอยุธยา(ตอนกลาง) ต่อมาไดก้ลายสภาพเป็นวดัร้างมีโคกดินเป็นเนิน
อุโบสถปรากฏอยู่ ซ่ึงชาวบ้านเรียกว่า “ วดัโบสถ์บ้านกระเด่ือง”  ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ์ ประชาชนไดม้าสร้างบา้นเรือนและตลาดข้ึน
ใหม่ ใกลก้บับริเวณวดั จึงเรียกหมู่บา้นน้ีวา่ บา้นตลาดใหม่และไดช่้วยกนับูรณะปฏิสังขรณ์วดัข้ึนและตั้งช่ือ
วา่ วดัตลาดใหม่ อีกทั้งไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 

 8) แผนท่ีต าบลตลาดใหม่ 

 
ภาพที ่2.6  : แผนท่ีตั้งต าบลตลาดใหม่ 

ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 
 

 2.6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทองไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็น
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2542 เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กและปรับเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2554 มีเน้ือท่ีทั้งหมดโดยประมาณ 10 ตาราง
กิโลเมตรหรือคิดเป็น 6,250 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง โดยอยู่ห่างจากท่ีว่าการ
อ าเภอวิเศษชยัชาญไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเดินทางไดห้ลายเส้นทาง ทั้งเส้นทาง
หลวงชนบทอ่างทอง 2001 แลว้เล้ียวซา้ยจนเจอองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 

 1) เคร่ืองหมายองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทองมีเคร่ืองหมายตรา
สัญลกัษณ์องค์กรท่ีมีลกัษณะเหมือนหลงัคาวดั ซ่ึงหมายถึง หลงัคาวดัตลาดใหม่ท่ีเป็นศูนยร์วมของการ
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คมนาคม การคา้ขายและเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวต าบลตลาดใหม่ วงกลม 10 วง หมายถึง สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ทั้งหมด 10 คน วงกลม 10 วง จึงเปรียบเสมือนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนและวงกลมแต่ละวงซ้อนเหล่ือมกันนั้นแสดงถึงความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัของสมาชิกทุกคน 

 
ภาพที ่2.7  : ตราสัญลกัษณ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 

ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 
 
 2) ค  าขวญัพนกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  มีจิตสาธารณะ เตม็ใจบริหาร พฒันางานเพื่อสุขประชาชน 
 3) วสิัยทศัน์องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 
  เกษตรปลอดสารพิษ ปลูกจิตรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม น้อมน าพระราชด าริ สดุดีวีรชนแขวงเมือง
วิเศษไชยชาญ สืบสานงานศิลปวฒันธรรม น าหลกัธรรมาภิบาล บริหารด้านการศึกษา ประชาปลอดภยั 
อนามยัสมบูรณ์ 
 4) พนัธกิจองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 
  - ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดสารพิษ 
  - ส่งเสริมและป้องกนัรักษาสุขภาพอนามยัประชาชน 
  - จดัใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ท่ีสะอาดปลอดภยัไดม้าตรฐาน 
  - จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า  
  - จดัใหมี้และบ ารุงรักษา ปรับปรุงคนัคูน ้า ระดบัแปลงนา 
  - จดัใหมี้และบ ารุงรักษาสนามกีฬา สวนสุขภาพหรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ท่ีมีมาตรฐาน
และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
  - ส่งเสริมศิลปวฒัณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินอนัดีงามและภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ิน 
  - สร้างจิตส านึกในการบ ารุงรักษา อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
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 5) โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 
 

 
ภาพที ่2.8 : โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 

 
 6) โครงสร้างส่วนราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 

 
 

ภาพที ่2.9 : โครงสร้างส่วนราชการองคก์าร 
ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 
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 2.6.4 ข้อมูลเกีย่วกบัจ านวนประชากร 

 ตารางที ่1 : ขอ้มูลประชากรแยกเป็นหมู่บา้น (ความหนาแน่นเฉล่ีย 212/ตารางกิโลเมตร) 
หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

บา้นตลาดใหม่ 
บา้นตลาดใหม่ 
บา้นหลกัขอน 
บา้นหลกัขอน 
บา้นคลองเสาธง 

160 171 331 133 
292 350 642 241 
140 142 282 91 
297 274 571 182 
143 155 289 103 

รวม 1,032 1,092 2,124 750 

ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2563 
 
 2.6.5 สถานภาพภายในต าบลตลาดใหม่ 

 ตารางที่ 2 : รายงานแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ 
(พ.ศ. 2561-2565)  

สภาพทัว่ไปในแต่ละดา้น กรอกรายละเอียด 
1. ดา้นกายภาพ  ต าบลตลาดใหม่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

หมู่ท่ี 1 บา้น ตลาดใหม่ 
หมู่ท่ี 2 บา้น ตลาดใหม่ 
หมู่ท่ี 3 บา้น หลกัขอน 
หมู่ท่ี 4 บา้น หลกัขอน 
หมู่ท่ี 5 บา้น คลองเสาธง 
สถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
สถานพยาบาล จ านวน 1 แห่ง 
ศาสนสถาน จ านวน 1 แห่ง 

2. ดา้นการเมืองการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสภาต าบล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ในการพฒันาต าบลตลาดใหม่
ทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบลตลาดใหม่ มีโครงสร้าง
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การบริหารงานแบ่งเป็น ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยฝ่ายบริหารมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหน่ึง ซ่ึงมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นผูก้  าหนดนโยบายและเป็นผูใ้ช้
อ  านาจบริหารงาน มีปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผูบ้งัคบับญัชา
พนักงานส่วนต าบลและลูกจา้ง โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในต าบล ท าหน้าท่ีให้ความ
เห็นชอบแผนพฒันาต าบลและพิจารณาเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองค์การ
บริหารส่วนต าบล ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่าง
ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเขตการปกครองต าบลตลาดใหม่ 
แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บา้น ดงัน้ี 
หมู่ท่ี 1   นายนิวตัร์    อินทร์มงคล    เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 2   นายโฉลม    ยอดทอง        เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 3   นายธีระ      โฉมงาม         เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 4   นายสันชยั   เครือใย          เป็นผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 5   นายบุญช่วย ภู่ระยา้          เป็นผูใ้หญ่บา้น 

3. ประชากร ขอ้มูลองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ ต าบลตลาดใหม่มีประชากร
จ านวน 2 ,102 คน เป็นชาย 1,024คนและหญิง 1 ,078 คน จาก 758 
ครัวเรือน 

4. สภาพทางสังคม - ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลตลาดใหม่เป็นเกษตรกร มีอาชีพท านา ท า
สวนและปลูกพืชผกัสวนครัว รองลงมาคือค้าขาย รับราชการ รับจ้าง
ทัว่ไปและรับจา้งท างานในจงัหวดัขา้งเคียง  
-  สถานศึกษามีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 1 แห่งและโรงเ รียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประเภทสามญัศึกษา ระดบั
ปฐมวยัและประถมศึกษา 1 แห่ง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน - มีไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้นและมีระบบน ้าประปาใหบ้ริการทุกหมู่บา้น  
- มีการคมนาคมสะดวกประชาชนสามารถเดินทางในต าบลและระหว่าง
ต าบล อ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงไดส้ะดวก ดว้ยระบบถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต ถนนลูกรัง รวม 26 เส้นทาง เป็นระยะทางรวม 48 กิโลเมตร 
เช่ือมโยงกบัเครือข่ายทางหลวงชนบท และทางหลวงแผน่ดิน 
- มีสถานรักษาพยาบาลประจ าต าบลประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
จ านวน 1 แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจต าบลตลาดใหม่ขบัเคล่ือนดว้ยภาคเกษตรเป็นหลกั โดยมีการ
รวมกลุ่มอาชีพของประชาชนและกลุ่มออมทรัพยผ์ลิตสินคา้โอทอป 5 
ดาว เชิงพาณิชย ์ ไดแ้ก่ 
- กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อผลิตจกัสานบา้นตลาดใหม่ 
- กลุ่มผลิตกระถางดินเผา “เกษมวเิศษดินเผา” 
- กลุ่มนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ 
- กลุ่มบานาน่าตลาดใหม่ – ผลิตภณัฑก์ลว้ยตากพลงัแสงอาทิตย ์
- กลุ่มขนมไทยบา้นตลาดใหม่ 

7.  ศ า ส น า  ป ร ะ เ พ ณี  
วฒันธรรม 

ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีวดัตลาดใหม่ เป็นศูนยร์วมใจ
และการท ากิจกรรมทางศาสนาพุทธ นอกจากนั้นต าบลตลาดใหม่มีท่ีตั้ง
อยู่เป็นส่วนหน่ึงของอ าเภอวิเศษชัยชาญท่ีซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวด้าน
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นสถานท่ีซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งทางประวติัศาสตร์และวีรกรรมของบรรพชนสมยักรุงศรีอยธุยา 
มีการขุดพบวตัถุโบราณและวดัร้างท่ีสร้างในคร้ังสมยักรุงศรีอยุธยาท่ี
ต าบลตลาดใหม่ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ ต าบลตลาดใหม่มีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีน ้ าท่วมขงัในฤดูน ้ าหลาก สภาพ
ดินอุดมสมบูรณ์ พื้นท่ีเหมาะกบัการท าการเกษตร ท านา ท าสวน ไม่มี
พื้นท่ีป่าไม ้นอกจากทรัพยากรน ้ าจากแม่น ้ าเจา้พระยาและแม่น ้ านอ้ยแลว้ 
ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนใด 

แหล่งข้อมูล :  เวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564   

2.7 ยุทธ์ศาสตร์ แผน นโยบายและโมเดลเศรษฐกจิทีเ่กีย่วข้อง 

 เฉลียว บุรีภกัดี (2548) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานหรือวิธีการอนัชาญฉลาดเพื่อบรรลุ
เป้าหมายอยา่งหน่ึงอยา่งใด ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ียากเป็นพิเศษ ไม่อาจบรรลุไดด้ว้ยวิธีธรรมดาท่ีคนทัว่ไปรู้อยู่
แล้ว โดยตอ้งประกอบข้ึนจากศาสตร์หลายท่ีมาประกอบกนัเป็นศาสตร์อีกขอ้หน่ึงด้วยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เพื่อยนืยนัไดว้า่สามารถบรรลุจุดหมายของงานไดจ้ริง  

 2.7.1 ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่วของไทย  

 จตุภูมิ เขตจตุัรัส (2563) กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์พฒันาการท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2561 - 2564 ได้
มุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัการวางรากฐานและแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท่องเท่ียว รวมถึงการสร้าง
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ความสมดุลของการพฒันาในมิติต่างๆ ตลอดจนให้ความส าคญักบัการท างานอย่างบูรณาการกบัภาคส่วน
ต่างๆ  

 ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ทางการท่องเท่ียวของประเทศ คือ “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพชั้น
น าของโลกท่ีเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและ
กระจายรายไดสู่้ประชาชนทุกภาคส่วนอยา่งย ัง่ยนื” โดยประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  

- ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว สินคา้และบริการให้เกิดความ
สมดุลและย ัง่ยนื  

- ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อรองรับ
การขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

- ยุทธศาสตร์ท่ี3 : การพฒันาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพฒันาพื้นท่ี  

- ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความสมดุลการท่องเท่ียวไทยผา่นการตลาดเฉพาะกลุ่ม การ
ส่งเสริมวถีิไทยและการสร้างความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียว 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การบูรณาการการบริหารจดัการการท่องเท่ียวและส่งเสริมความ 
ร่วมมือระหวา่งประเทศ  

 2.7.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 พ.ศ.2560-2564  

 กองนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์(ม.ป.ป) กล่าววา่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดน้อ้มน าหลกั “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” มาเป็นปรัชญาน าทางใน
การพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัท่ี 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุม้กนั
และช่วยใหส้ังคมไทยสามารถยืดหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงเกิดภูมิคุม้กนัและมีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง
เหมาะสม ส่งผลใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยนื 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 คร้ังน้ี ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             
(พ.ศ.2561-2580) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใ้ห้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุก
ภาคส่วนทั้งในระดบักลุ่มอาชีพ ระดบัภาคและระดบัประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยา่งกวา้งขวางและ
ต่อเน่ืองเพื่อร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์และทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทั้งร่วมจดัท ารายละเอียดยทุธศาสตร์
ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมัน่คง มัง่คัง่และย ัง่ยืน”  ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 
พ.ศ.2560-2564 ฉบบัน้ีประกอบดว้ย 5 ส่วนไดแ้ก่ 
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 ส่วนท่ี 1 : ภาพรวมการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 
 ส่วนท่ี 2 : การประเมินสภาพแวดลอ้มการพฒันาประเทศ 
   – สถานการณ์และแนวโนม้ภายนอก 
   – สถานการณ์และแนวโนม้ภายใน 
 ส่วนท่ี 3 : วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 
 ส่วนท่ี 4 : ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
   ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 4 : การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 5 : การเสริมสร้างความมัง่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่
ความมัง่คัง่และย ัง่ยนื 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 6 : การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 7 : การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 8 : การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 9 : การพฒันาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 10 : ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา 
  ส่วนท่ี 5 : การขบัเคล่ือนและติดตามประเมินผลแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 

 2.7.3 (ร่าง)แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

ไตรศุลี ไตรสรณกุล, 2565 ไดก้ล่าววา่ (ร่าง)แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 13 (พ.ศ. 2566-
2570) เป็นแผนระดบัท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคญัในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบติัและก าหนดทิศ
ทางการพฒันาท่ีประเทศในระยะ 5 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ 
ตามหลักของยุทธศาสตร์ชาติ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, หลักการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของ
สหประชาชาติและการพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green 
Economy : BCG)  

ดร. พนัธ์ุอาจ ชัยรัตน์ ผูอ้  านวยการส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ, 2564 ได้กล่าวว่า แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบบัน้ี คือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “ เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า สังคมเดินหนา้อยา่งย ัง่ยืน ” 

 
 



47 
 

1) เป้าหมายหลกัของการพฒันามี 5 ประการ 
 - การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวตักรรม 
 - การพฒันาคนส าหรับโลกยคุใหม่ 
 - การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
 - การเปล่ียนผา่นการผลิตและบริโภคไปสู่ความย ัง่ยนื  
 - การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกบัความเส่ียงและการเปล่ียนแปลง
ภายใตบ้ริบทโลกใหม่ 

 2) หมุดหมายการพฒันาของแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 13 จ าแนกออกเป็น 4 มิติ  

  2.1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย จ านวน 6 หมุดหมาย  
   - ไทยเป็นประเทศชั้นน าดา้นสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
   - ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเนน้คุณภาพและความย ัง่ยนื 
   - ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าท่ีส าคญัของโลก 
   - ไทยเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพมูลค่าสูง 
   - ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของ
ภูมิภาค    - ไทยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยและอุตสาหกรรมดิจิทลั
ของอาเซียน 
  2.2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม จ านวน3 หมุดหมาย  
   - ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเขม้แข็ง มีศกัยภาพสูงและสามารถ
แข่งขนัได ้
   - ไทยมีพื้นท่ีและเมืองอจัฉริยะท่ีน่าอยู ่ปลอดภยั เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
   - ไทยมีความยากจนขา้มรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุม้ครองทางสังคมท่ี
เพียงพอ เหมาะสม 
  2.3) มิติความย ัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 2 หมุดหมาย  
   - ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสังคมคาร์บอนต ่า  
   - ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภยัธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
  2.4) มิติปัจจยัผลกัดนัการพลิกโฉมประเทศ จ านวน 2 หมุดหมาย  
   - ไทยมีก าลงัคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตอบโจทยก์ารพฒันาแห่ง
อนาคต  
   - ไทยมีภาครัฐท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยป์ระชาชน 
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 ดร. พนัธ์ุอาจ ชัยรัตน์ ผูอ้  านวยการส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2564 ไดก้ล่าวว่า เป้าหมายหลกั
ของแผนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 13 (พ.ศ. 2566-2570)ฉบบัน้ี คือ พลิกโฉมประเทศไทย
สู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหนา้อยา่งย ัง่ยืน” โดยมีการก าหนด 13 หมุดหมายส าคญั  

