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                การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยเอื้อตอการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมใหย่ังยืนตาม
แนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือเปนแนวทางตอการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมแบบย่ังยืน
ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเชิงนโยบาย ตอองคกรการทองเท่ียว ชุมชน และหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีไดดําเนินการวิจัยดวยวิธีวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) รวมท้ังสิ้นจํานวน 3 รอบ ซึ่งในรอบท่ี 1 โดยวิธีการสัมภาษณ และแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และ 
3 ประกอบดวยขอความท่ีเก่ียวของกับปจจัยตางๆ 93 ขอความ โดยไดจากการเสนอของผูเช่ียวชาญจํานวน 15 ทาน 
การวิเคราะหผลขอคําตอบจากแบบสอบถามรอบท่ี 3 โดยพิจารณาจากคา มัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป คาพิสัย
ระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 และความแตกตางระหวางฐานนิยมและคาฐานนิยมไมเกิน 1.00 ในแตละขอความ 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมผูเช่ียวชาญทั้ง 15 ทานมีความเห็นสอดคลองกันในระดับมากในขอความที่วา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมมีความสอดคลองกันในระดับมากท่ีสุด ดวยคามัธยฐาน = 4.25 คา
พิสัยระหวางควอไทล = 0.88 และคาความแตกตางระหวางมัธยฐานและคาฐานนิยม = -0.25 ซึ่งปจจัยท่ีเอื้อตอการ
จัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมแบบย่ังยืนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสําคัญ แบงออกได 3 ดาน คือ 
ดานท่ี 1 ชุมชนท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม หรือต้ังอยูในบริเวณแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ตองมีความ
เขาใจในสถานภาพ ความสามารถ ดานตางๆของตนเอง ท้ังดานงบประมาณ สภาพแวดลอม รวมถึงความสามารถใน
การรองรับนักทองเที่ยวและความพรอมท่ีจะเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีการวางแผนอยางคอยเปนคอย
ไป ตามขีดความสามารถของตนเอง นําวัฒนธรรมของตนเองมานําเสนออยางถูกตองไมเกินจริงตามวาระโอกาสท่ี
เหมาะสม และมีจิตสํานึกรักวัฒนธรรมของตนสรางความเขมแข็งภายในชุมชนเพ่ือปองกันวัฒนธรรมท่ีจะกระทบตอ
วัฒนธรรมของตนเอง คุณธรรมถือเปนส่ิงสําคัญในการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชน ดานท่ี 2 
หนวยงานที่เก่ียวของ หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาและสงเสริมการจัดการการ
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ท้ังน้ีรวมถึงภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของ เขาใจในดานความพรอมและความตองการของชุมชนใน
การเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ท้ังชวยสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวตามระดับความสามารถ
และความยินยอมของทองถิ่น สงเสริมดานความรูโดยจัดการอบรม แนะนําการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
โดยไมเขาไปแทรกแซงและไมมองการทองเท่ียวเพ่ือธุรกิจจนเกินไป เปดโอกาส สงเสริมดานอาชีพกับคนในชุมชน
เปนอันดับแรก ดานท่ี 3 นักทองเที่ยว และผูมาเยือน ตระนักถึงคุณคาของแหลงทองเท่ียวท่ีไปเยือนโดยปฏิบัติตาม
ขอตกลงของแหลงทองเท่ียว เคารพตอชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมที่แตกตาง โดยไมดูหม่ินหรือมองวัฒนธรรมท่ีตางจาก
ตนเองเปนเรื่องตลก 
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 The purpose of this research was to study factors supporting to sustainable  
management in cultural tourism under the king’s sufficiency economy philosophy in policies to tourism 
organizations, communities and official departments who are involved in cultural tourism which this 
research used Delphi technique which produced 93 items from opinion of 15 experts were pooled together 
using  
 The result of this research showed that sufficiency economy philosophy was in the line with 
cultural tourism at high level which the factors supporting to  sustainable management in cultural tourism 
under the king’s sufficiency economy philosophy. It could be divided into 3 sectors ; The first sector, 
cultural communities or located in cultural tourism side, they had to understand their status, abilities of 
themselves. Include budget, environment and the carrying capacities and the readiness to become cultural 
tourism attraction which were planned respectively by the abilities of themselves, show their cultures in the 
appropriate way at the right occasions, realize and love their cultures. Morals are important to cultural 
tourism management of communities. The second sector, involved department who were government or 
non-government, that develop and support cultural tourism management. However, this include the 
business partners who involved, understand in readiness and the community’s needs to become the cultural 
tourism attraction, also support and promote tourism attractions according to the abilities and acceptance 
levels of the communities, support acknowledgement by training, advise cultural tourism management with 
not interface and not take much business advantages, open opportunities, priorities supporting people of 
community’s job. The third sector, tourist and visitors realize the valuable of tourism attractions by 
following the agreement of tourism attractions, respect the cultural differences of communities and never 
insult in the cultural differences. 
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