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ความเป็นไปได้ในการจัดต้ังกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการท่องเท่ียว 
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บทคัดย่อ 

งานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้ข้อมูลจากหลาย
แหล่ง ได้แก่ เอกสารต่างๆ ฐานข้อมูลออนไลน์ และการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนจะเป็นไปได้ต้องมีปัจจัยหลายอย่าง 
เช่น มีทรัพยากรท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ คนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือ ชุมชนต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ชุมชนต้องได้
เรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาจากการท่องเที่ยว ชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีพซึ่งท าให้การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีความแตกต่างหลากหลายไปตามศักยภาพชุมชน 
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม, การจัดการความรู้, ประชาคม, จังหวัดน่าน 
 

 

Abstract 
The objective of this study was to examine the feasibility of establishment of study group for knowledge 

management in the participatory administration of historical and cultural tourism in the Nan civil society. The 
researchers conducted qualitative research and collected data from several sources, such as documents, online 
database, and interviewing representatives of communities with the historical and cultural tourism. Based on the 
research, it was found that the feasibility of development of community-based historical and cultural tourism 
depended on several factors, including the attractive tourism resources, collaboration of people inside the 
community, the support provided by organizations, community learning to handle troubles in tourism, and 
integration of tourism into the livelihoods, re-configuring the historical and cultural tourism conditionally situated 
on the communities’ potentials. 
Keywords : historical and cultural tourism, knowledge management, civil society, Nan Province 
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1. บทน า 
การพัฒนาการท่องเที่ยวหลังช่วงปี 1980s ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน เอ็นจีโอ และ

บรรดาผู้น าองค์กรชุมชน การท่องเที่ยวในปัจจุบันยังขยายขอบเขตครอบคลุมการพัฒนาในหลากหลายมิติภายใต้วาทกรรมการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้วย ดังเห็นได้จากเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) และเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ขององค์การสหประชาชาติที่มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การ
แก้ปัญหาความยากจน สุขภาพอนามัย การศึกษา พลังงานสะอาด ความเท่าเทียมทางเพศ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ละทิ้งผู้คน การ
ผลิต-การบริโภคทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน [1] 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นรูปเเบบการท่องเที่ยวแบบหนึ่งที่น่าสนใจทั้งจากความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือการ
ถูกจัดให้เป็นกลุ่มสินค้าการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่มุ่งรักษาเเละ
พัฒนาเเหลง่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สนับสนุนการก าหนดจุดขายท่ีชัดเจนเเละเช่ือมโยงให้เกิดการเกื้อหนุนกันภายใต้เเนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน [2] การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ยังมักจะเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นหรือเกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรม
ของชุมชนด้วย 

น่าน เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะส าหรับส่งเสริมให้มีการบริหารการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด
น่านท่ีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายของผู้มาเยือนจังหวัดน่านในปี พ.ศ. 2552 อยู่ที่ 
547 ล้านบาท แต่ในปี 2558 ได้เพิ่มเป็น 1,956 ล้านบาท [3]  

ในป ี2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยก าหนดให้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งไปสู่การพัฒนาสินค้าและการบริการ ข้อ 2.1.7 พื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ซึ่งมีมาตรการส าคัญ คือ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีจังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยมีแนวทางการพัฒนา ฟื้นฟู และเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมและที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนของแต่ละ
พื้นที่ สิ่งนี้สอดคล้องกับพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตรัสกับชาวน่านไว้ว่า “อยากให้
จังหวัดน่านรักษาวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้” จังหวัดน่านได้น ามาเป็นกรอบในการพัฒนาจังหวัด โดยเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
และบูรณาการหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความคืบหน้าก็คือ การด าเนินงานการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองน่านให้เป็น
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนา หน่วยงานราชการ ประชาชนชาวจังหวัดน่าน โดยมีการ
จัดท าแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน (แผน 5 ปี) ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ โดยคาดหวังว่า การจัดการที่ดีจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อเเหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 