 3. ประเด็นหลกัทางนวตักรรม  

 ดร. พนัธ์ุอาจ ชยัรัตน์ ผูอ้  านวยการส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2564 ไดก้ล่าววา่ 3 ประเด็นหลกั
ทางนวตักรรมท่ี (ร่าง) แผน 13 ควรให้ความส าคญัมากเป็นพิเศษ ไดแ้ก่  

  ประเด็นที่ 1 การปลดล็อคขอ้จ ากดัและอุปสรรคการพฒันานวตักรรมเชิงระบบอยา่งเป็น
รูปธรรม คือ การเพิ่มจ านวนผูป้ระกอบการฐานนวตักรรมที่มีศกัยภาพ (Innovation-based Enterprise - 
IBE) พฒันาศกัยภาพดา้นนวตักรรมให้กบัผูป้ระกอบการฐานนวตักรรม โดยเฉพาะดา้นการจดัการ
นวตักรรมและพฒันาองคก์รนวตักรรม ปรับปรุงกฎ/ระเบียบ/มาตรการที่ลา้หลงัไม่ทนัสมยั พฒันาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้และการลงทุนสู่กระจายโอกาสดา้นนวตักรรมไปสู่
ภูมิภาค ซ่ึงจะช่วยสร้างผลกระทบในระดบัมหภาคไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการลดความเหล่ือมล ้า
ในการพฒันา เป็นตน้ 

  ประเด็นที่ 2 การตอบสนองต่อแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงโลก (Global Disruption) คือ 
การตอบสนองความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) โดยตอ้งเร่งพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
รุ่นใหม่ที่จะเขา้มาพลิกโฉมอุตสาหกรรมดว้ยนวตักรรม การความเหลื่อมล ้ าทางสังคม (Inequality) ท่ี
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสร้างโอกาสการกระจายตวัและการขยายผลของนวตักรรมไปสู่วงกวา้งใน
ระดบัพื้นที่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่และผูป้ระกอบการในระดบัพื้นที่สามารถสร้างสรรคน์วตักรรมที่เหมาะสม
กบัพื้นที่และความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและส่ิงแวดลอ้ม (Climate Change) ทั้งปัญหาหมอกควนั 
มลพิษ ภยัแลง้และขยะ เป็นตน้ 

  ประเด็นที่ 3 การก าหนดเป้าหมายที่ชดัเจนและสอดคลอ้ง เพื่อมุ่งสู่ประเทศที่ขบัเคลื่อน
ดว้ยนวตักรรม คือ การเช่ือมโยงการลงทุนและการใชป้ระโยชน์ศกัยภาพดา้นองค์ความรู้ การผลิตและ
เทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจากงานวิจยัไปสู่นวตักรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดบัอุตสาหกรรมและ
การผลิตดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม สร้างศกัยภาพแห่งอนาคตดว้ยเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นตวัขบัเคลื่อน 
โดยเร่งพฒันาผูป้ระกอบการและบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมให้สอดรับกบั
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ลดขอ้จ ากดัและปรับปรุงกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจและการลงทุน
ทางนวตักรรม  
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 2.7.3 แผนพฒันาจังหวดัอ่างทอง (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ ได้น าแผนพฒันาจงัหวดัอ่างทอง (พ.ศ. 2561 – 2565) ใน
ประเด็นการพฒันาท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดัอ่างทองไดก้ าหนดรูปแบบการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้มีความสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเท่ียวเกาะติด
กระแส เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจการท่องเท่ียวฐานราก โดยสร้างความมั่งคั่งทางการท่องเท่ียวผ่าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรม ความคิดสร้างสรรค ์โดยมีเป้าหมายให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวและรายได้
จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
 2.7.4 แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่  น าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและการแกไ้ขปัญหาความยากจน จึงไดใ้ห้ทอ้งถ่ินใน
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ ได้จัดท าแผนงานการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว โดยมี
โครงการการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในเขตพื้นท่ีต าบลตลาดใหม่ โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและโครงการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ในการการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

 2.7.5 นโยบายการท่องเทีย่ว 

 Barman, 1978 อา้งถึงใน วรเดช จนัทรศร. 2551: 32-42 เร่ือง นโยบายหรือโครงการจะส่งผ่านจาก
ระดบัมหาภาคลงไปสู่ระดบัจุลภาคหรือจากภาคส่วนระดบันโยบายลงไปสู่องคก์ารระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงในการ
ส่งผ่านแต่ละคร้ังจะสร้างความยากและความไม่แน่นอนให้กับผลลพัธ์ ประสิทธิผลของการปฏิบติัตาม
นโยบายหรือโครงการข้ึนอยูก่บับทบาทและความซบัซ้อนของทางเลือกนโยบาย โครงสร้างและวฒันธรรม
องค์การโดยท าให้เกิดความไม่แน่นอนและเกิดความยากในการน านโยบายไปปฏิบติั ปัจจยัองค์ประกอบ
ดา้นองคก์ารมี 4 ประการ ไดแ้ก่  

 1) ความแตกต่างของเป้าหมายองคก์าร  
 2) ความแตกต่างของอ านาจและอิทธิพลของแต่ละองคก์าร  
 3) ทรัพยากรท่ีขาดแคลน 
 4) การส่ือสารระหวา่งองคก์าร  

 นอกจากนั้น ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีท าให้ผลลพัธ์ของนโยบายหรือโครงการท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั
ไว ้เช่น ความก ากวมของเป้าหมาย ความร่วมมือระหวา่งองคก์าร เป็นตน้ 

 สุดสวาสด์ิ ณัฐวุฒิ ลกัษณา ปัญญากุลและทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ (2562), วิเคราะห์สถานการณ์
ความเหล่ือมล ้ าและการท่องเท่ียวในประเทศไทย; ภายใตแ้ผนงานวิจยัยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเพื่อการ
กระจายได้ท่ีดีและยกระดับประเทศออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ส านักงานคณะกรรมการ
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ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตัรกรรม (สกสว.) กล่าวว่า การกระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศไทย เม่ือ
พิจารณาผลกระทบในระดบัจงัหวดั อาจส่งผลกระทบได้ทั้งในทางบวกและทางลบต่อสถานการณ์ความ
ยากจนและการกระจายรายไดใ้นแต่ละจงัหวดัได ้โดยจะมีบางจงัหวดัท่ีการกระตุน้การท่องเท่ียวท าให้ทั้ง
จ  านวนคนจนและปัญหาความเหล่ือมล ้าทางดา้นรายไดใ้นจงัหวดัเพิ่มข้ึน  

 ทั้งน้ีสาเหตุส่วนหน่ึง เน่ืองจากการเพิ่มอุปสงค์การท่องเท่ียวในจงัหวดั ไดส่้งผลท าให้ระดบัราคา
สินคา้หลายประเภทปรับข้ึน ท าใหเ้ส้นความยากจนขยบัข้ึนเช่นเดียวกนัในขณะท่ีโครงสร้างการผลิตของแต่
ละจงัหวดัมีความแตกต่างกนัไป การเพิ่มข้ึนของอุปสงคก์ารท่องเท่ียวส่วนหน่ึงไดส่้งผลให้ผลตอบแทนของ
ปัจจยัการผลิตเปล่ียนแปลงไป รายไดข้องคนจนในบางจงัหวดัถูกพบว่าจะลดลงหรือเพิ่มข้ึนน้อยกว่าเส้น
ความยากจนท่ีปรับข้ึน ซ่ึงท าให้จ  านวนคนจนรายใหม่มีมากกวา่จ านวนคนจนท่ีลดลงและท าให้จ  านวนคน
จนรวมในจงัหวดัปรับเพิ่มข้ึนได ้นโยบายการท่องเท่ียวจึงควรออกแบบให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละ
จงัหวดัท่ีอาจมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะโครงสร้างการผลิต การใช้นโยบายส่งเสริมหรือกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวแบบเหมารวมกบัทุกจงัหวดั (One size fits all) อาจสร้างปัญหาไดเ้ช่นกนั  

 ดงันั้น ผูก้  าหนดนโยบายจึงควรตอ้งพิจารณาถึงเคร่ืองมือหรือนโยบายท่ีเหมาะสมในระดบัจงัหวดั 
เพื่อช่วยใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบในทางลบสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 

 2.7.6 โมเดลเศรษฐกจิใหม่ (BCG Economy) 

 ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวถึง
ความส าคัญของโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ว่าโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) เป็น
แนวทางการพฒันาท่ีสอดรับกับเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 
เป้าหมาย ไดแ้ก่ การผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยืน การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความ
หลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การลดความเหล่ือมล ้ า อีกทั้งยงัสอดรับกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นหลกัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

 โมเดลเศรษฐกิจสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นแนวคิดการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมไป
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างย ัง่ยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลงังานและวสัดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์และ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับผูผ้ลิตท่ีเป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
ผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวตักรรม (ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.), ม.ป.ป.) 
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 ฤทยั  อ่อนพุทธา (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การพฒันาเศรษฐกิจแบบองค์รวมจะพฒันาเศรษฐกิจในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของระบบเศรษฐกิจแบบ BCG โมเดลนั้น ต้องท าการประเมินผลทั้ งในมิติ 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นถึงขอ้ดี-ขอ้เสียของการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ BCG 
โมเดล ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในการคดัเลือกตวัช้ีวดัและการประเมินผลตวัช้ีวดัในมิติต่าง ๆ ซ่ึง
แตกต่างกนัไปตามการด าเนินธุรกิจ รวมถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
โดยผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานเป็นการน าเสนอแนวทางและรูปแบบการตรวจวดัผลการด าเนินงานระบบ
เศรษฐกิจแบบ BCG โมเดลท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย 3 เศรษฐกิจหลกั ไดแ้ก่ 

- B ย่อมาจาก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) หรือ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biobased 
economy) มาจากฐานคิดของการใช้ประโยชน์จากความเขม้แข็งของการมีทรัพยากร
ชีวภาพ (biological resources) ภาคการเกษตรและผลผลิต ซ่ึงเป็นตัวขับเคล่ือนท่ี
แท้จริง (engine) แต่การผลิตแบบเดิมจะต้องมุ่งหน้าสู่โจทย์ใหม่ของการสร้าง 
‘มูลค่าเพิ่ม’ ซ่ึงท าไดด้ว้ยการน าความรู้ องคค์วามรู้จากทอ้งถ่ินเอง เสริมดว้ยเทคโนโลยี
และนวตักรรม ใหส้ามารถสร้างรายไดใ้หเ้กิดข้ึนตลอดห่วงโซ่ของการผลิตน้ี พร้อมกบั
ท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาของภาคการเกษตรท่ีมีแต่เดิมเฉกเช่นพืชผล (ท่ีไม่มีการเพิ่ม
มูลค่า) มีราคาผนัผวนอยูเ่สมอและสร้างรายไดน้อ้ย 

- C ย่อมาจาก Circular Economy คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน จะเขา้มาช่วยไขวงจรปัญหา
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากร มลพิษและของเสียท่ีเป็นผลจากระบบเศรษฐกิจแบบ
เส้นตรง (linear economy) หรือการผลิตแบบใช้แล้วทิ้งซ่ึงก่อขยะมหาศาล โดย
เศรษฐกิจหมุนเวยีนจะใหค้วามส าคญักบั ‘การจดัการขยะ’ ภายหลงัจากการบริโภคแลว้
และ ‘การลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย’์ (Zero Waste) ให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรมากท่ีสุดและคุม้ค่าท่ีสุด ตั้งแต่การผลิต การออกแบบท่ีให้เกิด
ของเสียน้อยท่ีสุด การใช้วสัดุทางเลือก ตลอดจนการน าวสัดุกลบัมาใช้ซ ้ า (Reuse, 
Refurbish, Sharing) และแปรสภาพกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle, Upcycle) 

- G ย่อมาจาก Green Economy คือ เศรษฐกิจสีเขียว จะเน้นใจความของการพัฒนา
เศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคมและรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่ง ‘สมดุล’ ให้การใช้
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพโดยลดหรือไม่ให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมกับ
ปกป้อง-อนุรักษ-์ฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติ ตน้น ้ า ผืนดิน ความหลากหลายทางชีวภาพบน
บกและท้องทะเล การควบคุมมลพิษและของเสีย การลงทุนสีเขียวและงานสีเขียว 
ตลอดจนการส่งเสริมการบริโภคท่ีย ัง่ยืน โดยท่ีมี ‘ความเป็นอยู่ท่ีดี’ ของคนเป็น
เป้าหมาย 
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 ศุภฤกษ ์ภู่พงศศ์กัด์ิ, 2564 กล่าวถึง ขอ้สรุปของการพฒันาเศรษฐกิจ BCG Model ช่วยประเทศไทย
ใหบ้รรลุเป้าหมาย ดงัน้ี  
  - การเพิ่มอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดบัรายไดข้องประชากร โดยคาดวา่
มูลค่า GDP ของเศรษฐกิจ BCG จะเพิ่มข้ึนอีกกว่า 1 ลา้นลา้นบาท ครัวเรือนจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เกิดการจา้ง
งานเพิ่มข้ึนอีกกวา่ 3.5 ลา้นคน ท าใหค้วามเหล่ือมล ้าทางรายไดข้องผูท่ี้อยูใ่นเศรษฐกิจฐานรากลดลง  
  - สร้างความมัน่คงทางอาหาร สุขภาพและพลงังาน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดี
ข้ึน สามารถเขา้ถึงยาและเวชภณัฑไ์ดม้ากข้ึน การใชพ้ลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมีมากข้ึน  
  -  ส ร้างความย ั่งยืนของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้ งฝุ่ น  ขยะ  น ้ า เ สียให้ลดลง 
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟู การท่องเท่ียวมีระบบบริหารจดัการเพื่อสร้างความย ัง่ยืนในการใช้
ทรัพยากรการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

2.8 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 สุธาสินี วิยาภรณและคณะ, 2562: น. 115-123) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการจดัการการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืชุมชนบางกระเจา้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัลกัษณะภูมิประเทศลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งของ
ชุมชน, ส ารวจทรัพยากรท่องเท่ียว, ส ารวจการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการ ผูน้ าชุมชนและนกัท่องเท่ียวต่อ
แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนในชุมชนบาง
กระเจา้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนการ
พฒันาเป็นการน าหลกักลยทุธ์เขา้มาช่วย ไดแ้ก่ กลยทุธ์เชิงรุก คือ การวางแผนพฒันาโดยประชาชนในชุมชน
ร่วมใจกนัอนุรักษ ์ดูแลรักษาฟ้ืนฟู ทรัพยากรภายในทางธรรมชาติ สถานท่ีและทรัพยากรภายนอกชุมชน เอ้ือ
ต่อการพฒันาเป็นชุมชนท่ีเข็มแข็ง สร้างเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากทรัพยากรท่ีมีและสร้าง
กฎหมายการท่องเท่ียวท่ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม, กลยุทธ์เชิงป้องกนั คือ สร้างองค์ความรู้ด้าน
อนุรักษ ์ดูแล รักษาพื้นท่ีและสืบทอดภูมิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรมของชุมชนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั
ปรับเปล่ียนค่านิยมในชุมชนกลบัมาท างานในชุมชนมากข้ึน พฒันาเครือข่ายด้านการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานจดัท าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคชุมชน ให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในอาชีพให้การพฒันาชุมชนมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างองค์กรความรู้ในด้านการบริหาร
จดัการและการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั, กลยุทธ์เชิงแกไ้ข คือ จดัตั้ง
โครงการร่วมกบัผูน้ าชุมชน ท าทางระบายน ้ าเสียในชุมชน เพื่อความสะดวกร่มร่ืนเหมาะกบัการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวโอโซนท่ีได้รับความนิยมและกลยุทธ์เชิงรับ คือ สร้างเว็บไซต์เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อ ส่ือ
โฆษณาใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และช่วยกนัอนุรักษท์รัพยากรใหน้กันกัท่องเท่ียวมากข้ึนและส่งเสริมให้ชุมชน
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เกิดความเข็มแข็ง เพื่อสร้างจิตส านึกในการท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียวและสร้างเอกลักษณ์ทางการ
ท่องเท่ียวใหเ้กิดข้ึนโดยมีชุมชนเป็นส่ือกลาง 

