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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ
ตำบลเวียงสระ อำเภอเวีย งสระ จัง หวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการวิจ ัย แบบผสานวิธี โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ย วที่เดินทางมาท่องเที่ย วชุมชนเมืองโบราณ
เวียงสระ จากข้อมูลของนักท่องเที่ยวปี 2561 มีจำนวน 444 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรคำนวณของทาโร่ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 222 คน ผู้วิจัยได้ทำการ
สุ ่ ม อย่า งง่ า ย เครื ่ อ งมือ ที่ ใช้ เป็นแบบสอบถาม สถิ ต ิ ท ี่ ใช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
ชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และ 2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียง
*
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สระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ควรพัฒนาศักยภาพด้าน
ลักษณะทางกายภาพและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาคุณภาพให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี
ในการให้บริการควรบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและวางแผนการทำงานไว้อย่างชัดเจน
ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อต่าง ๆ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น การจำหน่ายสินค้า
ประจำท้องถิ่น จุดถ่ายรูปในบริเวณโบราณสถาน เป็นต้น
คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, แหล่งท่องเที่ยวชุมชน, เมืองโบราณเวียงสระ

Abstract
The objectives of this research article were to 1) Study tourism
potential development in Wiang Sa Ancient community: Wiang Sa District,
Surat Thani Province and 2) Study the guidelines for Tourism Potential
Development in Wiang Sa Ancient Community: Wiang Sa District, Surat Thani
Province. The population of this study were tourists for 444 persons who are
travelling in Khao Sok national park tourist site, Klongsok Sub district, Panom
district, Surat Thani province in B.E. 2561, specifying the sample size by using
the Taro Yamane formula. (Taro - Yamame) sample size of 222 persons.
Simple random sampling was used, The tools used for data collection were
questionnaires, the statistics composed of frequency, percentage, arithmetic
mean and Standard Deviation. The results of the research were as following:
1) The tourism potential development in Wiang Sa Ancient community: Wiang
Sa District, Surat Thani Province overall is at a high level and 2) The guidelines
for Tourism Potential Development in Wiang Sa Ancient Community: Wiang Sa
District, Surat Thani Province found that the capacity for physical
characteristics and environmental preservation should be developed. As well
as developing the quality to be a cultural tourism destination that has a
standard to support tourists who come to visit throughout the year. The
service should be managed in a systematic manner and clearly planned to
work. There should be development and promotion of the conservation of
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arts and culture of community tourism sites to be more widely known by
promoting through relevant agencies and various media, people in the
community can earn more income from providing services to tourists such as
selling local products, photo spots in the historic site, etc.
Keywords: The Potential Development, Tourism Community, Wiang Sa
Ancient

บทนำ
รัฐบาลได้กำหนดให้ “การท่องเที่ยว” นั้นถือเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda)
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ใช้รูปแบบในการช่วย
กู้วิกฤตให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศกลับมา
ฟื้นตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาจึงได้
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อกู้วิกฤตและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในระยะเวลา 4 ปี
ระหว่ า ง พ.ศ. 2555 - 2559 โดยเน้ น ที ่ ป ระเภทแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วธรรมชาติ ประเภท
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วาง
กรอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่าง
ยั่งยืน เน้นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้ งต่อสถาบันครอบครัวและต่อสังคม
โดยรวมและมีแนวโน้มในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปในลักษณะการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน คือ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง อนุ ร ั ก ษ์ ม ากขึ ้ น โดยเน้ น นั ก ท่ อ งเที ่ ย วกลุ ่ ม นี ้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ควา มสำคั ญ ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดเด่น