อย่างไรก็ตาม การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวมันเอง อันที่จริงแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะ
สนับสนุนให้การท่องเที่ยวกลายเป็นช่องทางที่ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและท าให้การท่องเที่ยวสามารถ
ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนได้ [4] ยิ่งเมื่อหันกลับมาพิจารณาการศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ที่ก่อตัวในยุค 1960s แล้วได้รับความ
นิยมอย่างรวดเร็วในช่วง 1990s ทีม่ีการน าแนวคิดนี้มาศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น แม้จะยังคงมีนัยยะของการเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินทรัพยแ์ละการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรก็ตาม แต่นิยามความหมายของการจัดการความรู้กับการท่องเที่ยวก็มี
ความแตกต่างหลากหลายทั้งในกลุ่มนักวิชาการและผู้น าแนวทางนี้ไปปฏิบัติ [5] กล่าวได้อีกว่า จากปรากฏการณ์ที่เราเห็นชาวบ้านใน
หลายพื้นที่พยายามรวมตัวกันเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวนั้น ถ้าเรามองการจัดการความรู้เป็นเพียงแค่การถ่ายถอดและกระจายความรู้
จากผู้เช่ียวชาญให้กับชาวบ้านแล้ว เราก็อาจมองไม่เห็นศักยภาพของชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในแง่นี้ ชาวบ้าน
เหล่านั้นมีบทบาทส าคัญในฐานะทีเ่ป็นผู้สรรสร้างและจัดการความรู้เชิงปฏิบัติในด้านการท่องเที่ยวร่วมไปกับตัวแสดงอื่นๆ ด้วยเช่นกัน 
การวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงต้องตระหนักถึงความซับซ้อนในการศึกษาการท่องเที่ยวด้วยการพยายามใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
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การศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ก้าวข้ามไปจากการสร้างภาพโรแมนติกของการท่องเที่ยวแนวนี้และไม่น าตัวแบบเชิง
อุดมคติซึ่งเป็นภาพชวนฝันมาแทนทีส่ิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันของผู้คน [6] 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน โดยที่การน าเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีส่วน
ร่วมของประชาคมน่าน ซึ่งผู้วิจัยได้วางแผนด าเนินงานเป็นโครงการต่อเนื่องในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อให้เกิดกลุ่มศึกษาและ
แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนดกรอบงานและระยะเวลาด าเนินการในแต่ละปีดังนี้ ปีที่ 1 ศึกษาแนวทางและความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่ม ปีที่ 2 ด าเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มและจัดวางโครงการสร้างองค์กรเพื่อพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการ
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และปีที่ 3 ด าเนินการและประเมินผลการจัดตั้งองค์กรกับตัวแบบการจัดการความรู้ ดังนั้น การ
น าเสนอผลวิจัยในครั้งนี้จึงเลือกเสนอเพียงผลการศึกษาในช่วงปีที่ 1 ของโครงการเท่านั้น นั่นคือ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเห็นถึง
ปัจจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมของประชาคมน่านเท่านั้น 

ส าหรับเนื้อหาของบทความนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอเป็น 3 ส่วนส าคัญ ดังนี้ ส่วนแรก ผู้วิจัยน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัย 
ส่วนท่ีสอง เป็นการเสนอผลการศึกษาที่ผู้วิจัยจะอธิบายบริบทท่ัวไปของชุมชนและช้ีให้เห็นปัจจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษา
รูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และส่วน
สุดท้ายของบทความ จะเป็นบทสรุปและอภิปรายผลการศึกษา  
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาเพื่อหาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่านนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ เอกสารต่างๆ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ และการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้คัดเลือก
พื้นที่ศึกษาหลัก คือ บ้านหาดผาขน ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงให้ความ
สนใจในการศึกษาชุมชนแห่งนี ้

ขั้นตอนและเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องมดีังต่อไปนี ้
1. ขั้นการศึกษาและวิเคราะห์หลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ การบริหารการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน ผู้วิจัยได้สืบค้นเอกสาร สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลออนไลน์และ
สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกชุมชนที่โดดเด่น ในการจัดการการท่องเที่ยวหรือมีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่หลักในการวิจัย 

2. ขั้นการสร้างกรอบแนวคิดและการออกแบบค าถามเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงปี 2559 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเวที
ชุมชนเพื่อพบปะกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้น าชุมชน จ านวน 30 ท่าน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัย เช่น 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้อยู่ในลักษณะการเล่า
เรื่อง (story telling) เพื่อถอดบทเรียน (lesson learned) ผู้วิจัยก าหนดโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนข้อมูลพื้นฐาน ส่วนข้อค าถาม และส่วนข้อเสนอแนะ ท้ังนี้เพื่อถอดบทเรียนปัจจัยและแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

3. ขั้นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวบข้อมูลภาคสนาม โดยใน
ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิและจัดเวทีพบปะแกนน าชุมชนเพื่อท าการสัมภาษณ์และน า
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาถอดบทเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์ตามการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
หลักเพื่อท าความเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน 