 สุดถนอม ตนัเจริญ, 2560: น. 1-24 ศึกษาเร่ือง การจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนกบัการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนของชุมชนบางขนัแตก จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาศกัยภาพในการจดัการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน การพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยืนและแนวทางการรับรู้และการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชน ซ่ึงเป็นการต่อยอดการวิจยัเพื่อถ่ายทอดความรู้
และกระตุน้จิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยา่งย ัง่ยนื พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยชุมชนในเร่ืองการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
วฒันธรรมทั้งในส่วนของชาวบา้นและผูม้าเยอืนมากท่ีสุดจากส่ือแผน่พบัท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัท าและเผยแพร่โดยจดั
กิจกรรมบริการวิชาการและแจกจ่ายไปยงัผูน้ าชุมชนและชุมชนทุกหมู่บา้นก่อนเก็บขอ้มูลภาคสนาม กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าในภาพรวมของการพฒันาการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้ย ัง่ยืน กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวมีผลต่อรายไดข้องชุมชน สังคม และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืมากท่ีสุด 

 รัจน์ชีวาต ์ตัน๋ติกุลวรา และสุทธินนัท ์โสตวิถี, 2561 : น.92-105 ศึกษาเร่ืองการเสริมสร้างศกัยภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนในจงัหวดัจนัทบุรี เพื่อศึกษาศกัยภาพ
ของชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน อีกทั้งยงัสร้างรูปแบบและทดสอบรูปแบบการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของชุมชนท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน พบว่า ศกัยภาพของคนในชุมชนมี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน เม่ือน าตวัแปรต่างๆทางดา้นศกัยภาพ ไดแ้ก่ ความรู้ เจต
คติ การปฏิบติัการท่องเท่ียว การมีส่วนร่วม ท่ีส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดัจนัทบุรี
สามารถน ามาสร้างรูปแบบการเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดัได ้

 วารสารวิชาการ สถาบนัวิทยาการจดัการแห่งแปซิฟิค,2564 ศึกษานโยบายดา้นการท่องเท่ียวของ
ยา่นเมืองเก่า การมีส่วนร่วมใน การพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของคนในชุมชนยา่นเมืองเก่าและแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวของ ยา่นเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต พบวา่ นโยบายการพฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียวของภาครัฐยงัคงพฒันาไดไ้ม่ครบถว้นโดย ภาครัฐควรท าความร่วมมือกบัคนในชุมชนเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ชาวบา้นในชุมชนย่าน เมืองเก่ายงัขาดความรู้และการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาด้านการท่องเท่ียว ภาครัฐควรจดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้ด้าน การพฒันาการท่องเท่ียวมาอบรมให้
ความรู้กบัชาวบา้นอยา่งสม ่าเสมอ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินและคนใน
ชุมชนจะประกอบอาชีพคา้ขายของท่ีระลึก ผลิตภณัฑ์ในทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการ กระจายรายไดแ้ละการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีดีต่อปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นแหล่งท่องเท่ียว 
ด้านกิจกรรม ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านท่ีพกั ด้านความสะดวกในการเดินทาง ด้านอาหารและ
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เคร่ืองด่ืม ดา้นการบริการการท่องเท่ียว ดา้นผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกของชุมชน และศกัยภาพใน การจดัการ
ดา้นการท่องเท่ียว  

 วริศรา บุญสมเกียรต,2555 ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์อุทยาน
ประวติัศาสตร์ภูพระบาท อ าเภอบา้นผื๋อ จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ อุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท อ าเภอบาน
ผอื จงัหวดัอุดรธานี เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ท่ีมีมาตรฐานคุณภาพแหล่งเท่ียวในภาพรวมอยูใน
ระดบัดี โดยมีศกัยภาพในการดึงดูดใจดา้นการทองเท่ียว, ศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียวและศกัยภาพ
ดา้นการบริหารจดัการอยูในระดบัดี อย่างไรก็ตามเพื่อให้อุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาทอ าเภอ บา้นผือ 
จงัหวดัอุดรธานี มีการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ให้สูงข้ึน มีช่ือเสียงและ
ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน จึงควรเพิ่มการพฒันาเส้นทางและความ
พร่องของแหล่งท่องเท่ียว ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการน าเสนอข้อมูลและการ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ควรจดักิจกรรมท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย
และต่อเน่ืองมากข้ึนรวมถึงการพฒันาด้านการบริหารจัดการและการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ การ
ท่องเท่ียวและมีปริมาณเพียงพอ ควรมีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาน
ประกอบการด้านการทองเท่ียวและชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาและอนุรักษ์แหล่งทอง
เท่ียวอยางย ัง่ยนืสืบไป  

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

วธิีการศึกษา 
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 การศึกษา เร่ือง การจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยืน มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาบริบทของพื้นท่ีท่ีมีผลต่อการพฒันาอุทยานท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ตลอดจนการ
วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการจดัท าการพฒันาอุทยานท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์เพื่อ
ความย ัง่ยนื ภายในต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มีวธีิการด าเนินงาน ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดและบริบทในการศึกษา 
3.2 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.3 วธีิการศึกษา 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  
3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
 

3.1 กรอบแนวคิดและบริบทในการศึกษา 

 3.1.1. แผนภาพกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ุทธ       แผ แ ะ      ข  พ้ื ที่ 
-                                   
 . . 2561 – 2564 
-            ฐ                   
ฉ       12 ( . . 2560-2564) และ(    ) 
            ฐ                    
ฉ       13 ( . . 2566-2570) 
-                       ( . . 2561 – 
2565) 
-                 ( . .2561-2565) 
-                               . . 

2555 - 2559 

 
    ท/      พ       ท   เที่  ข  
พ้ื ที่ 
-     /                              
           ่       ็     
-     /                          
                               
                           ็     
-     /                           

                     

               

                   

                         

                    

BCG Model 

https://www.businesseventsthailand.com/uploads/press_media/file/190903-file-nXITRgtaP.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/press_media/file/190903-file-nXITRgtaP.pdf
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ภาพที ่3.1 : กรอบแนวคิดและบริบทในการศึกษา 

 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียว โดยน า
หลกัการ SWOT เขา้มาช่วยในวิเคราะห์การจดัท าแผนและก าหนดกลยุทธ์ เพื่อน าไปสู่การจดัท าแผนพฒันา
การท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์ ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง จึงไดก้ าหนด
กรอบแนวคิด ซ่ึงประกอบไปดว้ยประเด็นยทุธศาสตร์ แผนและนโยบายของพื้นท่ี ตลอดจนประเด็นบริบท/
ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของพื้นท่ีในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นคมนาคม เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 3.1 : กรอบแนวคิดและบริบทในการศึกษา 

 ประเด็นท่ีหน่ึง คือ ยุทธศาสตร์ แผนและนโยบายของพื้นท่ี โดยจะศึกษาเก่ียวกบัแผนยุทธศาสตร์
พฒันาการท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2561 – 2564, แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -
2564), (ร่าง)แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ.2566 – 2570), แผนพฒันาจงัหวดั
อ่างทอง (พ.ศ. 2561 – 2565), แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และนโยบายการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การก่อสร้างอุทยานประวติัศาสตร์ 

 ประเด็นท่ีสอง คือ บริบท/ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวของพื้นท่ี โดยจะแบ่งเป็นดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาพื้นท่ีให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น บริบท/ศกัยภาพดา้นทรัพยากรชุมชน เช่น แหล่ง
น ้ าท่ีอยูใ่นพื้นท่ี ป่าไมใ้นพื้นท่ี, บริบท/ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา ดา้นการ
คมนาคมและดา้นความปลอดภยั ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือกิจกรรมท่ี
ทางพื้นท่ีจดัข้ึนเพื่อชุมชน เป็นตน้ 

 ผลลพัธ์ คือ แผนการจดัท าการท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์ ท่ีทางพื้นท่ีสามารถน าไปปรับใชไ้ด้
เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของพื้นท่ีในอนาคต 

3.2 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการศึกษา  

 กลุ่มผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยืน ในต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยผูบ้ริหาร ผูน้ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน ผูป้ระกอบการ
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ชุมชนและผูรั้บจา้งโครงการพฒันาชุมชนต าบลตลาดใหม่ท่ีผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีไดรั้บการเคารพ
นบัถือจากคนในชุมชนต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง  ทั้งหมดจ านวน 24 คน ไดแ้ก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ และชาวบา้นในพื้นท่ี จ  านวน 23 คน ได้แก่ ประชาชน 6 คน 
บณัฑิต 12 คน และนกัศึกษา 5 คน 

 

 

3.3 วธีิการศึกษา 

 การวิจยัน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) จากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
group)  และการสัมภาษณ์ (Interview) รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือแบบส ารวจศึกษาการจดัการก่อสร้างอุทยาน
ประวติัศาสตร์และการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์แบบมีส่วนร่วม มาเป็นเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลวเิคราะห์ขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.3.1 ระยะที ่1 : ก่อนลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมูล 

 1) การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) 

 ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาทั้งจากหนังสือวารสาร เอกสารทางวิชาการ การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
งานวิจยัและวิทยานิพนธ์อ่ืนๆกับประเด็นท่ีมีความสอดคล้องและเก่ียวข้องกับงานวิจยัในรูปแบบการ
ท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของไทย แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 (ร่าง)แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 13 (พ.ศ.2566 – 2570) แผนพฒันาจงัหวดัอ่างทอง (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) งานวิจยัการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน การวางแผนการสร้างอุทยาน ศกัยภาพของพื้นท่ีในการ
พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ 

 2) การออกแบบงานวจิยั  

 จากการศึกษาขอ้มูลการวิจยั ผูว้จิยัไดท้  าความเขา้ใจและวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อสรุปสาระส าคญัในการ
เป็นแนวทางเพื่อสร้างกรอบแนววิจยัและท าการออกแบบงานวิจยั เพื่อให้ตอบรับกบัวตัถุประสงค ์ดว้ยการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดขั้นตอนและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีชดัเจนให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
และวตัถุประสงค์ แผนท่ีจะใช้ในการพฒันาต าบลตามสภาพของพื้นท่ี กิจกรรมในการพฒันาอุทยาน
ประวติัศาสตร์ 5 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมการท่องเท่ียว, 2. กิจกรรมดา้นการเกษตร, 3. กิจกรรมดา้นสินคา้
OTOP, 4. กิจกรรมดา้นอาหาร และ5. กิจกรรมดา้นนวตักรรมแปรรูปขยะทดแทนพลาสติก  
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 3.3.2 ระยะที ่2 : การศึกษาภาคสนาม (Field Study)  

 ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลศึกษาการก่อสร้างอุทยานเชิงประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นการศึกษาโดยการ
เก็บขอ้มูลในพื้นท่ีวิจยั ใช้แนวค าถามเป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั 
โดยการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซ่ึงแหล่งขอ้มูลจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใช้
การสัมภาษณ์ (Interview) และแหล่งขอ้มูลจากกลุ่มประชาชนใช้โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) และ
แบบส ารวจ 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช่ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group)และแบบ
ส ารวจ(Survey Form) เพื่อรวบรวมข้อมูลจากคนในชุมชนและผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีท่ีจะพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.4.1. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดยค าถามในการสัมภาษณ์
เก่ียวกบักิจกรรมหรือโครงการดา้นนวตักรรมทางสังคมเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน อาทิเช่น ท่านมีแผน
จดัท าการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนของพื้นท่ีต าบลตลาดใหม่ในปัจจุบนัและอนาคตอย่างไรบ้าง, ท่านคิดว่า
จงัหวดัอ่างทองสามารถพฒันาวสัดุหรือวตัถุดิบชนิดใดไดบ้า้ง เพื่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์ใหม่เฉพาะภายในต าบล 
(เช่น ทางกายภาพ ทางชีวภาพ) และขอ้จ ากดัในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนือยา่งไรบา้ง เป็นตน้ 

 3.4.2. แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน  

 ผูว้ิจยัสามารถสร้างความคุน้เคยระหวา่งผูว้ิจยัและผูถู้กสัมภาษณ์เป็นกนัเองให้มากท่ีสุด โดยใชก้าร
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ยึดแนวคิดตามกรอบวิจยัท่ีจะน ามาใชใ้นการก าหนดหวัขอ้ต่างๆ ส าหรับการใช้
สัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า ซ่ึงลกัษณะของค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์จะเป็นค าถามปลายเปิด อาทิเช่น ท่านมี
แผนท่ีพฒันาต าบลตลาดใหม่อยา่งไร, ท่านมีภาพแนวคิดในการพฒันาการท่องเท่ียวต าบลตลาดใหม่หรือไม่
,ความคาดหวงัว่าจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาชมอุทยานประวติัศาสตร์ต่อวนัจ านวนก่ีคนและต าบลตลาดใหม่
สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดห้รือไม่ เป็นตน้ 
 
 3.4.3 ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 ผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือการสนทนาแบบกลุ่มทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยผูว้ิจยัยึดแนวคิดตาม
กรอบวิจยัท่ีจะน ามาใชใ้นการก าหนดหวัขอ้ต่างๆส าหรับการใชส้นทนา ซ่ึงลกัษณะของค าถามท่ีใชใ้นการ
สนทนากลุ่มจะเป็นค าถามปลายเปิดเน้นการแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมสนทนา เช่น ท่านคิดวา่จะพฒันา
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ต าบลตลาดใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างไรบา้ง,ต าบลมีการจดัการทรัพยากรในด้านต่างๆอย่างไร, 
ท่านคิดวา่ต าบลตลาดใหม่สามารถสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ไดอ้ยา่งไรและวสัดุใดท่ีจะน ามาสร้างเอกลกัษณ์
ใหก้บัต าบลได ้เป็นตน้ 
 3.4.4 แบบส ารวจ (Survey Form) 

 ผูว้จิยัไดท้  าการลงพื้นท่ีส ารวจถึงบริบทและศกัยภาพในดา้นต่างๆของพื้นท่ี เช่น บริบทและศกัยภาพ
ทางดา้นการบริหารจดัการ, บริบทและศกัยภาพทางดา้นทรัพยากร, บริบทและศกัยภาพทางดา้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เป็นตน้ ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกรอบแนวคิดการวิจยัโดยท าการถ่ายรูปและสอบถามชาวบ้าน 
พร้อมสังเกตสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือและไม่เอ้ือต่อการพฒันาต าบลใหเ้ป็นอุทยานประวติัศาสตร์ 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มและแบบ
ส ารวจ ส าหรับกลุ่มคนในชุมชนและกลุ่มผูน้ าชุมชน มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1) ท าการศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดขอ้ค าถามของแบบสัมภาษณ์และ
แบบส ารวจ 
 2) ก าหนดขอบเขตขอ้ค าถามของแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มและแบบส ารวจ โดยให้มีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัและแยกเป็นหมวดหมู่ตามความเหมาะสมของงานวจิยั  
 3) สร้างแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มและแบบส ารวจ ตามขอบเขตท่ีไดต้ั้งไวใ้นขอ้ขา้งตน้ น า
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของ
เน้ือหาและขอ้ค าถามใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคข์องงานวจิยั 
 4) ท าการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มและแบบส ารวจตามท่ีผู ้เ ช่ียวชาญได้ให้
ขอ้เสนอแนะ  
 5) สร้างแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มและแบบส ารวจฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มคนในชุมชนและกลุ่มผู ้น าชุมชนในพื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียวอุทยานเชิง
ประวติัศาสตร์ 
 6) น าแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่มและแบบส ารวจผลของค าถาม เพื่อให้มีความสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง การจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยนื ใน
ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมทั้ งข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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(Qualitative data) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
ดงัต่อไปน้ี 