พิเศษ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554)
การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ต้องสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้มีความรักและ
ความหวงแหนถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ที่ ส มควรแก่การรัก ษาไว้ รวมถึง การส่ง เสริมและสนับสนุนนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการวางกรอบในการใช้ประโยชน์ที่มี
คุณค่าทางด้านวัฒนธรรมอย่างมีศักยภาพ การได้รับ การสนับสนุนจากสื่อและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
การนำเอาประเพณี แบบดั้ ง เดิ มในพื้ นที ่ กลั บขึ ้น มาฟื้ นฟูใ หม่ น ั้ นเพื ่อ ให้ เ ป็ นที ่ร ู ้จ ักแก่
นักท่องเที่ยวและช่วยสืบสานไม่ให้ประเพณีเหล่านี้หายไป รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมแหล่ง
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ท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการและการตอบสนองต่อกลุ่มที่มีอิทธิพลในการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นอีกทางเลือกธุรกิจการท่องเที่ย วในการให้บริการแก่ กลุ่มนักท่องเที่ย วที่ชื่น ชอบ
การเดินทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและยังเป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ หลั ก การ
ท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้นไป (วินิจ วีรยางกูร, 2551)
ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปีหรือวิสัยทัศน์
ปี 2579 คือ “เมืองเกษตรคุณภาพและการท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข ” ไว้ตั้งแต่ปี 2560
โดยใช้กระบวนการ “มองจากมุมมองคนนอก” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เริ่มต้นด้วยการนำวิสัยทัศน์ของคนสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560 มาพัฒนาให้มีความชัดเจนเป็น
รูปธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาจังหวัด สุราษฎร์ธานีให้ก้าวสู่การเป็น
เมืองแห่งการท่องเที่ยวชั้นนำของภาคใต้ ภายในประเทศไทยและเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทีท่ ำให้คนทั่วโลกได้รู้จักนั้นเอง (สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2560)
แนวคิดในการต้องการให้ชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมควร
จะได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม จึงต้องการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และคนในชุมชนได้ มีการพัฒนาศักยภาพแหล่ง ท่องเที่ย ว เพื่อเป็นการประชาสัมพั น ธ์
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญและต้องการส่งเสริมให้
มีการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่กล่าวถึง ใน
ข้างต้นว่ามีแต่ภาพลักษณ์การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวแต่ทางทะเลทำให้
อำเภอต่าง ๆ ไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควร
จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและสามารถทำให้
ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบล
เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ
ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
รูปแบบการวิจัย
ผู ้ ว ิ จ ั ย กำหนดรู ป แบบการวิ จ ั ย เป็ นการวิ จ ั ย แบบผสานวิ ธ ี (Mixed Methods
Research) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีเนื้อหาตรง
และสอดคล้องกับผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น สำหรับวิธีการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หรือแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองและการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองไปยังประชากรที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants)
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 6 กลุ่ม รวมจำนวน 15 รูป/คน โดย
เลือกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียง
สระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
1. เจ้าอาวาส
2. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเวียง
3. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเวียง
4. กำนันตำบลเวียงสระ
5. ผู้ใหญ่บ้าน
6. ปราชญ์ชุมชนตำบลเวียงสระ
รวม

จำนวน
5 รูป
1 คน
2 คน
1 คน
5 คน
1 คน
15 รูป/คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (Structured
interview) โดยผู้วิจัยมีแบบสัมภาษณ์ซึ่งมีข้อคำถามโดยละเอียดตามที่ได้จัดเตรียมไว้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. นำแบบสัมภาษณ์เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหา
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2. พัฒนาปรับปรุงแบบสั มภาษณ์ตามคำแนะนำของอาจารย์ ที่
ปรึกษา
3. นำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการปรับปรุงให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
3 ท่าน ได้ตรวจความถูกต้องของเนื้อหา
4. ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
5. นำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ได้เลือกไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) เป็นขั้นตอน