 
3. ผลการวิจัย 
1. บริบททั่วไปของชุมชน 

บ้านหาดผาขนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเทศบาลเมืองน่าน (ดูแผนที่ในรูปที่ 1) โดยมีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร 
กิโลเมตร บ้านผาขนตั้งอยู่ในเขตต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง บ้านหาดผาขนมีประวัติการก่อตั้งที่สามารถนับย้อนไปได้ประมาณหนึ่ง
ศตวรรษ (ช่วง พ.ศ. 2450) โดยหมู่บ้านแห่งนี้เกิดจากการอพยพเข้ามาอยู่หลายระลอกของผู้คนจากหลายหมู่บ้านจากตัวเมืองน่าน  
เช่น บ้านน้ าล้อม บ้านเชียงแข็ง บ้านพระเนตร บ้านพระเกิด บ้านหัวเวียงเหนือและบ้านคั้งถี่ เป็นต้น ลูกหลานของผู้เข้ามาตั้งรกรากรุ่น
แรกเป็นกลุ่มที่เกิดจากพ่อแม่ที่เดิมเคยเป็นทาสของเจ้านายในตัวเมืองน่าน คนท่ีเข้ามาอยู่ในระยะแรกเป็นกลุ่มที่อพยพมาตั้งรกรากเพื่อ
หาที่ดินท ากิน โดยแรกก่อตั้งขึ้นเป็นหย่อมบ้าน มีจ านวนประมาณ 4-5 ครัวเรือน แต่ในปี 2460 ก็มีการขยายขนาดเป็น 30 ครัวเรือน 
ช่ือของหมู่บ้าน “หาดผาขน” มีมาจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในท้องถิ่น ผู้คนในอดีตที่อาศัยแม่น้ าน่านเป็นเส้นทางคมนาคมและ
การค้า การขนส่งสินค้าผ่านแม่น้ าน่านช่วงต าบลเมืองจังมีความยุ่งยากเพราะสภาพท้องน้ ามีโขดหินผาอยู่ท าให้กระแสน้ าไหลเช่ียวเมื่อ
ผ่านหาด การแก้ปัญหาของผู้คนคือ การใช้แรงงานขนถ่ายสินค้าลงจากในเรือแล้วใช้แรงงานชัดลากเรือผ่านหาดขึ้นไปก่อนขนถ่ายสินค้า
กลับมาลงยังในเรือตามเดิม จึงได้ชื่อหมู่บ้านนี้วา่ “หาดผาขน” [7]  

จากข้อมูลประชากรบ้านหาดผาขน ปี 2557 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง [8] (ดู ภาพที่ 1) พบว่า ประชากร

โดยรวมของหมู่บ้านมีจ านวนทั้งสิ้น 527 คน แยกเป็นประชากรชาย 255 คน และ ประชากรหญิง 272 คน แต่เมื่อพิจารณาจาก

โครงสร้างประชากรที่จ าแนกออกเป็นช่วงวัยต่างๆ  จะพบว่า กลุ่มประชากรที่มีมากที่สุดคือ ช่วงอายุมากว่า 61 ปีขึ้นไป (จ านวน 74 

คน) รองลงมาเป็นประชากรช่วง 36-40 ปี (จ านวน 60 คน) อันดับที่สามเป็นประชากรช่วง 31-35 ปี (จ านวน 52 คน) อันดับที่สี่เป็น

ประชากรช่วง 46-50 ปี (จ านวน 45 คน) และอันดับที่ห้าเป็นประชากรช่วง 41-45 ปี (จ านวน 44 คน)  

 

ภาพที่ 1 แสดง การจ าแนกประชากรบ้านหาดผาขนตามช่วงอายุ ปี 2557 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงจัง [8] 
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จากรูปที่ 1 ด้านบน จะเห็นได้ว่า โครงสร้างประชากรของบ้านหาดผาขนจะยังคงมีประชากรวัยแรงงานที่สามารถเข้าสู่ธุรกิจ
ท่องเที่ยวทีต่้องการแรงงานที่ยังอยู่ในหมู่บ้านได้ กล่าวได้ว่า โครงสร้างทางประชากรเช่นนี้จึงเอ้ือต่อธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนหาดผาขน 
โดยจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยพบว่า แม้ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการจะใช้แรงงานในระดับครัวเรือน แต่ก็มีแรงงานรับจ้างในกิจการ
ร้านค้า การถ่อแพ และการต่อแพด้วยเช่นกัน 
2. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนหาดผาขน  

การศึกษาในครั้งนีพ้บว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่สนับสนุนให้เกิดความเป็นไปได้ดังกล่าว ผู้วิจัยได้แยกปัจจัยความเป็นไปได้ไว้ 5 
ประการ ดังต่อไปนี ้

ประการแรก: ทรัพยากรธรรมชาตแิละการท่องเที่ยว 
หมู่บ้านหาดผาขน (ดูรูปที่ 2) มีสภาพภูมิประเทศอยู่ในลาดเขาริมแม่น้ าน่านซึง่เป็นตลิง่ที่มีความลาดชัน มีที่ราบอยู่น้อย พ้ืนที่

บ้านหาดผาขนครอบคลุมอาณาเขตประมาณ 5,715 ไร่ โดยรอบตัวหมู่บ้านเป็นที่ดินเพาะปลูก 1,651 ไร่ และปุาไม้ขนาด 1,400 ไร่ 
ชาวบ้านจัดตั้งปุาชุมชนขนาด 400 ไร่ [7] ที่ตั้งของตัวครัวเรือนต่างๆ ในหมู่บ้านหาดผาขนจะมีสองกลุ่มหลัก โดยครัวเรือนส่วนใหญ่จะ
ตั้งอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ าน่านประมาณร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 ของครัวเรือนจะตั้งห่างออกไปในเขตดอนที่สูงข้ึนไปจากฝั่งโดยเป็น
พื้นที่เพาะปลูกส าคัญของหมู่บ้านและเป็นที่ตั้งของวัดประจ าหมู่บ้านหมู่บ้านในต าบลเมืองจังแทบทุกหมู่บ้านมีแม่น้ าน่านไหลผ่าน 
แม่น้ าน่านจึงเป็นแม่น้ าสายหลักของต าบลนี้ นอกจากนี้ แต่ละหมู่บ้านยังมีล าห้วยอีกหลายสายที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการ
เพาะปลูกด้วย 