 3.6.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์เพื่อ
ความย ัง่ยืนจากหน่วยงานต่างๆหรือองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากหนงัสือ บทความในวารสาร 
รายงานการประชุม สัมมนา วชิาการ บทความออนไลน์ รายงานการวจิยั บทความวชิาการ เป็นตน้ 

 3.6.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีวิจยั ใชแ้นวค าถามเป็นเคร่ืองมือหลกัใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 

 

 1) การสัมภาษณ์ (Interview)  
 เป็นการสัมภาษณ์โดยตรงกับผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคัญ (key informants) ด้วยการลงพื้นท่ีส ารวจไป
สัมภาษณ์ดว้ยตวัเอง (face-to-face) และในกรณีท่ีผูว้จิยัไม่สามารถนดัหมายผูใ้หส้ัมภาษณ์ในช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยั
ไปเก็บขอ้มูลได ้ผูว้จิยัขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลผา่นออนไลน์  
 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 ซ่ึงแหล่งข้อมูลจากผู ้บริหารท้องถ่ินใช้การสัมภาษณ์ (Interview) และแหล่งข้อมูลจากกลุ่ม
ประชาชนใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการส ารวจทั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัไดท้  า
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยกลยุทธ์การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) และพฒันากลยุทธ์ 
(TOWS) การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ของต าบลตลาดใหม่ ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

 1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวของต าบลตลาดใหม่ 
 2. น าผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าก าหนดกลยทุธ ดว้ยทฤษฎี TOWS Matrix เพื่อพิจารณาจดัท าแผนการ
ท่องเท่ียว 



61 
 

 3. น าเสนอแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์ ต าบลตลาดใหม่ พร้อมทั้งน าเสนอ
แนวทางการแกไ้ขเชิงแผน แนวทางแกไ้ขเชิงนโยบายและแนวทางแกไ้ขเชิงวิจยัในการการจดัท าแผนพฒันา
การท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 
 ในบทน้ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิจยั “การจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์” 
ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง โดยน าเสนอตาม วตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 บริบท ศกัยภาพและขอ้จ ากดัการท่องเท่ียวของพื้นท่ี 
 4.2 การพฒันาการท่องเท่ียวของต าบลตลาดใหม่ 
 4.3 การส่งเสริมและการพฒันากิจกรรมพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว 
 4.4 การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
 4.5 กลยทุธ์การพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์ (TOWS) และการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 

 จากการลงพื้นท่ีคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มภายในต าบล ตลอดจนศึกษาเขา้ไป
ศึกษาชุมชนในดา้นต่างๆทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ ความเป็นอยู ่ระบบคิด การท างาน ความสัมพนัธ์ ในดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรมตลอดจนปัญหาและปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนซ่ึงเป็น
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กิจกรรมร่วมกนัของชุมชน เพื่อท่ีจะไดก้ าหนดและวางแผนเพื่อการพฒันาชุมชนร่วมในการจดัท าแผนการ
พฒันาอุทยานประวติัศาสตร์ในอนาคต ดงัน้ี 

4.1 บริบท ศักยภาพ ข้อจ ากดัของพืน้ที่ 

 4.1.1 บริบทพืน้ทีข่องต าบลตลาดใหม่  
 1) สภาพทางภูมิศาสตร์ : ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ต าบลเป็นพื้นท่ีท า
การเกษตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า มีคลองชลประทานและคลองธรรมชาติ มีพื้นท่ีทั้ งหมด
ประมาณ 3,128 ไร่ ราษฎรส่วนมากมีอาชีพท านา รับจา้ง เล้ียงเป็ดและการท าสินคา้ OTOP  ได้แก่ งาน
หตัถกรรม ตะกร้าจกัสาน การท าเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นอาชีพเสริม เป็นตน้ 

 
ภาพที ่4.1 : ท่ีตั้งและอาณาเขตต าบลตลาดใหม่ 

ทีม่า : ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง, 2564 
 

 2) สภาพทางภูมิประเทศ : ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง อาชีพส่วนใหญ่ของ
ต าบลจะเป็นการท านา การท าสวนและการท าพืชผกัสวนครัว  นอกจากน้ีแหล่งน ้ าของต าบลตลาดใหม่ 
อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีน ้ าท่วมขงัในช่วงฤดูน ้ าหลากและน ้ าขงั
ตลอดทั้ งปี ซ่ึงจะเหมาะส าหรับกับการเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวพักผ่อน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 
บรรยากาศของชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยงัเหมาะแก่การพฒันาเป็นศูนยเ์รียนรู้ท่ีเปิดสอนวิธีการท าการเกษตร
ใหก้บัเยาวชนรุ่นหลงัไดอี้กดว้ย 
 3) สภาพทางภูมิอากาศ : ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มีลกัษณะภูมิอากาศ
จดัอยู่ในโซนร้อนและชุ่มช้ืน เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์
อากาศหนาวเยน็และแหง้แลง้และในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายนจะมีเมฆมากและฝนตกชุก  
 4) สภาพทางส่ิงแวดลอ้ม : ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง มีปัญหาการเผาท่ีนา
หลงัการเก็บเก่ียวเพื่อลดตน้ทุนการจดัการกบัตอซังขา้วเพื่อให้ทนัต่อการท านาในรอบถดัไปหรือเพื่อการ
เล้ียงเป็ดแบบไล่ทุ่ง มีการท าฟางขา้วอดัแท่งบา้ง แต่ยงัไม่สามารถท าไดใ้นจ านวนมาก เน่ืองจากการอดัฟางมี
ราคาสูง และรถท่ีจะอดัฟางมีจ านวนน้อย ท าให้ชาวบา้นลกัลอบเผาฟางขา้วท่ีเก็บเก่ียวเสร็จแลว้ ในอดีต
ชาวนาจะเผาแลว้เฝ้าไม่ให้ไฟลาม แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย จึงไม่มีคนคอยเฝ้าระวงั 
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ควบคุมไฟ ท าให้ไฟลามไปยงับา้นต่างๆและพื้นท่ีใกล้เคียงก่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและก่อให้เกิด
มลพิษจากฝุ่ นควนั การจดัการขยะ ในเขตต าบลมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไม่มากนกั บางครัวเรือนใชว้ธีิฝังกลบ 
ส าหรับขยะเปียกและบางคร้ังน ามาเป็นอาหารสัตว ์ยงัมีบางครัวเรือนท่ีใชว้ธีิเผา ในการจดัการขยะ 
 5) สภาพทางสังคม : ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ประชากรส่วนใหญ่ใน
ต าบลตลาดใหม่เป็นเกษตรกร มีอาชีพท านา ท าสวนและปลูกพืชผกัสวนครัว รองลงมาคือคา้ขาย รับราชการ 
รับจา้งทัว่ไป นอกจากน้ีสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมผูสู้งอายวุยัรุ่นและวยัท างานจะเดินทางไปเรียนและท างาน
ในเมือง ชาวบา้นนบัถือศาสนาพุทธ แต่โดยปกติจะไปวดัแลว้กลบับา้นเลยไม่มีการร่วมท ากิจกรรมอยา่งอ่ืน
นอกจากกิจกรรมทางศาสนาท่ีวดั ภายในต าบลยงัมีสถานศึกษามีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตลาดใหม่ โดยท่านนายกขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดใหม่อ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวดัอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยายตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

 6) สภาพทางดา้นชุมชน : ประชาชนมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัหน่ึง มีการท ากิจกรรมร่วมกนัใน
ชุมชน เช่น โรงเรียนผูสู้งอายุ โดยจดักิจกรรมให้ผูสู้งอายุไดท้  ากิจกรรม อาทิ การให้ความรู้และการส่งเสริม
วชิาชีพ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นตน้ 
 7) สภาพทางเศรษฐกิจ : ต าบลตลาดใหม่ขบัเคล่ือนด้วยภาคเกษตรเป็นหลกั โดยมีการรวมกลุ่ม
อาชีพของประชาชนและกลุ่มออมทรัพยผ์ลิตสินคา้โอทอป 5 ดาว เชิงพาณิชย ์ 
 ผูว้ิจ ัยได้ลงพื้นท่ีในต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง ซ่ึงปัจจุบันได้มีการ
รวมกลุ่มจากประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อศึกษาถึงกิจกรรมท่ีมีอยู่ภายในชุมชนไปเป็นกิจกรรมร่วมกบั
แผนการก่อสร้างอุทยานประวติัศาสตร์ ดงัน้ี 

  7.1) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อผลิตจกัสานบา้นตลาดใหม่ 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตจกัสานบา้นตลาดใหม่หรือกลุ่มจกัสาน
บา้นตลาดใหม่ ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 65/2 หมู่ท่ี 2 ถนน ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ได้
เร่ิมจดัตั้งกลุ่มข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2528 โดยเร่ิมจากการท าเป็นอาชีพเสริมภายในครอบครัวและเร่ิมพฒันาฝีมือ ใน
การตั้งกลุ่มคร้ังแรก มีสมาชิกเร่ิมแรก 15 คนและไดรั้บจดัสอนสมาชิกเพิ่มเติมอีก ปัจจุบนัมีสมาชิกประมาณ 
35 คน 
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ภาพที ่4.2 :  กลุ่มจกัสานตลาดใหม่ 
ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 

 
  นอกจากนั้นยงัเป็นศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน มีการเรียนรู้และไดเ้ปิดให้เยาวชนในช่วงปิดเทอม
ไดเ้ขา้มาเรียนรู้ทกัษะอาชีพทุกปี ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มจะมีอาชีพหลกัคือ การท าเกษตร การท านา รับจา้ง และมี
อาชีพเสริมคือ หัตถกรรมการท าเคร่ืองจกัสาน โดยเคร่ืองจกัสานท่ีได้จะเป็นงานปราณีต มีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั ท าจากหวายและไมไ้ผ่ มีช่องทางการจดัจ าหน่าย หลายช่องทาง คือ ขายเอง, ขายผ่านนายหน้า, 
ผลิตตามค าสั่ง, เป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีสิทธิพิเศษส าหรับหน่วยงานราชการและหน่วยรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ไดผ้า่นทางเวบ็ไซต ์Dcop.net 
  7.2) กลุ่มผลิตกระถางดินเผา “เกษมวเิศษดินเผา” 

  เคร่ืองป้ันดินเผานบัเป็นศิลปะอนัยอดเยีย่ม เพราะผลงานท่ีปรากฏจะมีรูปทรง และลวดลาย
อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งแสดงถึงความเป็นเลิศทางดา้นภูมิปัญญาชาวบา้น ไม่วา่จะเป็น
ฝีมือการแกะสลกัลวดลายอนัสวยงามอ่อนชอ้ยยอดเยี่ยมของคนพื้นบา้นท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์การป้ันดิน
เผาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั มิให้สูญหายอีกทั้งยงัมีการพฒันาด้านฝีมือเทคนิคให้ปรากฏถึงความ
ประณีต สวยงามอนัทรงคุณค่าของคนไทย 

 

ภาพที ่4.3  :  กระถางดินเผาบา้นตลาดใหม่ 
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ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 
 
  การท าเคร่ืองป้ันดินเผาของต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง กลุ่มอาชีพ
น้ีเกิดจากการท่ีประชาชนในชุมชน ประสบปัญหาดา้นการประกอบอาชีพ ไดมี้การท าการผลิตอิฐดินเผา (อิฐ
มอญ) และมีผูมี้ประสบการณ์ดา้นการผลิตกระถางดินเผาเขา้มาอยูอ่าศยัในชุมชน จึงท าให้เกิดความคิดใน
การท าผลิตภณัฑ์ดินเผาข้ึนในชุมชน เน่ืองจากมีการปลูกไมป้ระดบัชนิดต่าง ๆโดยชาวบา้นจะมารับจา้ง
ท างาน รายไดข้ึ้นอยูก่บัจ  านวนของเคร่ืองป้ันท่ีแต่ละคนท าได ้ค่าจา้งจะข้ึนอยูก่บัขนาดและความยากง่ายของ
ลวดลาย อีกทั้งยงัมีการสั่งออกเคร่ืองป้ันดินเผาไปยงัสถานท่ีต่างๆ 

  7.3) กลุ่มบานาน่าตลาดใหม่ – ผลิตภณัฑก์ลว้ยตากพลงัแสงอาทิตย ์

  กลว้ยตากพลงังานแสงอาทิตยข์องฝากจากวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ผลิตภณัฑ์ OTOP 
กลว้ยตากส่งออกต่างประเทศ คดัสรรกลว้ยน ้าวา้พนัธ์ุมะลิงอ่องผลสวยอวบอ่ิมมีความหวานอร่อยทานไดทุ้ก
เพศทุกวยั ดีต่อสุขภาพ นอกจากน้ียงัไม่แต่งกล่ิน สี ไม่ใส่วตัถุกนัเสียเป็นแหล่งวิตามินท่ีให้พลงังานชั้นดี 
สามารถทานไดทุ้กวนัเพื่อสุขภาพท่ีแขง็แรง จดัไดว้า่หน่ึงในยาอายวุฒันะชั้นยอด 

 
ภาพที ่4.4 : กลุ่มบานาน่าตลาดใหม่ 

ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่, 2564 
  
 จากกิจกรรมขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นวา่ สามารถน ามาพฒันาการท่องเท่ียวของต าบลตลาดใหม่ีท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตได ้การน าวสัดุท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในต าบลตลาดใหม่ หาไดอ้ยาก มีมานานตั้งแต่บรรพบุรุษทั้งในเร่ือง
วฒันธรรม น ามาสร้างความโดดเด่นดึงเอกลกัษณ์ท่ีมีภายในต าบลออกมาเป็นจุดขายท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว ให้
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มีความเฉพาะ เช่น ต าบลตลาดใหม่มีบรรยากาศท่ีมีความเป็นธรรมชาติอาจจะน าเสนอการท่องเท่ียวใน
รูปแบบเท่ียวสบายอ่ิมไออุ่นสัมผสัธรรมชาติ เป็นตน้ 
 
 4.1.2  ศักยภาพและข้อจ ากดัของพืน้ที ่

        จากการลงพื้นท่ี ผูว้ิจยัได้ลงพื้นท่ีส ารวจแหล่งท่องเท่ียวภายในต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จงัหวดัอ่างทองและไดเ้ชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวในชุมชน ผูน้ าชุมชน มาสนทนากลุ่ม เพื่อท าการ
ประเมินแหล่งประเด็นปัญหาแต่ละดา้นของพื้นท่ีมาประเมินศกัยภาพและขอ้จ ากดัของพื้นท่ี ให้เป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ผูว้จิยัตั้งวตัถุประสงคไ์ว ้ดงัน้ี  
 ตารางที ่3 : ตารางแสดงศกัยภาพและขอ้จ ากดัของพื้นท่ี 

ประเด็น ศักยภาพของพืน้ที่ ข้อจ ากดัของพืน้ที่ 
ดา้นบุคลากร 
(ห น่ วย ง าน , ชุ มชน
,กลุ่มชุมชน เป็นตน้) 

ชุมชน - ชุมชนมีการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 
- มีการท าน ้ าหมักชีวภาพ
ในครัวเรือน 

 การคัดแยกขยะท าแค่
บางครัวเรือน 
 

ประชาชนในชุมชนมีความ
ร่วมมือ ในการท่ีจะพฒันา
พื้นท่ีใหเ้ป็นสถานท่ี 
ท่องเท่ียว 

- คนในชุมชนบางกลุ่มไม่
ค่อยมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริหารจัดการ
พื้นท่ีท่ีถูกวธีิ 
-  คนในชุมชนเกิดการ
ว่างงานเป็นจ านวนมาก
จากสถานการณ์โควดิ 