รวบรวมข้อมูล จากการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่ง
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ทำหนัง สือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อขอ
อนุญาต เข้าทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 ผู้วิจัยเป็นผู้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้คำถาม
ที ่ ถ ู ก สร้ า งขึ ้ น มาไปสั ม ภาษณ์ เจ้ า อาวาส นายกเทศมนตรี เ ทศบาลเมื อ งเวี ย ง รอง
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเวียง กำนันตำบลเวียงสระ ผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชุมชนตำบล
เวียงสระ
1.3 ผู้วิจัยนำคำตอบและได้บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำไปวิเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียงรายละเอียดต่าง ๆ ให้มี
ความถูกต้อง สละสลวยมากยิ่งขึ้นและนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คือ รวบรวมคำตอบและข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาและเรียบเรียง
ให้ ม ี ค วามสละสลวย รั ด กุ ม เข้ า ใจง่ า ย และแยกออกเป็ น แต่ ล ะด้ า นตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ตามลำดับ
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชน
เมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากข้อมูลของ
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นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเมื่อปี 2561 จำนวน 222 คน จากจำนวน 444 คน โดยผู้วิจัยไดกำหนด
ขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบ (Questionnaire)
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบของการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมือง
โบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที ่ 1 แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บ ข้ อ มู ล พื ้ น ฐานของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม
ตอนที ่ 2 แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพแหล่ ง
ท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การสร้างแบบสอบถาม
1. ผู้วิจัยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร ตำรา และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในการ
สร้างแบบสอบถามที่สมบูรณ์
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามกรอบของการวิจัย เพื่ อให้
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กำหนดไว้
3. นำแบบสอบถามให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาและ
โครงสร้างของคำถามตลอดจนภาษาที่ใช้เพื่อความเที่ยงตรงและถูกต้อง
4. นำแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
3 ท่าน ได้ตรวจความถูกต้องของเนื้อหาและได้ค่าความสอดคล้องของเนื้อหา 1.00
5. หาค่ า ความเชื ่ อ มั ่ น ของเครื ่ อ งมื อ (Riliability) โดยนำ
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำไปทดลองใช้ (Try - Out) กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง
นอกพื้นที่
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยมีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 100 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Riliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ
อัลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธีของคอร์นบาค (Cronbact’Alpha coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 1.00
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากแบบสอบถาม คื อ รวบรวมข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยนำมาจัดระบบตรวจสอบความถูกต้องแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปค่าสถิติพื้นฐานต่าง ๆ
เช่น ค่า ความถี่ ค่า เฉลี่ย ค่า ร้อยละ ในข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปซึ่งได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ รายได้ นำมาเรียบเรียงเนื้อในใจความให้มีความสละสลวย
รัดกุมเข้าใจได้ง่ายและแยกออกไปเป็นแต่ละด้านตามวัตถุประสงค์

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ
ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผูวิจัยนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบล
เวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ในด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มากสุด (𝑥̅ = 3.71) รองลงมา ด้านการบริหารและ
จัดการ (𝑥̅ = 3.68) ด้า นลักษณะทางกายภาพ (𝑥̅ = 3.61) ด้า นเศรษฐกิจ และสั ง คม
(𝑥̅ = 3.60) และ ด้านศิลปะวัฒนธรรม มีความพึงพอใจน้อยสุด (𝑥̅ = 3.43) ตามลำดับ
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในแต่ละด้านโดยรวม
การพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเทีย่ วชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ
1. ด้านลักษณะทางกายภาพ
2. ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม
4. ด้านศิลปะวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหารและจัดการ
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

3.61
3.71
3.60
3.43
3.68
3.61

1.04
1.15
1.12
1.19
1.18
1.14

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมือง
โบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ควรพัฒนา
ปรับปรุงศักยภาพด้านลักษณะทางกายภาพและปรับปรุงศักยภาพด้านการรักษาคุณภาพ
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สิ่ง แวดล้อมพร้อมทั้ง ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ย วและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญในการรักษาและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมือง
เวียงสระให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐานให้มีศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น และให้บริการที่เป็นระบบและวางแผนการทำงานได้อย่างชัดเจนเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานและ
สื ่ อ ต่ า ง ๆ และควรพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ ่ ม จากการให้ บ ริ ก ารแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้สู่ชุมชนและสามารถนำรายได้ไ ปพัฒนาแหล่งท่องเที่ย วให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผล
1. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า
1.1 ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อมูลสารสนเทศหรือแผนพับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมือง
โบราณเวียงสระและมีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีความดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว มากสุด
รองลงมา มีคุณค่าเชิงวิทยาการและการศึกษาถึงความกลมกลืนของธรรมชาติ วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม มีเส้นทางการเดินทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมทุกฤดูกาลและ
มีความปลอดภัยในการเดินทาง สภาพถนนที่เข้าสูแ่ หล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ
อยู่ในสภาพที่ดีและมีป้ายบอกเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ย วที่ชัดเจนและอยู่ในตำแหน่ง ที่
เหมาะสม ความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและคงสภาพดั้งเดิมที่มีคุณค่าหรือมีเอกลักษณ์
เชิงการท่องเที่ยว และ ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว น้อยสุด ตามลำดับ จากการศึกษา
ของ ทิพาพร ไตรบรรณ์ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นมีทัศนคติในเชิงบวกต่อปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเดินทาง ด้านความสะอาด ด้านการกำจัดขยะ และด้านผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึก ส่วนปัจจัยที่รองลงมาที่นักท่องเที่ยวมีทัศนคติว่าควรปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้าน
การบริการการท่องเที่ยว (ทิพาพร ไตรบรรณ์, 2557)
1.2 ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ไม่มีกลิ่นฟุ้งกระจายและสร้างความรำคาญในแหล่งท่องเที่ยว มากสุด
รองลงมา การจัดการคุณภาพอากาศ อากาศปราศจากฝุ่นและควัน ปราศจากเสียงรบกวน
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ห่างไกลจากย่านอุตสาหกรรม ชุมชนเมืองหรือกิจกรรมที่เสียงดัง การจัดการขยะมูลฝอย
มีอุปกรณ์รองรับขยะเพียงพอ เหมาะสมมีป้ายเตือนทิ้งขยะให้ถูกที่ และการออกแบบภาชนะ
รองรับขยะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม น้อยสุด ตามลำดับ ซึ่งจากการศึกษาของจุฑามาศ
ไชยศร พบว่า ได้มีการจัดลำดับศักดิข์ องแหล่งท่องเที่ยวตามค่าศักยภาพ กลุ่มที่มีค่าศักยภาพ
สูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสะดวกในการเข้าถึงถนนที่ใช้สัญจรเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง ระยะทาง
ไม่ห่างจากชุมชนมากนักและใช้เวลาในการเดินทางไม่นานประกอบกับแหล่ง ท่องเที่ย ว
ประเภทนี้อยู่ในเขตชุมชนจึงได้รับการบริการทางด้านสาธารณูปโภคจากชุมชนได้หลาย
ประการ แหล่ง ท่องเที่ยวที่มีค่าศักยภาพปานกลาง เป็นแหล่งท่องเที่ย วตามธรรมชาติ
เนื่องจากในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการจะมีไม่ครบถ้วนทำให้มีศักยภาพต่ำ
กว่าแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มแรก แต่จะมีความพร้อมในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีสภาพเป็นไป
ตามธรรมชาติ ไม่ค่อยได้รับการดัดแปลงให้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก ส่วนแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีค่าศักยภาพต่ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติทั้งหมดเมื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ
พบว่า แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความสะดวกในการเข้าถึงต่ำ แต่ในเรื่องของสภาพแวดล้อม
และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวสูงเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไกล ไม่ถูกรบกวนจาก
นักท่องเที่ยว (จุฑามาศ ไชยศร, 2536)
1.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ความคุ้มค่าจากการท่องเที่ยวรวมถึงความพึงพอใจในการบริการของแหล่งท่องเที่ยว
มากสุด รองลงมา การมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินให้กับแหล่งท่องเที่ยวและการบอกต่อให้