แม้จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปุาไม้ แต่จากข้อมูลที่สะท้อนจากเวทีชุมชน ชาวบ้านหาดผาขนบอกกับผู้วิจัยว่า อาหาร
จ าพวกของปุาที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในปัจจุบันมีเพียงแค่เห็ดและหน่อไม้เท่านั้น ขณะที่ชาวบ้านแทบไม่ใช้ประโยชน์จากการการล่า
สัตว์ปุาเลยเนื่องจากสภาพปุาไม้มีขนาดเล็กและไม่ได้อุดมสมบูรณ์ จึงอาจกล่าวได้ว่า ส าหรับการท่องเที่ยวของชุมชนหาดผาขนแล้ว ปุา
ไม้แทบไม่ได้เป็นทรัพยากรเปูาหมายของการท่องเที่ยว สิ่งนี้ต่างไปจากทรัพยากรน้ า ชาวบ้านได้น าทรัพยากรต่างๆ ที่พบได้จากแม่น้ า
น่านมาใช้ประโยชน์ เช่น สัตว์น้ าจืดจ าพวกปลาชนิดต่างๆ และสาหร่ายไก ที่ปัจจุบันกลายเป็นสินค้า OTOP ที่ชาวบ้านน ามาแปรรูป
ส่งไปวางขายในร้านค้าในตัวเมืองน่าน นอกจากนี้ แม้น้ าน่านในช่วงที่ไหลผ่านชุมชนยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบการนั่ง แพ
และรูปแบบเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า  

 
 

ภาพที ่2 แผนที่แสดงท่ีตั้งชุมชนบ้านหาดผาขนและตัวเทศบาลเมืองน่าน 
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ประการที่สอง : การร่วมมือกันของคนภายในชุมชน  
ชาวบ้านหาดผาขนเป็นชุมชนเก่าแก่มีประวัติการก่อตั้งชุมชนจากกลุม่ผู้อพยพมาจากหลายหมู่บ้านในเขตตัวเมืองน่านเมื่อราว

ร้อยกว่าปี แม้จะต่างท่ีมา แต่ชาวบ้านก็มีการร่วมมือกันในกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่ภายในชุมชนจะ
มีวัดหาดผาค าเป็นพื้นที่ประกอบศาสนพิธีร่วมกัน ส าหรับการท่องเที่ยวชุมชน ความร่วมมือกันของคนภายในชุมชนสามารถเห็นได้จาก
การจัดพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่เปน็จุดเริม่ต้นก่อนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน นั่นคือ ปุาชุมชนและเขตอนุรักษส์ัตว์น้ าทีชุ่มชน
มีความภาคภูมิใจภายหลังได้ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวล่องแพในปัจจุบัน 

พี่เรือน ผู้ซึ่งเป็นเหรัญญิกของกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าบ้านหาดผาขนเล่าให้ผู้วิจัยฟังเกี่ยวกับก าเนิดการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
หาดผาขนว่า ก่อนหน้านั้น ชาวบ้านมีการหาปลา แต่ไม่อนุรักษ์ ท าให้ปลาค่อยๆ หายไปจากแหล่งน้ า ท าให้ชาวบ้านในสมัยที่น าโดย
ผู้ใหญ่เดช (ช่วงปี พ.ศ. 2527) เริ่มหันมาอนุรักษ์สัตว์น้ าเพ่ือต้องการให้มีปลามาเกิดเพิ่มจ านวนมากขึ้น โดยชาวบ้านก็จัดตั้งเขตอนุรักษ์
ในแม่น้ าน่านบางส่วนและอนุญาตให้จับสัตว์น้ าท่ีอยู่นอกเขตได้ ผลจากการอนุรักษ์ท าให้ฝูงปลามาอาศัยอยู่และเพิ่มจ านวนมากข้ึน ทาง
ชุมชนจึงหันมาพัฒนาให้เป็นแหล่งชมสัตว์น้ าอันเป็นจุดก าเนิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชนช่วงแรกของบ้านหาดผาขน โดยกิจกรรมการ
อนุรักษ์ดังกล่าวเริ่มเข้มข้นขึ้นในช่วงปี 2536 และเริ่มน าเอาความเช่ือทางศาสนามาประยุกต์ เช่น พิธีบวชปุาในช่วงปี 2539 พิธีสืบ
ชะตาแม่น้ าในช่วงปี 2540 และในปี 2541 ชาวบ้านจึงเริ่มน าเรือ 2 ล าและต่อแพ 1 ล ามาใช้ในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ าของชุมชน โดย
จะคิดค่าเช่าครั้งละ 150 บาท [7] ปัจจุบันรายได้จากธุรกิจแพและร้านค้าจะมีการหักรายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรม
ของหมู่บ้าน โดยพี่เรือนบอกว่า การท าแบบนี้ช่วยลดความขัดแย้งภายในชุมชนลงด้วยเพราะไม่ใช่ทุกครัวเรือนที่มาท าธุรกิจนี้ การ
แบ่งปันผลประโยชน์ให้กลับไปสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน จะเห็นได้ว่า ชุมชนหาดผาขนเป็นชุมชนที่รู้จักใช้พลังความร่วมมือมาจัดการ
ปัญหาของชุมชนมาโดยตลอด 