หน่วยงาน หน่วยงานและประชาชน
ในชุมชนมีความสัมพันธ์
กันในระดับหน่ึง มีการท า
กิจกรรมร่วมกันในชุมชน 
เช่น โรงเรียนผูสู้งอายุ โดย
จดักิจกรรมให้ผูสู้งอายุได้
ท  ากิจกรรม อาทิ การให้
ความ รู้และการส่ง เส ริม
วิชาชีพ กิจกรรมสันทนา

เน่ืองจากมีเพียงผูสู้งอายุ 
จึงขาดก าลังคนในการ
พฒันาพื้นท่ี เพราะวยัรุ่น
ส่วนใหญ่จะไปท างาน
นอกพื้นท่ี 
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การ ต่ า งๆ  ส ร้ า ง ร า ย ได้
ใหก้บัผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 
หน่วยงานสามารถส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดย
อบต.มีความพยายามท่ีจะ
ส่งเสริมการอบรมการท า
เคร่ืองจักสานให้กับกลุ่ม
เยาวชนและคนวยัท างาน 
 

การให้ความร่วมมือของ
ประชาชนจากคนรุ่นใหม่
ย ังไม่ค่ อยได้ รับคว าม
สนใจ ไม่มีการพูดคุยกบั
คนในชุมชนอย่างจริงจงั
ต่อแนวทางการส่งต่อภูมิ
ปัญญาใหก้บัคนรุ่นต่อไป 

องค์การบริหารต าบลตลาด
ใหม่มีความตั้งใจในการจะ
พฒันาชุมชนใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท า
ไดค้่อนขา้งยาก เน่ืองจาก
เยาวชนขาดความสนใจ 
แต่ยงัไม่มีการด าเนินการ
แก้ไขอย่างไร ไม่มีการ
ประสานงานกบัโรงเรียน
ในพื้ น ท่ี เพื่ อบรรจุ เ ป็น
หลกัสูตร 

ต าบลตลาดใหม่มีศกัยภาพ
ในการพฒันาการท่องเท่ียว
จ า ก ปั จ จัย ภ า ย ใน  เ ช่ น 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท า ง
ประวติัศาสตร์ เป็นตน้ และ
ปัจจยัภายนอก เช่น เงินทุน
สนับส นุน ท่ี จ า ก ชุ มชน
ขา้งเคียงเขา้มาเป็นจ านวน
มาก เน่ืองจากนายกองคก์าร
บริหารต าบลตลาดใหม่ได้
มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลและ
ชุมชนมีความกลมเกลียว
กั น จึ ง ผ ลั ก ดั น ใ ห้  มี
ห น่ ว ย ง า น ห รื อ

ส่ิงอ านวยความสะดวก
ของต าบลตลาดใหม่ยงัไม่
เพียงพอต่อการพัฒนา
พื้นท่ี เน่ืองจากตอ้งใชก้าร
วางแผนการจัดการของ
ห น่ ว ย ง า น อ่ื น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม
อาจใช้ระยะเวลานานใน
การประสานงาน 
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สถาบนัการศึกษาภายนอก
เขา้มาใหค้วามสนบัสนุน 

ด้านการบริการและ
บริหารจดัการ 
(ขอ้ก าหนด, กฎหมาย,
การคมนาคม,ความ
ปลอดภัย,สาธารณะ
สุ ข , ด้ า น สั ง ค ม , 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้) 

โครงสร้างพื้นฐาน มีการพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานให้กับชุมชน เช่น 
ถ น น  ส ถ า น พ ย า บ า ล 
โรงเรียน เป็นตน้ 

- ขาดบุคลากรท่ีช านาญ
ด้ านก า รควบ คุม ดู แ ล
รักษา  
- ขาดบุคลากรเฉพาะทาง
ในการดูแลและควบคุม
ระบบ  

จดัการน ้า การบริหารจัดการน ้ า เช่น 
พื้นท่ีรองรับหรือจดัเก็บน ้ า
ไวใ้ชใ้นต าบล เป็นตน้ 

-  การบริหารจัดการน ้ า
เหตุอุทกภยัสามารถท าได้
แค่ในชุมชนตวัเองเท่านั้น 
เฉพาะบางสถานการณ์ไม่
สามารถรับปัญหาอุทกภยั
ไดทุ้กคร้ัง 

กฎหมาย การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่ให้
เผาไร่หรือนาหลังการเก็บ
เ ก่ี ย ว เพื่ อลดต้น ทุนก าร
จดัการกบัตอซงัขา้ว 

-  ไม่ มีการแก้ปัญหา ท่ี
รูปธรรม เป็นเพียงการขอ
ความร่วมมือ 

การคมนาคม มีเส้นทางการคมนาคมเข้า
มาไดห้ลายเส้นทาง 

เน่ืองจากต าบลเป็นต าบล
ท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั จึง
อาจเกิดการหลงทางได ้

ดา้นสังคม ประชากร ส่ วนใหญ่ใน
ต า บ ล ต ล า ด ใ ห ม่ เ ป็ น
เกษตรกร มีอาชีพท านา ท า
สวนและปลูกพืชผักสวน
ครัว 

- การท าการเกษตรต้อง
อาศัยน ้ า  แ ต่ เ น่ืองจาก
ประเทศไทยฝนไม่ตก
ตามฤดูกาลจึงท าให้เกิด
ปัญหา 
-  รายได้ในชุมชนส่วน
ใหญ่มีความไม่แน่นอน 
เ น่ืองจาก เ ป็นลักษณะ
ธุรกิจครัวเรือนมากกว่า
การรวมกลุ่มชุมชน 
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ดา้นเศรษฐกิจ - ต าบลมีการเปิดรับใหก้ลุ่ม
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
หรือสถาบนัการศึกษานอก
พื้นท่ีเข้ามาดูงานในพื้นท่ี 
ท าใหเ้กิดการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ 

- ต าบลยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัใน
วงกว้าง  จึงต้องการจะ
สร้างและเ ช่ือมโยงกับ
แหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียง 
 

- การท่องเท่ียวภายในพื้นท่ี 
เน่ืองจากชุมชนอยู่ใกล้กับ
แหล่งท่องเท่ียว เช่น วดัม่วง 
กลุ่มนักท่องเท่ียวจึงเป็น
ผูสู้งอายุเป็นส่วนใหญ่หรือ
ก ลุ่ ม ผู ้ ท่ี ส น ใ จ
ประวติัศาสตร์  

ขีดความสามารถในการ
ร อ ง รั บนั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
โดยเฉพาะกลุ่มผูศึ้กษาดู
งานต่างๆในอนาคต เช่น 
กิจกรรมการท่องเ ท่ียว 
เ ส้นทางการท่อง เ ท่ียว 
เป็นตน้ 

- ตะกร้าจกัสาน กระเป๋าถือ
สตรี ซ่ึงผลิตจากไมไ้ผ ่เป็น
สินคา้แฮนด์เมดทุกขั้นตอน
การผลิตใชมื้อเป็นเคร่ืองมือ 
ท า ให้ เ กิดความประณีต 
ลวดลาย ต่ า งๆ  เ ป็นลาย
ประดิษฐ์ท่ีชุมชนคิดข้ึนมา 
มีราคาตั้ งแต่หลักร้อยถึง
หลกัพนั 

ต ะ ก ร้ า จัก ร ส า น เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ต้องใช้ เวลา
และแรงงานคน ท าให้ไม่
สามารถผลิตได้รวดเร็ว
ตามความตอ้งการเหมือน
ก า ร จั ก ส า น ท่ี ใ ช้
เคร่ืองจกัร 

การท าเคร่ืองป้ันดินเผาท่ี
ชาวบ้านในชุมชนจะมา
รับจ้างท างาน ตามจ านวน
ของสินค้า มีการส่ งออก
เ ค ร่ื อ ง ป้ั น ดิน เ ผ า ไปย ัง
สถานท่ีต่างๆ 

รายได้ข้ึนอยู่กับจ านวน
ของเคร่ืองป้ันท่ีแต่ละคน
ท าได ้ค่าจา้งจะข้ึนอยู่กบั
ขนาด และความยากง่าย
ของลวดลาย 

ดา้นประวติัศาสตร์ ต าบลมีโบราณสถานทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ เ ก่ า แ ก่
จ านวนมาก 

- ต าบลตลาดใหม่ยงัไม่มี
ศักยภาพในการดึง ดูด
นักท่อง เ ท่ียวให้ เข้ามา
เ ท่ียวได้ เ น่ืองจากทาง
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อุทยานประวัติศาสตร์
ของต าบลตลาดใหม่ก าลงั
อยู่ในขั้ นตอนของการ
ก่อสร้างจึงท าให้ย ังไม่
สามารถเปิดให้เข้าเยี่ยม
ชม  
- การประชาสัมพนัธ์ การ
จัดการรณรงค์และให้
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ
ด้านส่ิงแวดล้อมย ังไม่
แพร่หลายเท่าท่ีควร 

 
4.2 การพฒันาการท่องเทีย่วของต าบลตลาดใหม่ 
 จากการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัประเมินประเด็นในการพฒันาการท่องเท่ียวของต าบลตลาดใหม่ อ าเภอ
วิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง เพื่อการวางแผนการพฒันาสร้างพื้นท่ีอุทยานประวิติศาสตร์ในบริเวณพื้นท่ี
และพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยอาศยัการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการพฒันาพื้นท่ีตาม
หลกัการการท่องเท่ียวชุมชนในพื้นท่ีต าบลตลาดใหม่ ดงัน้ีมี 3 ประเด็น ดงัน้ี  
  1. ดา้นเศรษฐกิจ 
  2. ดา้นสังคม 
  3. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 4.2.1. ด้านเศรษฐกจิ  

 จากการลงพื้นท่ีผูว้ิจยัท าแบบสนทนากลุ่มและแบบส ารวจของต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง พบว่า ปัญหาดา้นเศรษฐกิจของต าบลตลาดใหม่ มาจากการสร้างอาชีพ การเกษตรและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  
 1) การพฒันาดา้นอาชีพเพื่อการท่องเท่ียว 
 ดา้นอาชีพ ต.ตลาดใหม่ มีสินคา้ OTOP อยูแ่ลว้ เช่น จกัรสาน เคร่ืองป่ันดินเผา ขนมไทยแต่ขาดการ
ส่งเสริมการขยายตลาด จึงท าให้สินคา้ OTOP ไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งขวา้งขวาง ท าให้ชุมชนมีรายไดไ้ม่มากนกั 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของผูว้ิจยั การส่งสินคา้ OTOP และขยายตลาดอาจเป็น ตลาดกลางแลกเปล่ียน
สินคา้ขยายตลาดไปจงัหวดัใกลเ้คียงหรือช่องทางออนไลน์และส่งเสริมกลุ่มผูสู้งอายหุรือประชาชนทัว่ไปให้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสินคา้ OTOP 
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 2) การพฒันาดา้นการเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
 ดา้นการเกษตรต าบลตลาดใหม่ มีการปลูกขา้วนาปี-นาปัง แต่ผลกระทบจากภยัแลง้ ท าให้การปลูก
ขา้วไดแ้ค่ปีละ 1 คร้ังหรือปีละ 2 คร้ัง ตามสภาพอากาศในแต่ละปีซ่ึงไม่สามารถคาดเดาได ้ท าให้รายไดข้อง
ประชากรในชุมชนลดลง แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูว้ิจยั คือ การอบรมการท าเกษตรอย่างย ัง่ยืน และ
ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจในชุมชน 
 3) การพฒันาดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการท่องเท่ียว 
 ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทางต าบลตลาดใหม่มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมัน่คง แต่เน่ืองจากขาดการส่งเสริม
ท าให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ิมไม่เป็นท่ีสนใจ แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูว้ิจยั คือ การคิดคน้พฒันาแปรรูป
ผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่จากพืชผลทางการเกษตร 

 4.4.2. ด้านสังคม  

 จากการลงพื้นท่ีผูว้ิจยัท าแบบสนทนากลุ่มและแบบส ารวจของต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง พบวา่ ปัญหาดา้นสังคมของต าบลตลาดใหม่ มาจากการขาดความร่วมมือของชุมชน ความ
ปลอดภยัในชุมชน งบประมาณการใชส่ื้อออนไลน์การประชาสัมพนัธ์ การพฒันาศกัยภาพของชุมชน 
 1) การพฒันาดา้นความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว 
 การขาดความร่วมมือของคนในชุมชน ต าบลตลาดใหม่ เป็นต าบลท่ีมีผูสู้งอายุมากกวา่วยัรุ่นหรือวยั
ท างาน แต่ผูสู้งอายไุม่ใช่ประเด็นในการขาดการให้ความร่วมแต่กลบัเป็นวยัท างาน และวยัรุ่นท่ีถึงแมจ้ะเป็น
ส่วนน้อยแต่ก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนเหมือนกนั แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูว้ิจยั คือ เพิ่มช่องทางการ
น าเสนอ เช่น ช่องทางออนไลน์และปรับเปล่ียนวิธีพูดให้น่าฟัง ดึงดูดและกระชบั ตรงประเด็น เพิ่มกลยุทธ์
เพื่อใหช้าวบา้นสนใจและใหค้วามร่วมมือ 
 2) การพฒันาดา้นความปลอดภยัในชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว 
 ความปลอดภยัในชุมชนของต าบลตลาดใหม่ เน่ืองจากเป็นต าบลท่ีไม่ใหญ่มาก แต่วา่พื้นท่ีต่างๆห่าง
กนัมาก  มีจุดบอดมากท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัในชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาของผูว้ิจยั คือ เพิ่ม
จ านวนกลอ้งวงจรปิดในจุดเส่ียงและเพิ่มจ านวนผูดู้แลความปลอดภยัของชุมชนจากความสมคัรใจ 
 3) การพฒันาดา้นงบประมาณการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียว 
 งบประมาณการใชส่ื้อออนไลน์การประชาสัมพนัธ์ ต าบลตลาดใหม่ ไม่เพียงพอ ท าให้ต าบลไม่เป็น
ท่ีรู้จกัและท าให้ขาดสภาพคล่องดา้นรายได ้แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูว้ิจยั คือ สร้างผลงานเพื่อไปขอ
งบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4) การพฒันาดา้นการพฒันาศกัยภาพเพื่อการท่องเท่ียว 
 การพฒันาศกัยภาพของชุมชน ต าบลตลาดใหม่ทางต าบลมีศกัยภาพท่ีเพียงพอแต่ขาดการพฒันา ซ่ึง
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูว้จิยั คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ขนัพื้นฐานของสมาชิกในครอบครัว 
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 4.2.3. ด้านส่ิงแวดล้อม  