บุคคลอื่นทราบถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ เพื่อเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน การได้ร่วมทำกิจกรรม เช่น การเดินศึกษาทางธรรมชาติ
ดูวิถีชีวิตชุมชนและชมศิลปวัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชนและวัฒนธรรมมีการจัดตั้ง
กลุ่มหรือองค์กรเพื่อดูแลการท่ องเที่ยว มีกลุ่มนักอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความพึงพอใจในความสะอาด ความปลอดภัย และความพึงพอใจในมิตรไมตรีจากชุมชน
ท้องถิ่น น้อยสุด ตามลำดับซึ่งจากการศึกษาของรชาดา เครือทิวา พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานของภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนเจ้าของพื้นที่ควรร่วมกันกระตุ้น
ให้เกิดการทำงานในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เทคนิค
วิธีการที่เหมาะสม มีการกำหนดความต้องการการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการนำผล
การประเมินมาทบทวนการดำเนินงานเพื่อการประเมินจะช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความยั่งยืนมากขึ้น (รชาดา เครือทิวา,
2555)
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1.4 ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเพื่อส่ง เสริมการเรีย นรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ มากสุด รองลงมา เปิดโอกาสให้ได้
เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี ข องชุ ม ชนเมื อ งโบราณเวี ย งสระ มี ค วามเป็ น มาทางด้ า นประวั ต ิ ศาสตร์
วัฒนธรรมและประเพณี ที่สามารถสืบค้นได้ มีความผูกพันต่อชุมชนและความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นที่ต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น และมีการอนุรักษ์ศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่
สืบไป น้อยสุด ตามลำดับ ซึ่งจากการศึกษาของสมประสงค์ อ่อนแสง พบว่า แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมมีสภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและกิจกรรมเด่นที่มีลักษณะเฉพาะที่เน้นการ
ปฏิบัติทางด้านจิตใจ การศึกษาประวัติความเป็นมา ศิล ปกรรมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
การพักผ่อนหย่อนใจและการชมทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น รวมทั้ง การรักษาสืบทอด
ประเพณีท้องถิ่น การเข้า ถึง แหล่ง ท่องเที่ย ว เช่น สภาพเส้นทาง ลักษณะการเดินทาง
ระยะทางจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่พักการบริการ
สาธารณูปโภคความปลอดภัยของนั กท่องเที่ยว ร้านอาหาร เครื่องดื่มรวมถึงระบบไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ การประชาสัมพันธ์และความพร้อมของบุคลากรที่มีขีดความสามารถใน
การรองรั บ เพี ย งพอเมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จำนวนของนั ก ท่ อ งเที ่ ย ว เนื ่ อ งจากจำนวน
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ย วยัง มีปริมาณน้อยจึง ไม่ส ่ง ผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมแต่ อย่า งใด
ชาวบ้านในชุมชนก็ยังมีความรู้สึกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมนั้นไม่ได้สร้างความรำคาญ
แต่อย่างใด เป็นสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยว (สมประสงค์ อ่อนแสง, 2551)
1.5 ด้านการบริหารและการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว หากเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้แบบป่วยฉุกเฉิน สามารถประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้ทันเวลา
มากสุด รองลงมา มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพียงพอและ
สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง การบริการด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
เมืองโบราณเวียงสระ เพื่อกระจายข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกแก่การสืบค้นของนักท่องเที่ยว
มีการจัดนิทรรศการให้นักท่องเที่ ยวได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนเมือง
โบราณเวียงสระรวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับชุมชน และมีการจัดเตรียมสถานที่
และการจัดการสิ่ง อำนวยความสะดวก มีป้า ยอธิบายข้อมูล เนื้อหาครบถ้วนของแหล่ ง
ท่องเที่ยว น้อยสุด ตามลำดับ ซึ่งจากการศึกษาของเพียงกานต์ นามวงศ์ พบว่า การพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ซึ่งได้แก่
ด้ า นสิ ่ ง ดึ ง ดู ดใจ ด้ า นการเข้ า ถึ ง หมู ่ บ ้ า น และด้ า นสิ่ ง อำนวยสะดวก เพื ่ อ สร้ า งรายได้
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ให้แก่ชุมชนและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักรวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชน
รู้จัก รักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป (เพียงกานต์ นามวงศ์ ,
2552)
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมือง
โบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ควรพัฒนา
ศักยภาพด้านลักษณะทางกายภาพและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาคุณภาพ
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม
ได้ตลอดทั้งปี ในการให้บริการควรบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและวางแผนการทำงานไว้
อย่างชัดเจน ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสื่อต่าง ๆ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น
การจำหน่ายสินค้าประจำท้องถิ่นจุดถ่ายรูปในบริเวณโบราณสถาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
จากการศึกษาของ ทิพาพร ไตรบรรณ์ พบว่า หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน
โดยให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการรับรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้านและควร
จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขั้น (ทิพาพร
ไตรบรรณ์, 2557) และจากการศึกษาของรชาดา เครือทิวา พบว่า ชุมชนควรส่งเสริมและ
สนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนานำการท่องเที่ยวชุมชนและเลือก
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความยั่งยืน จัดหา
เจ้าภาพหลักที่มั่นใจและมั่นคงต่อการพัฒนา ไม่แสวงหาผลประโยชน์และเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาได้ซึ่งอาจเป็นการจัดตั้งองค์กรชมรม โดยภาคเอกชนหรือผู้เกี่ยวข้องมีแผนการ
ดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนโดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนไปพร้อมกัน (รชาดา
เครือทิวา, 2555)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหาร
และการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนั้น ชุมชนจะต้องค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองให้ พบ
และนำเสนอจุดเด่นของตนโดยไม่ซ้ำกับที่อื่นและการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว ควรนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
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ประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันและเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพื่อให้เกิดการส่งต่อ
แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดให้มีมัคคุเทศก์หรือนักเล่าเรื่องชุมชนหรือผู้ต้อนรับที่คอยทำ
หน้า ที่ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ส ำคัญ บ้าน วัด โรงเรีย น (บวร) จะต้องทำงานร่วมกันและมี
กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความหลากหลายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการอนุรักษ์
วิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2554). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2560 - 2564). (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2554). แผนยุทธศาสตร์กู้วิกฤตและมาตรการกระตุ้ น
การท่ อ งเที ่ ย วในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559). (เอกสารอั ด สำเนา).
กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
จุฑามาศ ไชยศร. (2536). การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเทียวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ในจั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน. เรี ย กใช้ เ มื ่ อ 29 มกราคม 2564 จาก http://www.
thaithesis.org/detail.php?id=49665
ทิพาพร ไตรบรรณ์. (2557). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์:
กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ใน วิทยานิพนธ์ศิลปศาตรม
หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การอุ ต สาหกรรมการบริ ก ารและการท่ อ งเที ่ ย ว.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
เพียงกานต์ นามวงศ์. (2552). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนไหล่หินอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. ใน รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัย
แม่โจ้.
รชาดา เครือทิวา. (2555). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในจังหวัดอ่างทอง. ใน รายงานการวิจัย. สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอ่างทอง.
วิ น ิ จ วี ร ยางกู ร . (2551). การจั ด การอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที ่ ย ว. กรุ ง เทพมหานคร:
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมประสงค์ อ่อนแสง. (2551). แนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดจังหวัดมุกดาหารเพื่อการ
ท่ อ งเที ่ ย วทางวั ฒ นธรรม. ใน วิ ท ยานิ พ นธ์ ศ ิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

406 | Vol.8 No.5 (May 2021)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564

สำนักงานจัง หวัดสุราษฎร์ธานี. (2560). แผนพัฒนาจัง หวัดสุราษฎร์ธานีร ะยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579). (เอกสารอั ด สำเนา). สุ ร าษฎร์ ธ านี : สำนั ก งานจั ง หวัด
สุราษฎร์ธานี.
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี . (2558). แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
พ.ศ. 2558 - 2560. (เอกสารอัดสำเนา). สุราษฎร์ธานี: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี.