 
ประการที่สาม : การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
ก่อนการเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวดังเช่นปัจจุบัน ได้มหีลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน

รูปแบบปุาชุมชนและแหล่งอนุรักษ์พันธุส์ัตว์น้ าของชาวบ้าน โดยเฉพาะกรมปุาไม้และกรมประมง ผู้น าหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการยอมรับ
จากภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในบทบาทการอนุรักษ์ ยกตัวอย่างเช่น พ่อเสวียน สองสีขวา ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในด้านการ
อนุรักษ์ปุาชุมชนของบ้านหาดผาขน  

ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวของชุมชนหาดผาขนก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชนไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ดังเช่นในปี 2553 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
[9] ได้สนับสนุนการจัดจุดบริการส าหรับให้นักท่องเที่ยวไดก้างเต๊นท์, การสร้างจุดชมวิวให้กับนักท่องเที่ยว การจัดสร้างห้องน้ าไว้บริการ
นักท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกพร้อมท้ังปรับภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ีให้มีความปลอดภัยส าหรับการท่องเที่ยวด้วย  

ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม ในปี 2559 โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานไปบ้างแล้ว (ดูรูปที่ 3) ได้แก่ (1) กิจกรรมการเสริมศักยภาพเกษตรกรบ้านหาดผาขน 
ส่งเสริมการท าฟาร์มปศุสัตว์และการแปรรูปเนื้อไก่ (2) กิจกรรมการเสริมศักยภาพเกษตรกรบ้านหาดผาขน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลไม้
ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP (3) กิจกรรมการเสริมศักยภาพเกษตรกรบ้านหาดผาขน พัฒนาพลังงานเสริมส าหรับโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ (4) กิจกรรมการเสริมศักยภาพเกษตรกรบ้านหาดผาขน พัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่ตลาดการท่องเที่ยวและผู้บริโภคในท้องถิ่น (5) 
กิจกรรม การจัดการ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม พัฒนาระบบสื่อหมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (6) กิจกรรมการ
จัดการ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว  
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ภาพที่ 3 แสดงการปรับปรุงภูมิทศัน์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน 
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของชุมชนหาดผาขนยังได้รับความสนใจจากสื่อที่ได้เข้ามาถ่ายทอดเรื่องราวออกสู่สายตาคน

ภายนอก ตัวอย่างเช่น รายการทั่วถิ่นแดนไทย ซึ่งเป็นรายการของช่องโทรทัศน์สาธารณะอย่างไทยพีบีเอส (Thai PBS) ที่ออกอากาศใน
ช่ือตอน “สายน้ าแห่งความผูกพัน บ้านหาดผาขน” ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 โดยทีมงานได้น าเสนอภาพวิถีชีวิตของ
ชุมชนริมน้ าน่าน การเก็บและแปรรูปสาหร่ายไกในรูปแบบไกยีกับห่อน่ึงไก การล่องแพและการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในหมู่บ้านหาด
ผาขน 

 
ประการทีส่ี่: การเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาจากการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  
ในการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงและปัญหาจากการท่องเที่ยวนั้น ชุมชนหาดผาขนมีรับมือแบบต่างๆ อย่างแรกคือ การ

จัดตั้งกฎเกณฑ์ของชุมชนขึ้นเพื่อควบคุมปัญหาที่อาจมีผลต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยกฎเกณฑ์ที่ชุมชนตั้งก็พยายามเช่ือมโยงกับ
กฎหมายที่เป็นทางการ เช่น กฎหมายอาญา ดังตัวอย่างการติดตั้งปูายเตือนนักท่องเที่ยว โดยนอกจากปูายห้ามจับสัตว์น้ าในเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ าในบริเวณแม่น้ าน่านที่ชุมชนจัดตั้งแล้ว ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินไปถึงบริเวณจุดให้บริการแพ นักท่องเที่ยวจะเห็นปูาย
ขนาดใหญ่ที่แจ้งกฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน โดยกฎระเบียบข้อบังคับการท่องเที่ยวล่องแพ บ้านหาดผาขน มีดังนี ้

1. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด หากฝุาฝืนมีโทษปรบั 5,000 บาทและจะถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 
2. ห้ามขายสรุาหรือแอลกอฮอล์ทุกชนิดให้เด็กที่มีอายตุ่ ากว่า 20 ปี หากฝุาฝืน มโีทษจ าคุก 1 ปี หรือปรบั 20,000 บาท หรือท้ัง

จ าทั้งปรับ 
3. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทุกรณี หากฝุาฝืน มีโทษปรับ 1,000-10,000 บาท และส่งด าเนินคดตีามกฎหมายอาญาก าหนดไว้

สูงสุด 
4. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด หากฝุาฝนื จะมีโทษปรับ 1,000 – 10,000 บาท และส่งด าเนินคดตีามกฎหมายอาญาก าหนดไว้

สูงสุด 
5. ห้ามลงเล่นน้ าในเขตหา้มเล่นน้ าและในขณะมึนเมาสรุาหรือแอลกอฮอล์ หากเกดิอะไรขึ้นจะไมม่ีคนรบัผิดชอบ 
6. ห้ามปล่อยใหเ้ด็กอยู่ตามล าพัง ควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองดูแลอยู่ด้วย 
7. ร้านค้าจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09:00 – 17:00 น. 

อย่างที่สองคือ การใช้ความเป็นหญิงสูงวัยในการเจรจากับนักท่องเที่ยวท่ีเมา โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าและ
แพท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้าก็มักบอกผู้วิจัยว่า แม้ว่ากฎเกณฑ์ที่ที่ชาวบ้านตั้งกันขึ้นมานั้นจะผูกเข้ากับกฎหมายทางการ แต่
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ตามปกติแล้ว ผู้ค้าจะนิยมใช้วิธีการละมุนละม่อมมากกว่าการจัดการด้วยอ านาจกฎหมาย โดยจะใช้การพูดคุยกับวัยรุ่นและคนเมา โดย
ผู้ประกอบการมักแทนตัวเองด้วยค าว่า “แม่” ในการเจรจากับกลุ่มวัยรุ่น โดยพวกเธอจะพยายามเจรจาให้พวกเพื่อนๆ ที่มาเที่ยว
ด้วยกันส่งกลับบ้าน ทั้งนี้การเจรจาตักเตือนดังกล่าวก็มีส่วนช่วยช่วยปูองกันการเมาและการทะเลาะวิวาทที่ส่งผลเสียด้วยการท าลาย
บรรยากาศการท่องเที่ยว 

สิ่งเหล่านี้จึงท าให้เราเห็นว่า ชุมชนหาดผาขนก็พยายามจัดการปัญหาจากการท่องเที่ยว โดยมีการสร้างกฎเกณฑ์ของชุมชน
และการสร้างอัตลักษณท์างวัฒนธรรมบางอย่างเพื่อช่วยเป็นเงื่อนไขในสถานการณ์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับแขกท่ีมาเยือน
ในบริบทของการท่องเที่ยว จึงอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนหาดผาขนก็เป็นชุมชนที่มีพลวัตรของการเรียนรู้ที่จัดจัดการปัญหาที่ตนเองเผชิญจา
การเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวที่กลายมาเป็นโอกาสทางธุรกิจของชาวบ้านภายใต้นโยบายที่รัฐส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย
เงื่อนไขใหม่ดังกล่าวนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มในการด ารงชีพของชาวบ้าน ดังท่ีผู้วิจัยได้น ามาอธิบายในหัวข้อถัดไป  

 
ประการที่ห้า: การท่องเที่ยวเป็นสว่นหน่ึงการด ารงชีพท่ามกลางความเปลีย่นแปลงทางสังคม-เศรษฐกจิ  
อาชีพหลักของชาวบ้านหาดผาขนคือ การเกษตร โดยมีธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริม

ของชาวบ้านผ่านกิจการเช่าแพ การท าโฮมสเตย์และการขายสินค้าให้กับผู้มาเยือน จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แกนน าชาวบ้านใน
เวทีพบปะชาวบ้าน พี่พิกุล รองหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าบ้านหาดผาขนและยังเป็นผู้ประกอบการร้านค้าในหมู่บ้านเล่าถึงช่วงต้น
ของการท่องเที่ยวแพหาดผาขนให้ผู้วิจัยฟังว่า ในช่วงแรกๆ ช่วงปี 2540 ที่มีการจัดท าแพไม้ไผ่จ านวน 5 ล า ชาวบ้านช่วยกันท าแล้วก็
จ้างแรงงานชาวบ้านให้เป็นคนถ่อแพ พอชาวบ้านมองเห็นรายได้ ก็เริ่มขยับมาท าแพกันมากขึ้น จากจ านวน 3-4 รายในระยะแรกนั้น 
ปัจจุบันผ่านมากว่า 20 ปี ด้วยการเป็นแหล่งรายได้ดี บ้านหาดผาขนจึงมีคนหันมาท าแพท่องเที่ยวถึง 33 ราย  