 จากการลงพื้นท่ีท าแบบสนทนากลุ่มและแบบส ารวจของต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จงัหวดัอ่างทอง พบวา่ ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มของต าบลตลาดใหม่ มาจากการคดัแยกขยะ การเผาไร่นา ภยั
แลง้ การคมนาคม 
 1) การพฒันาดา้นการคดัแยกขยะเพื่อการท่องเท่ียว 
 การคดัแยกขยะทางต าบลยงัไม่มีถงัคดัแยกขยะท่ีกระจายมากนกั จะพบไดแ้ต่ในท่ีส าคญั จึงท าให้
ขยะของชุมชนไม่ไดรั้บการคดัแยกท่ีเหมาะสม แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูว้ิจยั คือ ควรปลูกฝังคนใน
ชุมชนใหมี้จิตส านึกในการคดัแยกขยะและจดัหาถงัขยะจ าแนกประเภทอยา่งชดัเจนและเพียงพอ 
 2) การพฒันาดา้นการก าจดัของเสียทางการเกษตรเพื่อการท่องเท่ียว 
 การเผาไร่นาทางต าบลยงัใชว้ิธีการก าจดัของเสียทางการเกษตรแบบดั้งเดิม นัน่คือการเผา ซ่ึงท าให้
เกิดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งท าให้พื้นท่ีใกลเ้คียงไดรั้บฝุ่ น ควนัและเขม่าอีกดว้ย แนวทางการแกไ้ขปัญหา
ของผูว้ิจยั คือ จดัอบรมแนะน าแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม เช่น การปรับหนา้ดินหรือการส่งของเสียทาง
การเกษตรไปท าชีวมวล 
 3) การพฒันาดา้นภยัแลง้ พื้นท่ีเก็บกกัน ้าฝนและระบบบ าบดัน ้าเสียเพื่อรองรับการท่องเท่ียว  
 ภยัแล้งเป็นปัญหาทางธรรมชาติท่ีแกไ้ขได้ยาก แต่มีวิธีรับมือเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุดนั้น 
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูว้ิจยั คือ การขุดบ่อกกัเก็บน ้ า พื้นท่ีเก็บกกัน ้ าฝนและระบบบ าบดัน ้ าเสียเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียว เน่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมาพื้นท่ีประสบปัญหาภัยแล้งท าให้เกิดปัญหาขาดแคลน
ทรัพยากรน ้ าในการเพาะปลูก ในส่วนของการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นกิจกรรมของมนุษย์ย่อมต้องการ
ทรัพยากรธรรมชาติในการจดัการซ่ึงทรัพยากรน ้ าเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัและท าให้เกิดปัญหาความขดัแยง้
ระหวา่งการท่องเท่ียวและพื้นท่ีไดอ้ยา่งท่ีเห็นกนัมาในหลายพื้นท่ี เช่นเดียวกบัปัญหาน ้าเสียซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่
มีการวางแผนรองรับ เม่ือพิจารณาจากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีอาจจะเขา้มาในพื้นท่ีก็อาจจะท าใหปั้ญหาน ้ าเสีย
ทวคีวามรุนแรงจนกระทบหรือปนเป้ือนทรัพยากรน ้าในพื้นท่ีได ้เป็นการเพิ่มขีดจ ากดัใหก้บัพื้นท่ีเพื่อรองรับ
การพฒันาในขั้นตอนต่อไป 
 4) การพฒันาดา้นคมนาคมเพื่อการท่องเท่ียว 
 การคมนาคม ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาภยัแลง้ ส่งผลให้ถนนช ารุดและส่งผลให้ปัญหาอ่ืนๆตามมา 
เช่น ขาดแสงสวา่งตามถนน ไม่มีรถสาธารณะวิ่งตลอดเส้นทางท าให้การเดินทางล าบาก อนาคตจะมีการท า
อุทยานประวติัศาสตร์และบริการเส้นทางการท่องเท่ียวด้วยรถราง เพื่อเป็นการเตรียมพร้องรองรับ
นกัท่องเท่ียวดา้นคมนาคม  
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4.3 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

        ผูจ้ดัท าไดท้  าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์
ของต.ตลาดใหม่ เพื่อใหส้ามารถน าแนวทางไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม โดยผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ทั้งปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่มาท าการประเมิน ดงัตารางท่ี4 และ
น าไปสู่การน าแผนไปปฏิบติั ดงัตารางท่ี 5 

ตารางที่ 4 : การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ของต.
ตลาดใหม ่

จุดแข็ง 
1. ต  าบลตลาดใหม่ไดง้บประมาณสนบัสนุนจาก
หลายหน่วยงานในการจดัสรรทางกายภาพดา้น
การท่อง เ ท่ี ยว เ ชิ งพื้ น ท่ีประวัติศาสตร์และ
ผูบ้ริหารของต าบลตลาดใหม่ มีความสามารถใน
การจดัสรรงบประมาณไดเ้ป็นอยา่งดี 
2. ผูบ้ริหารต าบลตลาดใหม่ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 
จึ ง มุ่ ง เน้นการพัฒนาพื้ น ท่ี เ ป็นส าคัญและ
ประชาชนในชุมชนใหค้วามร่วมมือ 
3.  ห น่วยง านบ ริหารต าบลตลาดใหม่และ
ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี  มีความ
เขม้แข็งทางวฒันธรรม ไม่มีปัญหาอาชญากรรม 
จึงไดมุ้่งมัน่ท่ีจะพฒันาและสนบัสนุนต าบลตลาด
ใหม่ ใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
4. อบต.ตลาดใหม่เปิดโอกาสให้กบัชุมชน โดย
การจัดตั้ งโรงเรียนส าหรับผูสู้งอายุ การพาไป
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและนอกจากน้ียงัเปิด
โอกาสให้หน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ
เข้ามาช่วยในการพฒันาต.ตลาดใหม่ พร้อมกับ
น าเอามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทของพื้นท่ี 
5.  ต  าบลตลาดใหม่มีโบราณวัตถุและโบราณ
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์หลายแห่ง ซ่ึง
บางส่วนไดรั้บการรับรองจากกรมศิลปากร 

จุดอ่อน 
1. ต  าบลตลาดใหม่มีความมุ่งมัน่และแน่วแน่ใน
การสร้างอุทยานประวติัศาสตร์แต่ยงัไม่มีแผน
ส าหรับการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ท่ีชดัเจน 
2.  ต  าบลตลาดใหม่ ย ังไม่ เ ป็น ท่ี รู้จักส าห รับ
นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นต าบลขนาดเล็กและช่อง
ทางการโปรโมตย ังไม่ เพียงพอต่อการชักจูง
นักท่องเท่ียว จึงท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวตลอดจน
ถนน เส้นทางต่างๆยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 
3. การขาดความร่วมมือของคนรุ่นหลงั เน่ืองจาก
ต าบลตลาดใหม่มีผูสู้งวยัเป็นจ านวนมากท าให้ขาด
แรงงานหลกัในการพฒันาชุมชน  
4. ขาดองค์ประกอบส าคัญท่ีไม่เพียงพอในการ
รองรับนกัท่องเท่ียว เช่น ร้านคา้และบริการ ท่ีพกั 
สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรม ระบบขนส่ง ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆตลอดจนสาธารณูปโภค 
5. กลยุทธ์ในการท าการตลาดและการท าการตลาด
ใน เ ชิ ง รุ ก ย ัง ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อก า ร เ ชิ ญ ช ว น
นกัท่องเท่ียว 
6.  ระบบชลประทานเพี ย งพอต่อการใช้ ใน
ครัวเรือนและชุมชนแต่ไม่สามารถเพียงพอต่อการ
รองรับนกัท่องเท่ียว 
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6. เอกลกัษณ์ของต าบลตลาดใหม่มีความน่าสนใจ 
เช่น การจัดตั้ งกลุ่มสินค้า OTOP จัดตั้ งกลุ่มจกั
ส า น  จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม ข น ม ไ ท ย จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม
เค ร่ือง ป้ันดินเผาและนอกจาก น้ีย ัง มีว ัด ท่ี มี
พระองค์ขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีให้มากราบบูชา ซ่ึง
เป็นท่ีข้ึนช่ือในต.ตลาดใหม่ 
7. ต  าบลตลาดใหม่ไดเ้ขา้ร่วมประกวดในรายการ 
ก๊ิกดู๋สงครามเพลงและไดรั้บรางวลั ท่ี 1 

โอกาส 
1. มีเวลาเตรียมความพร้อมทางด้านการบ ารุง
สถานท่ี เตรียมกิจกรรม ตลอดจนวางแผนการ
ท่องเท่ียวเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว 
2. นโยบายของประเทศและจังหวดัท่ีเน้นการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอตัลกัษณ์เป็นส่วนใหญ่ 
จึงไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐให้มีการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ 
3. ทรัพยากรพื้นฐานของจงัหวดัอ่างทองมีรองรับ
นกัท่องเท่ียวในอนาคต 
4. เกิดแหล่งท่องเท่ียวสถานท่ีใหม่ เป็นแนวโน้ม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพ 
5. เกิดการท่องเท่ียวตามวิถีของชุมชน ซ่ึงเป็น    
เทรนดท่ี์ไดนิ้ยมในปัจจุบนั 

อุปสรรค 
1. ปัญหาโรคระบาด COVID 19 มีผลต่อการพฒันา
ต าบลตลาดใหม่ให้ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ 
2. พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบใหม่ (New normal) 
เกิดการจ ากัดจ านวนผู ้ท่ีจะเข้ามาท่องเท่ียวใน
อ่างทอง สถานท่ีท่ีสามารถรองรับไดจ้  านวนจ ากดั 
3. ภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น ปัญหาดา้นภยัแลง้ 
4. รายได้ของคนในชุมชนลดลงจากโรคระบาด 
COVID 19  เกิดการวา่งงานมากข้ึน 
5. ขาดการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอและ
ในจงัหวดั ท่ีไม่เช่ือมโยงกนั 

 

 
 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจึงไดน้ าผลการก าหนดกลยุทธ์ดว้ยทฤษฎี TOWS Matrix มาพิจารณาจดัท าแนวทางการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยแบ่งกลุ่มตามประเด็นกลยุทธ์หลกั 4 ดา้น กล่าวคือ 
ดา้นกลยทุธ์เชิงรุก, กลยทุธ์เชิงแกไ้ข, กลยทุธ์เชิงป้องกนัและกลยทุธ์เชิงรับ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั ดงัน้ี 
ตาราง 5 : ตาราง TOWS Matrix 

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จุดแข็ง (Strength) 
S1 :  ต า บ ล ต ล า ด ใ ห ม่ ไ ด้
งบประมาณสนบัสนุนจากหลาย
หน่วยงานในการจัดสรรทาง

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 :  ต าบลตลาดใหม่ มีความ
มุ่งมั่นและแน่วแน่ในการสร้าง
อุทยานประวติัศาสตร์แต่ยงัไม่มี
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กายภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง
พื้นท่ีประวติัศาสตร์และผูบ้ริหาร
ของต.ตลาดใหม่ มีความสามารถ
ในการจดัสรรงบประมาณไดเ้ป็น
อยา่งดี 
S3 : หน่วยงานบริหารต าบลตลาด
ใหม่และประชาชนในชุมชนมี
ความสามคัคี มีความเขม้แข็งทาง
ว ั ฒ น ธ ร ร ม  ไ ม่ มี ปั ญ ห า
อาชญากรรม จึงได้มุ่งมั่นท่ีจะ
พฒันาและสนบัสนุนต าบลตลาด
ใหม่ ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั 
S5 :  ต า บ ล ต ล า ด ใ ห ม่ มี
โบราณวตัถุและโบราณสถานท่ี
ส าคัญทางประวติัศาสตร์หลาย
แ ห่ ง  ซ่ึ งบ า ง ส่ วนได้ รับก า ร
รับรองจากการศิลปากร 
S6 : เอกลกัษณ์ของต.ตลาดใหม่มี
ความน่าสนใจ เช่น การจัดตั้ ง
กลุ่มสินค้า OTOP จดัตั้ งกลุ่มจกั
สาน จัดตั้ งกลุ่มขนมไทยจัดตั้ ง
ก ลุ่ ม เ ค ร่ื อ ง ป้ั น ดิ น เ ผ า แ ล ะ
นอกจากน้ีย ังมีว ัดท่ีมีพระองค์
ขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีให้มากราบบูชา 
ซ่ึงเป็นท่ีข้ึนช่ือในต าบลตลาด
ใหม่ 

แผนส าหรับการท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ท่ีชดัเจน 
W2 : ต าบลตลาดใหม่ยงัไม่เป็นท่ี
รู้ จั ก ส า ห รั บ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
เน่ืองจากเป็นต.ขนาดเล็กและ
ช่องทา งก าร โปรโมตย ัง ไม่
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร ชั ก จู ง
นักท่องเท่ียว จึงท าให้สถานท่ี
ท่องเท่ียวตลอดจนถนน เส้นทาง
ต่างๆยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 
 

โอกาส (Opportunity) 
O2 : นโยบายของประเทศและ
จังหวัดท่ีเน้นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอตัลกัษณ์เป็นส่วน
ใหญ่ จึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก

กลยุทธ์เชิงรุก 
(S1,S3,S5 : O2,O4,O5) 
- สนับสนุนทุนวิจัยและพฒันา
ให้กับต าบลตลาดใหม่ในการ
พฒันาสินคา้ทางการเกษตรตาม

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(W1,O2) 
- ส่งเสริมศกัยภาพต าบลในการ
ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงอัต
ลักษณ์ภายในพื้น ท่ี สู่การเ ป็น 
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รั ฐ ใ ห้ มี ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ภายในประเทศ 
O4 : เกิดแหล่งท่องเท่ียวสถานท่ี
ใหม่ เป็นแนวโน้มการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพ 
O5 : เกิดการท่องเท่ียวตามวถีิของ
ชุมชน ซ่ึงเป็นเทรนดท่ี์ไดนิ้ยมใน
ปัจจุบนั 

วธีิชุมชนใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียววิธีชุมชน 
โดย เน้นก ารท่ อ ง เ ท่ี ย ว แบบ
ธรรมชาติ 
-  ส นั บ ส นุ น เ ท ค โ น โ ล ยี  
น ว ัต ก ร ร ม ใ ห ม่ ๆ ต ล อ ด จ น
กฎหมายและขอ้บงัคบั ท่ีเอ้ือต่อ
การพัฒนาท้อง ถ่ินเข้า สู่  BCG 
Modle 

BCG Model ในอนาคต เพื่อให้
สอด รับกับกับ เ ป้ าหมายการ
พัฒนา ท่ี ย ั่ง ยื น  (SDGs)  ข อ ง
ป ร ะ เ ท ศ  พ ร้ อ ม ป รั บ ป รุ ง
เทคโนโลยีให้มีทันสมัยในการ
พฒันา เพื่อน าต าบลให้ก้าวไปสู่
การเป็นชุมชนท่ีมีความมัน่คง มัง่
คัง่และย ัง่ยนื 

อุปสรรค (Threat) 
T1 : ปัญหาโรคระบาด COVID 
19 มีผลต่อการพฒันาต าบลตลาด
ใหม่ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ 
T4 :  รายได้ของคนในชุมชน
ลดลง เกิดการวา่งงานมากข้ึน 
T5 :  ขาดการ เ ช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวในอ าเภอและในจงัหวดั 
ท่ีไม่เช่ือมโยงกนั 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั 
(S5,S6 : T1,T4)  
- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของหน่วยงานเอกชนกบั
ภาคประชาชน โดยมีภาครัฐเป็น
ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น  เ ช่ น 
เทคโนโลย ีจดัอบรบ เป็นตน้ 
- สนับสนุนการน าวสัดุภายใน
ชุมชนไปพฒันาต่อยอดเพื่อให้
เกิดการสร้างรายไดภ้ายในชุมชน 
 

กลยุทธ์เชิงรับ 
(W2,T5) 
-  ภาคีเครือข่ายสนับสนุนเ งิน
ส่งเสริมการยกระดบัโครงสร้าง
พื้นฐานท้องถ่ินท่ีจ าเป็นต่อการ
พฒันาแผนการท่องเท่ียวอุทยาน
ประวติัศาสตร์ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง
เครือข่ายการรับรู้และเช่ือมโยง
ความร่วมมือกับหน่วยงาน ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
4.4 การส่งเสริมและการพฒันากจิกรรมพืน้ทีเ่พือ่การท่องเทีย่ว 

 จากการวิเคราะห์การพฒันาการท่องเท่ียวของต าบลตลาดใหม่ในข้อ 4.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในขอ้ 4.3 และจากการลงพื้นท่ีท าแบบสนทนากลุ่มและแบบส ารวจของต าบลตลาด
ใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ผูว้จิยัพบวา่ ปัญหาการพฒันาการท่องเท่ียวของต าบลตลาดใหม่ มา
จากปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทางผูว้จิยัไดเ้สนอแผนเพื่อเป็นแนวทางการจดัการ ดงัน้ี  

1) แผนการจดัการน ้าเสีย  
2) แผนการจดัการขยะ 
3) แผนการจดัการมลพิษทางอากาศ 
4) แผนการปรับปรุงภูมิศาสตร์ 
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5) แผนการพฒันาเศรษฐกิจ  
6) แผนการจดัการสภาพสังคม 