โดยธุรกิจแพท่องเที่ยวจะท าในฤดูแล้งซึ่งน้ าในแม่น้ าน่านไม่ไหลเช่ียวมากนัก ฤดูนี้ยังเป็นช่วงว่างจากงานเกษตร การ
ท่องเที่ยวจึงเข้ามาเป็นแหล่งรายได้เสริมของชาวบ้านหาดผาขน ในขณะที่การท่องเที่ยวกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่ท ารายได้ให้กับครัวเรือน
ร้อยละ 70 นั้น แกนน าชุมชนบางรายบอกกับผู้วิจัยว่า หากเปรียบเทียบกับการผลิตข้าวแล้ว การท่องเที่ยวให้ประโยชน์กับชุมชน
มากกว่า โดยความแตกต่างดังกล่าวนี้มาจากสภาพการถือครองท่ีนาของหมู่บ้านหาดผาขน ในขณะที่ท่ีดินในเขตปุาได้ถูกทางการสั่งห้าม
ชาวบ้านตัดต้นไม้เพื่อเก็บรักษาให้เป็นปุาซึง่ท าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบเนื่องจากการขาดแคลนท่ีดินที่ใช้ส าหรบัปลกูข้าวไร่ สภาพภูมิ
เทศซึ่งมีที่ราบเหมาะแก่การท านาข้าวอยู่น้อยก็ท าให้ที่มีเพียงสิบกว่าครัวเรือนเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากการผลิตข้าว โดยครัวเรือน
เหล่านี้ก็ผลิตข้าวเพื่อการบริโภคในครัวเรือนตนเองเท่านั้น ครัวเรือนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ในบ้านหาดผาขนปัจจุบันจึงยังคงต้องซื้อ
ข้าวกิน ครัวเรือนที่มีที่ดินมากพอจะใช้ที่ดินบนภูเขามาท าสวนและปลูกพืชสร้างรายได้อย่างเช่น ล าไย ลิ้ นจี่ มะม่วง ข้าวโพดและ
ยางพารา เป็นต้น    

อย่างไรก็ตาม แม้รายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจะกลายเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ชุมชนอยากเข้า
มามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวก็ตาม แต่ชุมชนก็พบว่า ปัจจุบันธุรกิจโฮมสเตย์กลับมีผู้มาใช้บริการน้อยลงอย่างมาก ผู้ประกอบการราย
หนึ่งบอกว่า ปี 2559 มีคนมาพักน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ สาเหตุหนึ่งมาจากระยะแรกในเมืองน่านมีคนท าธุรกิจแนวนี้ไม่มากนัก 
ช่วงแรกๆ ท่ีชาวบ้านท าโฮมสเตย์จึงมีนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้าพัก สิ่งนี้สะท้อนปัญหาการแข่งขันที่เพิ่ม
สูงขึ้นในธุรกิจโรงแรมและที่พักท่ีผุดขึ้นมากในตัวเมืองน่าน การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์จึงได้รับผลกระทบตามไปด้วย 

จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของบ้านหาดผาขน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
ดา้นสถิติการท่องเที่ยงจังหวัดน่านยังช้ีให้เห็นอีกว่า จ านวนผู้มาเยือนจังหวัดน่านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดย
ผู้มาเยือนจังหวัดน่านในปี 2552 มีจ านวนท้ังสิ้น 224,931 คน แยกเป็นชาวไทย 220,510 คนและชาวต่างประเทศ 4,421 คน เมื่อถึงปี 
2558 จ านวนผู้มาเยือนเพิ่มเป็น 732,446 คน แยกเป็นชาวไทย 714,641 คนและชาวต่างประเทศ 17,805 คน แม้ว่าจ านวนผู้มาเยือน
จะเพิ่มขึ้นทุกปีและมีชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วย แต่สัดส่วนของผู้มาเยือนท่ีเป็นชาวไทยก็ยังคงเป็นกลุ่มหลักของจังหวัดน่าน [3] 
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4. สรุปและอภิปรายผล 
บทความนี้ยังไม่ได้น าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ของชุมชนซึ่งจะได้น าเสนอในระยะที่สองของโครงการวิจัยนี้ แต่อย่าง

น้อยที่สุด จากการศึกษาในช่วงปีแรกของโครงการในกรณีชุมชนบ้านหาดผาในครั้งนี้  ผู้วิจัยพบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนจะเป็นไปได้ต้องมีปัจจัยหลายอย่างสนับสนุน กล่าวคือ ชุมชนมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
คนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือ ชุมชนต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ชุมชนต้องได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาจาก การ
ท่องเที่ยว ชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีพ สิ่งเหล่านี้ท าให้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมมีความแตกต่างหลากหลายไปตามศักยภาพชุมชนในแต่ละท้องถิ่น  

ข้อเสนอแนะในเชิงแนวคิดที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จึงอยู่ท่ีการศึกษาชุมชนหาดผาขนช่วยให้เราเห็นได้ว่า แม้จะเห็นชัดว่า มี
ความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยที่ซับซ้อนอีกมากที่เราต้องค านึงถึงในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน เอาเข้าจริง
แล้ว การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนา เท่านั้น 
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนจึงอยู่ที่การให้ความส าคัญกับปัจจัยรองที่
เอื้อต่อปัจจัยหลักท่ีสามารถสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนในการก าหนดการท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพ เช่น การอนุญาตให้
ชุมชมติดตั้งปูายส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนบนทางหลวงได้เหมือนกับปูายแนะน าแหลง่ท่องเที่ยวของเอกชน การสนับสนุนให้มีการ
ฝึกฝนแรงงานส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ การสร้างระบบขนส่งสาธารณะและเส้นทางท่องเที่ยวที่เช่ือมตัวเมืองน่านกับ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเขตกึ่งเมือง-กึ่งชนบทในบริเวณชายขอบตัวเมืองน่าน เป็นต้น  

บทความช้ินนี้ได้พยายามช้ีให้เห็นถึงถึงเง่ือนไขและปัจจัยที่ซับซ้อนอันส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวบ้านหาด   
ผาขนในบริบทของการท่องเที่ยว ความเข้าใจท่ีได้จากการกรณีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชาวบ้านหาดผาขนจึงเป็นภาพเล็กที่ฉายให้
เห็นการเปลี่ยนผ่านของสังคมชนบทไทยที่ผู้คนกลายมาเป็นผู้ประกอบในระบบเศรษฐกิจใหม่อันท าให้พวกเขาต้องปรับเปลี่ยนทั้งฐาน
ทรัพยากรที่มีอยู่และอัตลักษณ์ทางสังคมซึ่งจะผนวกรวมเอาหลายสิ่งและประกอบสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมาใหม่ในหลายมิติอันสอดคล้องกับ
สภาพสังคมชนบทใหม่ที่อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ [10] เรียกว่า “สังคมผู้ประกอบ”(entrepreneur society) ความเข้าใจดังกล่าวนี้จึง
อาจช่วยเตือนสติให้เรารู้จักระมัดระวังการสร้างค าอธิบายชนบทไทยภายใต้ภาพชนบทที่แสนดีงาม (rural authenticity) และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (self-sufficiency economy) ที่มักถูกน าใช้ไปในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ [6]  
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท่ีสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย
ประจ าปี 2559 ท าให้งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จได ้
 

6. เอกสารอ้างอิง 

[1] UNWTO, 2015, Tourism and the Sustainable Development Goals, Madrid, Spain: UNWTO. 
[2] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย, 2558,   http://www.oic.go.th/FILEWEB/ 

CABINFOCENTER3/DRAWER065/GENERAL/DATA0000/00000359.PDF. 21 กันยายน 2559.  
[3] ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดน่าน พ.ศ. 2552 - 2558, 2560, 

service.nso.go.th/nso/web/statseries/tables/35500_Nan/16.5.xls, 22 พฤษภาคม 2560. 
[4] Moscardo, G., 2008, “Sustainable Tourism Innovation: Challenging Basic Assumptions”, Tourism and 

Hospitality Research, 8(1): 4-13. 



 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 55 
 

[5] Cooper, C., 2005, “Knowledge management and tourism”, Annals of Tourism Research, 33(1): 47-64. 
[6] Dolezal, C., 2015, “The tourism encounter in community-based tourism in Northern Thailand: Empty 

meeting ground or space for change?”, ASEAS – Austrian Journal of South-East Asian Studies, 8(2): 165-
186. 

[7] พิเชษฐ์ หนองช้าง, 2544, การฟื้นฟูแหล่งน้ าและการเพิ่มอาหารโปรตีนจากแหล่งน้ า : กรณีศึกษาบ้านหาดผาขน ต าบลเมือง
จัง กิ่งอ าเภอภูเพยีง จังหวัดน่าน, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑติวิทยาศาสตร์ (การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ชนบท), มหาวิทยาลัยมหดิล. 

[8] องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง, 2560, สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานสาคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง. 
http://www.muangchang.go.th/files/staticcontent/file-2460.pdf, 9 พฤษภาคม 2560. 

[9] องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง, 2553, โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวบ้านหาดผาขน อ าเภอภเูพียง, ระบบสารสนเทศ GIS 
และ MIS สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดน่าน, http://123.242.178.82/execproject. aspx?byr=2553, 15 พฤษภาคม 
2560. 

[10] อรรถจักร์ สัตยานรุักษ,์ 2558, เมื่อสังคมชนบทกลายเป็น “สังคมผูป้ระกอบการ”, http://www.bangkokbiznews.com 

/blog/detail/634890, 30 พฤษภาคม 2560.  

 


	สารบัญ
	การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการกำหนดราคากลางงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (1-7)
	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (8-16)
	จริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (17-28)
	ชุมชนและการสืบทอดประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาวลาวครั่ง จ.นครปฐม (29-36)
	กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (37-45)
	ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน (46-55)
	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (56-64)
	ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (65-71)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (72-73)
	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