 4.4.1. แผนการจัดการน า้เสีย 

 วตัถุประสงค ์: เพื่อช่วยจดัการและบ ารุงปริมาณน ้าในพื้นท่ีอุทยาน ของอบต.ตลาดใหม่ 
 วสิัยทศัน์ : 
  1) เพื่อให้ความรู้จนไปถึงการสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียในชุมชน ให้มีการจดัการท่ีดีข้ึนและ
เป็นมาตรฐานเดียวกนั รวมถึงระดบัองคก์รของชุมชนตลาดใหม่ 
  2) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเร่ืองปัญหาต่างๆของระบบน ้ าในการรองรับนกัท่องเท่ียว
ภายในอุทยานในอนาคต 

 4.4.2. แผนการจัดการขยะ 

 วตัถุประสงค ์ 
  1) เป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
  2) เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทองและด าเนินการร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ น าแผนปฏิบติัการดา้นการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชน ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 วิสัยทศัน์ : ลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในชุมชน พร้อมทั้งพฒันารายไดจ้ากขยะรี
ไซเคิล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อน าชุมชนไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 เป้าหมาย :  
  1) ขยะมูลฝอยมีการคดัแยกขยะแต่ละประเภทอยา่งถูกตอ้ง โดยลดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
จากปริมาณขยะท่ีมีอยู ่
  2) ของเสียอนัตรายชุมชนและมูลฝอยติดเช้ือ ไดรั้บการรวบรวมและส่งไปก าจดั ณ แหล่งท่ี
รับก าจดัไม่นอ้ยกวา่ปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนและมูลฝอยติดเช้ือ ภายในปี พ.ศ. 2570 
  3) มีการพฒันารายไดจ้ากขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดห้รือขยะรีไซเคิลไม่
นอ้ยกวา่ปริมาณขยะรีไซเคิล ภายในปี พ.ศ. 2570 
 แผนด าเนินกิจกรรม :  
  1) แผนงานระยะเร่งด่วน 
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  แผนงานท่ี 1 : เสริมสร้างสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  a) โครงการลด คดัแยกและน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ (๓ Rs) 

   b) โครงการรณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติกและโฟม 
   c) โครงการตั้งจุดรวบรวมขยะอนัตรายประจ าหมู่บา้น 
   d) ส่งเสริมการใชสิ้นคา้ ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  แผนงานท่ี 2 : รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เสริมสร้างความรู้การจดัการขยะท่ีไม่เป็นภาระ
ส่ิงแวดลอ้ม 
   a) รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ สร้างจิตส านึก การลด คดัแยกและน าขยะกลบัมาใช้
ประโยชน ์
  แผนงานท่ี 3 : บงัคบัใชก้ฎหมาย 
   a) ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบทิ้ง ก าจดั ขยะมูลฝอยและ
ของเสีย อนัตรายชุมชน กากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเช้ือ 
   b) ควบคุมพอ่คา้รับซ้ือของเก่าในชุมชน 
  2) แผนงานระยะยาว 
  แผนงานท่ี 1 : เสริมสร้างสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
   a) โครงการลด คดัแยกและน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ (3 Rs) 
   b) โครงการรณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติกและโฟม 
   c) โครงการตั้งจุดรวบรวมขยะอนัตรายประจ าหมู่บา้น 
   d) ส่งเสริมการใชสิ้นคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  แผนงานท่ี 2 : รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เสริมสร้างความรู้การจดัการขยะท่ีไม่เป็นภาระ
ส่ิงแวดลอ้ม 
   a) รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ สร้างจิตส านึก การลด คดัแยกและน าขยะกลบัมาใช้
ประโยชน ์   
  แผนงานท่ี 3 : บงัคบัใชก้ฎหมาย 
   a) ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบทิ้ง ก าจดั ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายชุมชน กากอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเช้ือ 
   b) ควบคุมพอ่คา้รับซ้ือของเก่าในชุมชน 
   c) ออกขอ้บงัคบัต าบลใหมี้การคดัแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
 กิจกรรมด าเนินการ : 
  1) ศึกษาท าความเขา้ใจเอกสารแนวทางการปฏิบติังานดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชน  
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  2) แต่งตั้งคณะท างานดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ตวัแทนแต่ละหมู่ 
  3) จดัท าโครงการออกประชุมประชาคมในระดบัหมู่บา้นเพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการด้าน
บริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน  
  4) จดัท าร่างแผนปฏิบติัการดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 
  5) ประชุมคณะท างานด้านการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบติัการฯ 
  6) จดัท าขอ้ตกลงร่วม (MOU) ระหวา่งหมู่บา้น เพื่อขบัเคล่ือนนโยบายการปฏิบติังานด้าน
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนตามหลกั 3Rs 
  7) จดัท าฐานขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอย แยกเป็นรายหมู่บา้น 

 4.4.3 แผนการจัดการมลพษิทางอากาศ 

 วสิัยทศัน์ : เมืองน่าอยู ่มลพิษเป็นศูนย ์มุ่งสู่การพฒันาท่ียงัยนื 

 เป้าหมาย : คุณภาพอากาศในพื้นท่ีต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานภายในปี พ.ศ. 2570 

 แผนด าเนินกิจกรรม : 
  a) มาตรการจดัการมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ 
  b) มาตรการจดัการมลพิษทางอากาศจากการเผาในท่ีโล่ง 
  c) มาตรการจดัการมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิดอ่ืน เช่น การควบคุมฝุ่ นจากการ
ก่อสร้าง สารมลพิษทางอากาศจากเตาเผาศพ ควบคุมสารอินทรียร์ะเหยง่ายจากคลงัน ้ ามนัรถบรรทุกน ้ ามนั
และสถานีบริการน ้ามนั 
  d) มาตรการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  e) มาตรการอ่ืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการมลพิษทางอากาศ 
 4.4.4 แผนพฒันาภูมิทศัน์ 

 การปรับปรุงพื้นท่ีอ าเภอตลาดใหม่ใหมี้ความเหมาะสมกบัการท่องเท่ียว เป็นการวางแผนการพฒันา
พื้นท่ีอ าเภอตลาดใหม่ให้เหมาะสมกบัการท่องเท่ียวโดยอาศยัแนวคิดการวิเคราะองคป์ระกอบการวางแผน
พฒันาภูมิทศัน์เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวในอนาคต อาจจะเร่ิมจากการน าแผนท่ีทางอากาศบริเวณ
อ าเภอตลาดใหม่มาพิจารณาตามองคป์ระกอบการท่องเท่ียวโดยเร่ิมจาก 
  a) สถานท่ีท่องเท่ียว (Attraction) ซ่ึงในอ าเภอตลาดใหม่คือบริเวณวดัม่วงและพื้นท่ีอบต.ซ่ึง
จะก่อสร้างพื้นท่ีอุทยานประวติัศาสตร์  
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  b) กิจกรรมในการท่องเท่ียว (Activity) วางแผนจะให้นกัท่องเท่ียวมีกิจกรรมอะไรในพื้นท่ี
ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนการพฒันาพื้นท่ีตามกิจกรรมท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น บริเวณอบต.ซ่ึงจะมีการ
สร้างอุทยานประวติัศาสตร์จึงควรมีพื้นท่ีสีเขียวให้นักท่องเท่ียวได้หลบแดดเวลาเข้ามาท่องเท่ียวพื้นท่ี
อุทยาน เป็นตน้    
  c) การเขา้ถึงสถานท่ีท่องเท่ียว (Accessibility) ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งสอง
แห่งในต าบลตลาดใหม่คือวดัม่วงและอุทยานประวติัศาสตร์ยงัพบว่าการเดินทางระหว่างทั้งสองจุดยงัมี
ความสับสนโดยเฉพาะกบันกัท่องเท่ียวนอกพื้นท่ีและควรมีการปรับปรุง อาทิ วางแผนการเดินรถระหว่าง
สองจุดและควรเพิ่มป้ายบอกทาง  
  e) การอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว (Amenity) ในส่วนของการวางแผนภูมิทศัน์
หมายถึงพื้นท่ีท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัท่องเท่ียว อาทิ ห้องน ้ า พื้นท่ีในการพกัผ่อน พื้นท่ีในการจอดรถและ
พื้นท่ีอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัท่องเท่ียว  
  f)  ท่ีพักแรม (Accommodation)  และการบริการเสริมอ่ืนๆ (Ancillary Service)  เ ป็น
องค์ประกอบท่ีควรจะอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียว 

 4.4.5 แผนพฒันาเศรษฐกจิ 

 วตัถุประสงค ์: 
  1) มีการบริหารจดัการชุมชนให้พึ่งตนเองได ้โดยการพฒันาขีดความสามารถของคนใน
ครอบครัวและชุมชน  
  2) เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้
  3) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากใหข้ยายตวั 
 วสิัยทศัน์ : เศรษฐกิจฐานรากมัน่คงและชุมชนพึ่งตนเองได ้
 เป้าประสงค์ : ครัวเรือนในชุมชน มีรายได้เฉล่ียสูงกว่าหรืออยู่ในเกณฑ์ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
(จปฐ.) ภายในปี พ.ศ. 2570 
 กิจกรรมด าเนินการ : 
  1) ส่งสินคา้ OTOP และขยายตลาดอาจเป็น ตลาดกลางแลกเปล่ียนสินคา้ ขยายตลาดไป
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือช่องทางออนไลน์ 
  2) ส่งเสริมกลุ่มผูสู้งอายหุรือประชาชนทัว่ไปใหมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมสินคา้ OTOP 
  3) คิดคน้พฒันาแปรรูปผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่จากพืชผลทางการเกษตรท่ีมีอยูใ่นชุมชน 
  4) ให้ความรู้ความเขา้ใจ โดยการจดัอบรมการท าเกษตรอย่างย ัง่ยืนและการส่งเสริมพืช
เศรษฐกิจในชุมชน 
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 4.4.6 แผนการจัดการสภาพสังคม 

 วตัถุประสงค ์: เพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยูท่างสังคมใหดี้ข้ึนอยา่งทัว่ถึง 
 วสิัยทศัน์ : สังคมน่าอยู ่ชุมชนมัง่คัง่ ต  าบลมัน่คง พร้อมเขา้สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 เป้าประสงค ์: ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนใหดี้ข้ึน ร้อยละ 70 % ภายในปี พ.ศ. 2564 
 กิจกรรมด าเนินการ : 
  1) สนบัสนุนการจดักิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนพร้อมกบัจดัระเบียบสังคม  
  2) สนบัสนุนบทบาทเยาวชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาต าบล 
  3) สนบัสนุนผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยจดัให้มีกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมดา้นอาชีพ 
  4) สนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชนและผูสู้งอายุ 
  5) สนบัสนุนกองทุนสวสัดิการชุมชน 
  6) ส่งเสริมสายสัมพนัธ์ฉนัญาติมิตรในชุมชน 

 จากการวิเคราะห์แผนการส่งเสริมเพื่อการท่องเท่ียวการพฒันาข้างต้น นอกจากน้ีผูว้ิจยัท าการ
สนทนากลุ่ม (focus group) กบัผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียในต าบลตลาดใหม่ท่ีมีความส าคญัต่อการวิเคราะห์
สถานภาพของต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ผูว้ิจยัสามารถออกแบบกิจกรรมหลกัทั้ง 
5 ดา้น ในการพฒันาต าบลเพื่อการท่องเท่ียว คือ 

 1) กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว 
 2) กิจกรรมดา้นการเกษตร 
 3) กิจกรรมดา้นสินคา้ OTOP 
 4) กิจกรรมดา้นอาหาร 
 5) กิจกรรมดา้นนวตักรรมบรรจุภณัฑท์ดแทนพลาสติก 

 เพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของพื้นท่ีท่ีตอ้งการพฒันาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่, สร้าง
และพฒันา Creative Economy, น าองค์ความรู้ไปช่วยบริหารชุมชนและส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อมรวมถึง
กิจกรรมอ่ืนๆในพื้นท่ี โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆร่วมด าเนินการในการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของต าบลตลาดใหม่ อ าเภอ
วเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 

 1) กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว 

 เป้าหมาย : เนน้ท่ีทอ้งถ่ินหรือชุมชนเป็นหลกั โดยการใชส้มาชิกภายในชุมชนเป็นผูข้บัเคล่ือนการ
ท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายไดใ้หเ้ขา้ชุมชน 
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 ผลพลอยได ้: พฒันาบุคลากรในพื้นท่ีทั้งทางดา้นทกัษะการเป็นผูน้ าทางการท่องเท่ียว (ภาพลกัษณ์/
คุณสมบติัของมคัคุเทศก)์ และทกัษะดา้นประวติัศาสตร์ของชุมชน(สตอร่ีทั้งหมด) เพื่อรองรับการท่องเท่ียว
ในอนาคต  
 ตวัช้ีวดั : ระดบัคุณภาพของมคัคุเทศกแ์ละระดบัคุณภาพของเน้ือหา 
 ขั้นตอนด าเนินงาน : 
  a) ประชุมเพื่อก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมในการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้
ใหเ้ขา้ชุมชน 
  b) จดัอบรมใหค้วามรู้และความเขา้ใจ 
   - ดา้นประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัอุทยานท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ 
   - ดา้นพื้นฐานเก่ียวกบัภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว 
   - ดา้นทกัษะการเป็นผูน้ าทางการท่องเท่ียว (ภาพลกัษณ์/ คุณสมบติัของมคัคุเทศก)์ 
  c) จดักิจกรรม Workshop ส าหรับผูท่ี้สนใจการเป็นผูน้ าทางการท่องเท่ียวท่ีดี 
  d) ประเมินและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 2) กิจกรรมดา้นการเกษตร 

 เป้าหมาย : พฒันาการเกษตรอินทรียใ์นรูปแบบแปลงสาธิต/ศูนยเ์รียนรู้การเกษตร  
 ผลพลอยได ้: เป็นจุดน าการท่องเท่ียวและการตลาด สามารถขายสินคา้และผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีได ้ ร้านคา้ร้านอาหาร จุดอ านวยความสะดวก 
 ตวัช้ีวดั : ความรู้และความสามารถดา้นการท าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ 
 ขั้นตอนด าเนินงาน : 
  a) ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการเกษตรและเทคโนโลยใีหแ้ก่ประชาชน 
  อบรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรหรือรวบรวมส่ือออนไลน์เร่ืองหลกัการเกษตรอินทรีย์, 
แนวทางการท าเกษตรอินทรีย์, การบริหารจดัการพื้นท่ี, การแปรรูป การตลาด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สากล ในการใหค้วามรู้ 
  b)  พฒันาพื้นท่ี รูปแบบแปลงสาธิต/ศูนยเ์รียนรู้การเกษตรอินทรียอ์ยา่งย ัง่ยนื 
  ทดลองท าเกษตรอินทรีย ์: ท าปุ๋ยหมกั , วางแผนและลงแปลงปลูกพืชพนัธ์ุ พนัธ์ุไมห้ลกั 
พนัธ์ุไมร้องปลูกร่วมกนั, ลงแปลงสมุนไพรและเล้ียงสัตว ์โดยอาศยัความร่วมมือจากองคก์ารบริหารต าบล
ตลาดใหม ่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและชาวบา้นในพื้นท่ี 
 
 

 3) กิจกรรมดา้นสินคา้ OTOP  
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 เป้าหมาย : เพื่อผลิตสินคา้ใหอ้อกมามีความเป็นเอกลกัษณ์หรือมีมูลค่าท่ีถูกในทางใดทางหน่ึง 
 ผลพลอยได ้: สร้างรายไดใ้หก้บัต าบลร้านคา้ร้านอาหาร จุดอ านวยความสะดวก 
 ตวัช้ีวดั :  ระดบัเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่หรือปรับปรุงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้ค่าถูกลงและออกแบบให้
มีความเหมาะสม 
 ขั้นตอนด าเนินงาน : 
  a) จดัอบรมการพฒันาสินคา้โอทอปใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์ เพื่อสร้างความมัน่คงทางดา้น
อาชีพและรายไดใ้หก้บัประชาชนในชุมชน 
  b) พฒันาสินคา้โอทอปใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์ 
   - ออกแบบ 
   - ทดลองใช ้
   - ก าหนดราคา 
   - โปรโมท 

 4) กิจกรรมดา้นอาหาร 

 เป้าหมาย : เนน้ความลงตวัท่ีสร้างเอกลกัษณ์ อาหารท่ีมีมานานในทอ้งถ่ินตั้งแต่โบราณ 
 ผลพลอยได ้: พฒันาองคค์วามรู้ในพื้นท่ี พฒันาอาหารท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินให้เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่และ
เป็นเอกลกัษณ์ เพื่อสร้างรายไดใ้หชุ้มชนในอนาคต 
 ตวัช้ีวดั :  อาหารในภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ขั้นตอนด าเนินงาน : 
  a) คน้ควา้หาขอ้มูลและรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัอาหาร ขนมไทย พืช ผกั ผลไม ้ท่ีมีมาแต่
โบราณและยงัคงอยูใ่นปัจจุบนั 
  b) จดัอบรมออนไลน์ เร่ือง ผลิตภณัฑก์ารแปรรูปอาหาร เพื่อสร้างแนวทางหรือไอเดียใหม่ 
  c) พฒันาอาหารท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหเ้ป็นผลิตภณัฑใ์หม่และเป็นเอกลกัษณ์ 
   - ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 
   - พฒันาพลิตภณัฑ ์
   - ทดลองผลิตภณัฑ ์

 5) กิจกรรมดา้นนวตักรรมบรรจุภณัฑท์ดแทนพลาสติก 

 เป้าหมาย : นวตักรรมบรรจุภณัฑท์ดแทนพลาสติก เพื่อลดการใชพ้ลาสติกในชุมชน 
 ผลพลอยได ้: ชุมชนผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นภาชนะและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดการใชพ้ลาสติกใน
ชุมชน 
 ตวัช้ีวดั : ปริมาณขยะพลาสติกลดลง 
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 ขั้นตอนด าเนินงาน : 
  a) จดัอบรมใหค้วามรู้และความเขา้ใจ 
   - เร่ือง ผลกระทบดา้นลบจากขยะพลาสติกและแนวทางการจดัการขยะพลาสติก 
   - เร่ือง นวตักรรมบรรจุภณัฑท์ดแทนพลาสติกพร้อมสอบถามความคิดเห็นวตัถุท่ีมี
ในชุมชน (เช่น ผกัตบ ซงัขา้วโพด ใบออ้ย กาบหมาก กะลามะพร้าว) 
  b) จดัอบรมหลกัสูตรการท าบรรจุภณัฑท์ดแทนพลาสติก 
   - เร่ือง จานกาบหมาก  
   - เร่ือง จานรักษโ์ลกผกัตบชวา 
  c) ทดลองผลิต ทดลองใชบ้รรจุภณัฑท์ดแทนพลาสติกในชุมชน 
  d) รณรงค์การใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติกท่ีผลิตเองในชุมชนแทนการใช้ภาชนะ
พลาสติก 
  e) สอบถามความพึงพอใจในการใชบ้รรจุภณัฑท์ดแทนพลาสติกในชุมชน 
  f) ประเมินและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 จากกิจกรรมหลกัทั้ง 5 ดา้น ผูว้ิจยัไดพ้ฒันากิจกรรมดา้นอาหารภายในต าบล เพื่อการท่องเท่ียวและ
การพฒันาต าบลตลาดใหม่ โดยการน าวตัถุดิบภาคการเกษตรของต าบลมาท าการต่อยอด เพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและช่วยสร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน  
 ผูว้ิจยัจึงท าการพฒันาผลผลิตทางการเกษตรท่ีมาจาก “ขา้วหอมมะลิ” ท่ีเป็นขา้วในชุมชน จึงไดท้  า
การแปรรูปให้เป็น “น ้ าสลดั” ท่ีมีวตัถุดิบตั้งตน้มาจากขา้วท่ีมีอยู่ภายในชุมชน สามารถหาไดง่้าย มีขั้นตอน
การท าและเตรียมวสัดุอุปกรณ์ง่าย คนในชุมชนสามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง เป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลผลิต อีก
ทั้งยงัเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ใหม่ให้กบัชุมชนและนอกจากน้ียงัสามารถช่วยพฒันารายไดข้องคนในชุมชน
ไดอี้กดว้ย 
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ภาพที ่4.5 : น ้าสลดัจากขา้วหอมมะลิ 
ทีม่า : ผูว้ิจยั 

 
 
 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

 วจิยัเร่ือง “ การจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์ ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวเิศษ   
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง” จากการศึกษาบริบทของพื้นท่ีท่ีมีผลต่อการพัฒนาอุทยานท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยนื มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการจดัท าการพฒันาอุทยานท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยนื 

2. เพื่อจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยนื  

การน าแนวทางบรรลุเป้าหมายไปสู่การปฏิบติัในการพฒันาอุทยานประวติัศาสตร์ภายในชุมชน
จะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบร่วมหลายดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นทรัพยากรของชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนหรือดา้นการเขา้ถึงการบริการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน  

5.1 สรุปผล 

  จากผลการศึกษาบริบทของพื้นท่ี ท่ีมีผลต่อการพฒันาอุทยานท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์เพื่อความ
ย ัง่ยืน ผูว้ิจยัพบวา่ ต าบลตลาดใหม่ยงัไม่มีศกัยภาพในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาเท่ียวได ้เน่ืองจากทาง
อุทยานประวติัศาสตร์ของต าบลตลาดใหม่ก าลงัอยูใ่นขั้นตอนของการก่อสร้างจึงท าให้ยงัไม่สามารถเปิดให้
เขา้เยี่ยมชมอีกทั้งกิจกรรมท่ีมีอยู่ภายในต าบลยงัไม่เพียงพอต่อการรองรับไวใ้ห้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาชม
อุทยานประวติัศาสตร์ เน่ืองจากนายกองคก์ารบริหารต าบลตลาดใหม่ไดมี้วิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลและชุมชนมี
ความกลมเกลียวกนัจึงผลกัดนัใหมี้หน่วยงานหรือสถาบนัการศึกษาภายนอกเขา้มาใหค้วามสนบัสนุน 

5.1.1 ศักยภาพและข้อจ ากดั 
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 ศกัยภาพในการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกของต าบลตลาดใหม่ยงัมีคุณภาพนอ้ย เน่ืองจากตอ้งใช้
การวางแผนการจัดการของหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอาจใช้ระยะเวลานานในการ
ประสานงานและดา้นองคป์ระกอบในการบริหารจดัการ ผูว้ิจยัพบวา่ ในการก่อสร้างอุทยานประวติัศาสตร์
ข้ึน  

 

 

 

5.1.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

1) จุดแขง็ (Strength) 

- ต าบลตลาดใหม่ได้งบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในการจดัสรร

ทรัพยากรทางกายภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงพื้นท่ีประวติัศาสตร์ อีกทั้งผูบ้ริหารของต าบลตลาดใหม่มี

ความสามารถในการจดัสรรงบประมาณไดเ้ป็นอยา่งดี 

- หน่วยงานบริหารต าบลตลาดใหม่และประชาชนในชุมชนมีความสามคัคี มีความ

เขม้แข็งทางวฒันธรรม ไม่มีปัญหาอาชญากรรม จึงไดมุ้่งมัน่ท่ีจะพฒันาและสนบัสนุนต าบลตลาดใหม่ให้

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 

- ต าบลตลาดใหม่มีโบราณวตัถุและโบราณสถาน ท่ีมีส าคญัทางประวติัศาสตร์

หลายแห่งในพื้นท่ี ซ่ึงบางส่วนไดรั้บการรับรองจากกรมศิลปากร 

- ต าบลตลาดใหม่มีเอกลกัษณ์น่าสนใจ เช่น การจดัตั้งกลุ่มสินคา้OTOP จดัตั้งกลุ่ม
จักสาน จัดตั้ งกลุ่มขนมไทย จัดตั้ งกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาและจัดตั้ งกลุ่มเรียนรู้เพื่อผูสู้งอายุของชุมชน 
นอกจากน้ียงัมีวดัท่ีมีพระองคข์นาดใหญ่ท่ีสุดท่ีใหม้ากราบบูชา ซ่ึงเป็นท่ีข้ึนช่ือในต าบลตลาดใหม่ 

2) จุดอ่อน (Weakness) 

- ต าบลตลาดใหม่มีความมุ่งมัน่และแน่วแน่ในการสร้างอุทยานประวติัศาสตร์แต่

ยงัไม่มีแผนส าหรับการจดัการการรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีจะเขา้มาเท่ียวชมอุทยานเชิงประวติัศาสตร์ท่ีชดัเจน 

- ต าบลตลาดใหม่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัส าหรับนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นต าบลขนาด

เล็กและมีช่องทางการโปรโมตยงัไม่เพียงพอต่อการชกัจูงนกัท่องเท่ียว จึงท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวตลอดจน

ถนนหรือเส้นทางต่างๆยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง 

3) โอกาส (Opportunity) 



87 
 

- แผน นโยบายของประเทศและจงัหวดัท่ีเน้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอตั
ลกัษณ์เป็นส่วนใหญ่ จึงไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐใหมี้การท่องเท่ียวภายในประเทศ 

- เกิดแหล่งท่องเท่ียวสถานท่ีใหม่ เป็นแนวโน้มการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท่ีอยูใ่กล้
กรุงเทพ 

- เกิดการท่องเท่ียวตามวถีิชีวติของชุมชน ซ่ึงเป็นเทรนดท่ี์ไดนิ้ยมในปัจจุบนั 
- เกิดการสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนในชุมชนและเกิดการพฒันาต าบลให้เป็นท่ี

รู้จกัมากยิง่ข้ึนในอนาคต 
  4) อุปสรรค (Threat) 

- ปัญหาโรคระบาด COVID 19 ท่ีมีผลต่อการพัฒนาต าบลตลาดใหม่ให้เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 

- ปัญหาดา้นรายไดข้องคนในชุมชนลดลง เน่ืองจากคนในชุมชนเกิดการว่างงาน
มากข้ึน 

- ปัญหาดา้นการขาดเครือข่ายการเช่ือมโยงของแหล่งท่องเท่ียวภายในอ าเภอและ
ภายในจงัหวดัท่ียงัไม่มีความเช่ือมโยงกนั 

5.1.3 ประเด็นกลยุทธ์ 

 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคในการจดัท าการพฒันาอุทยานท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์เพื่อความย ัง่ยืน เพื่อน าไปสู่จดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวอุทยานเชิงประวติัศาสตร์เพื่อความ
ย ัง่ยืน ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงได้ผลการก าหนดกลยุทธ์จากการท า TOWS Matrix ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 4 กลยุทธ์ 
ต่อไปน้ี 

 1) กลยทุธ์เชิงรุก 

  - สนบัสนุนทุนวิจยัและพฒันาให้กบัต าบลตลาดใหม่ในการพฒันาสินคา้ทางการเกษตร
ตามวธีิชุมชนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
  - ส่งเสริมการท่องเท่ียววธีิชุมชน โดยเนน้การท่องเท่ียวแบบธรรมชาติ 
  - สนับสนุนเทคโนโลยี นวตักรรมใหม่ๆตลอดจนกฎหมายและขอ้บงัคบั ท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินเขา้สู่ BCG Modle 
 2) กลยทุธ์เชิงป้องกนั 
  - ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานเอกชนกบัภาคประชาชน โดยมี
ภาครัฐเป็นหน่วยงานสนบัสนุน เช่น เทคโนโลย ีจดัอบรบ เป็นตน้ 
  - สนบัสนุนการน าวสัดุภายในชุมชนไปพฒันาต่อยอดเพื่อให้เกิดการสร้างรายไดภ้ายใน
ชุมชน 
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 3) กลยทุธ์เชิงแกไ้ข 
  - ส่งเสริมศกัยภาพต าบลในการยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงอตัลกัษณ์ภายในพื้นท่ีสู่การเป็น 
BCG Model ในอนาคต เพื่อให้สอดรับกับกับเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) ของประเทศ พร้อม
ปรับปรุงเทคโนโลยใีห้มีทนัสมยัในการพฒันา เพื่อน าต าบลให้กา้วไปสู่การเป็นชุมชนท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่
และย ัง่ยนื 

 4) กลยทุธ์เชิงรับ 
  - ภาคีเครือข่ายสนบัสนุนเงินส่งเสริมการยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานทอ้งถ่ินท่ีจ าเป็นต่อ

การพฒันาแผนการท่องเท่ียวอุทยานประวติัศาสตร์ 

  - เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายการรับรู้และเช่ือมโยงความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 ทั้งน้ี จากประเด็นกลยุทธ์ทั้ง 4 ประเด็น ผูว้ิจยัจึงไดน้ าไปเป็นแนวทางในการพฒันาแผนของต าบล
ตลาดใหม่ ในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดความครอบคลุม ได้แก่ แผนการจดัการน ้ าเสีย, แผนการจดัการขยะ, 
แผนการจดัการมลพิษทางอากาศ, แผนการปรับปรุงภูมิศาสตร์, แผนการพฒันาเศรษฐกิจและแผนการจดัการ
สภาพสังคม ดงัในหวัขอ้ท่ี 4.4 การส่งเสริมและการพฒันากิจกรรมพื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียว 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

 5.2.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  
- หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง มีนโยบายสนบัสนุนพื้นท่ีพิเศษทางการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
- หน่วยงานระหว่างต่างประเทศช่วยประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบูรณาสถานท่ีทาง

ประวติัศาสตร์ใหต่้างประเทศรับรู้และมีมาตรการจูงใจนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเท่ียวในสถานท่ี 
- สนบัสนุนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลสอบถามความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง หา

วิธีการท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดการความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง (Encourage Local 
Ownership)  

- สนบัสนุน ส่งเสริมและเพิ่มศกัยภาพให้ชุมชนสามารถบริหารจดัการชุมชนไดด้ว้ยตวัเอง 
เช่น ส่งเสริมการอบรมดา้นการบริหารและพฒันาชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพใหก้บัคนในชุมชน เป็นตน้   

-  ส่งเสริม แนะน าช่องทางการหาแหล่งทุนต่อยอดในการพัฒนาพื้น ท่ี  เ ช่น การ
ประชาสัมพนัธ์ออนไลน์จากกลุ่มต่างๆ เป็นตน้ 

 5.2.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั  
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- ประยุกต์ให้น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขบัเคล่ือนพื้นท่ี โดยพิจารณา
จากการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง โดยเนน้การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน 
พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกๆดา้น ทั้งเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยีและอาศยั
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

-  ประยุกต์น าความรู้ท่ีเก่ียวกับวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาชุมชนอย่าง มา
พิจารณาให้มีความเช่ือมโยงกนั ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี เพื่อประกอบการวางแผน การ
จดัการและความสามารถในการรองรับนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

 
 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะงานวิจยัในอนาคต 
  ผูว้ิจยัเห็นวา่ต าบลตลาดใหม่เป็นต าบลขนาดเล็ก การน าเอาโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG มา
ใช้อาจจะยงัไม่สามารถช่วยในการพฒันาต าบลให้ครอบคลุมในทุกดา้น ทั้งน้ีในปัจจุบนัสามารถพฒันาได้
เพียงแค่ดา้นใดดา้นหน่ึง ตวัอยา่งเช่น  

- B : เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) หรือ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biobased economy) 
มาจากฐานคิดของการใช้ประโยชน์จากความเข้มแข็งของการมีทรัพยากรชีวภาพ 
(biological resources) ภาคการเกษตรและผลผลิต ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีแทจ้ริง 

 ผูว้ิจยัจึงอยากเสนอแนะให้ต าบลตลาดใหม่มีการท าการวิจยัเพิ่มเติมเก่ียวการน าหลกั BCG มาใชใ้ห้
ครอบคลุมทุกดา้น เพื่อจะรองรับกบัการพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัต าบลและการปฏิรูปประเทศควบคู่กนั
ไป 
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