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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผู้นำา	ปัจจัยการมีส่วนร่วมและปัจจัยวัฒนธรรม

ชุมชนส่งผลต่อความสำาเร็จของหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี	บ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัด

บุรีรัมย์	กลุ่มตัวอย่างการวิจัยได้แก่ผู้นำา	กรรมการชุมชน	จำานวน	5	คน	และสมาชิกในชุมชน	350	คน	

การศกึษาใชวิ้ธีการสุม่กลุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจงสมัภาษณ์ผูน้ำาและกรรมการชมุชน	ใชแ้บบสอบถามเกบ็

ขอ้มลูกบัสมาชกิในชมุชน	วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอย	ผลการศกึษาพบวา่	ปจัจยัดา้น

ผู้นำา	ปัจจัยการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมชุมชนส่งผลเชิงบวกต่อความสำาเร็จของหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัต

วิถี	องค์ความรู้ด้านการนำาเทคโนโลยีสารสนทเทศมาใช้ในการบริหารงานชุมชน	การมีจิตสำานึกต่อและ

ตระหนกัชมุชนโดยการมส่ีวนของสมาชกิในชมุชนวฒันธรรมชมุชนทำาใหช้มุชนดำาเนินงานประสบความ

สำาเร็จได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

คำาสำาคัญ 

	 	ปัจจัยด้านผู้นำา	ปัจจัยการมีส่วนร่วม	ปัจจัยวัฒนธรรมชุมชน	ความสำาเร็จของหมู่บ้าน	

ท่องเที่ยวนวัตวิถี
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Abstract

	 This	study	aims	to	study	the	leadership	factors,	participation	factors	and	culture	

factors	that	affects	the	success	of	Inno-Life	community	at	Chik	Sub-district,	Mueang	

District,	Buriram	Province.	Samples	are	5	leaders	and	committee	in	the	community	and	

350	members.	The	selective	sampling	method	is	used	in	data	Collection	by	interviewing	

with	leaders	and	committee,	and	distribute	questionnaires	to	community	members.	

Regression	analysis	is	used	as	data	analysis	tool.	Results	showed	that	leadership

factors,	participation	factors	and	cultural	factors	are	positively	impact	on	the	success	

of	the	Inno-Life	community.	Knowledge	application	using	information	technology	in	

community	management	and	cultural	awareness	among	members	in	the	community	

enable	members	to	operate	successfully	and	being	recognized	by	outsiders.

Keywords 

	 Leadership	factors,	Participation	factors,	Cultural	factors,	Success	of	Inno-Life	

tourism	based	community	
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ที่มาและความสำาคัญ

	 การพฒันาประเทศใหเ้กดิความมัง่คัง่นัน้จะตอ้งทำาใหส้มาชกิของประเทศมคีวามเทา่เทียมกัน	

นัน้จะตอ้งสง่เสริมใหส้มาชกิในประเทศมกีารศกึษา	มคีวามเป็นอยูท่ีดี่ซึง่มาจากดา้นเศรษฐกจิ	และมสีขุ

อนามยัดา้นรา่งกายและจิตใจท่ีสมบรูณ์น้ัน	มาจากด้านสาธารณสุขท่ีด	ีอยา่งไรก็ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี	2579	มาเป็นกรอบในการกำาหนด

เป้าหมายที่จะบรรลุใน	5	ปี	และได้นำานโยบายไทยแลนด์	4.0	ซึ่งมุ่งเน้นการจัดทำาแผน	ขับเคลื่อน	และ

การติดตามประเมินผล	มุ่งเน้นนกระบวนการมีส่วนร่วม	ทั้ง	จากภาครัฐ	เอกชน	เพื่อให้เกิดการพัฒนา

คณุภาพชวีติของสมาชกิของประเทศใหม้คีวามสมบรูณ	์(สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ,	2560)	และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	ยังคงมุ่งให้ความ

สำาคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	

และสิ่งแวดล้อม	ที่องค์การสหประชาชาติกำาหนดขึ้น	เฉพาะประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	

Development	Goals	:	SDGs)	โครงการชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถีถูกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

ตามโครงการ	“	ไทยนิยม	ยังยืน”	จากการที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีคน

ปจัจบุนัทีม่นีโยบายทีจ่ะลดความเหลือ่มล้ำาของสงัคมทีมุ่่งสรา้งรายไดแ้ละความเจรญิ	ความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกจิ	โดยใหภ้าคเอกชนและภาคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มดำาเนนิการรว่มกนัภาครฐั	เพือ่ใหบ้รรลุ

วิสยัทศัน	์มัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	ซึง่สอดคลอ้งกบัการดำาเนินงานโครงการหนึง่ตำาบล	หนึง่ผลติภณัฑ	์(OTOP)	

ทีเ่ริม่ตัง้แตป่	ีพ.ศ.2544	ในภมูภิาคทัว่ประเทศ	และมอบหมายใหก้รมการพฒันาชมุชน	เปน็ผูร้บัผดิชอบ

หลักสง่เสริมดำาเนินงาน	OTOP	โดยรว่มกับหนว่ยงานต่างๆ	ยกระดบัผลติภณัฑ	์และพฒันาชอ่งทางการ

ตลาดที่หลากหลาย	 เพื่อให้ขายสินค้าได้	 อีกทั้งยังมุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล	 โดยต้องมีการเปลี่ยน

ผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า	OTOP	ออกจากชุมชน	สู่รายได้ตามความต้องการ	(Demand	Driven	

Local	 Economy)	 โดยการจำาหน่ายสินค้าที่อยู่ในชุมชนจากการท่องเที่ยว	 มีการใช้เสน่ห์	 ภูมิปัญญา	

วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	และความคิดสร้างสรรค์	แปลงเป็นรายได้	รวมทั้งทำาให้มีคุณค่าเพียงพอ	เพื่อให้นัก

ท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน	และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน	ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้อยู่

กับคนในชุมชนโดยรอบ	เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

อย่างแท้จริง	

	 ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นทำาให้เกิดการคัดเลือกชุมชนเพื่อให้มีคุณสมบัติท่ีอยู่ในกรอบของ

ชุมชนท่องเที่ยว	 OTOP	 นวัตวิถี	 ในรายละเอียดของชุมชนท่องเที่ยว	 OTOP	 นวัตวิถีนั้นเป็นผลักดัน
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สินค้า	 OTOP	 สู่การกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชนให้ชุมชนได้มีการเรียนรู้พึงพาตนเอง

ได้อย่างแท้จริงถือว่าเป็น	OTOP	ยุคใหม่	เป็นชุมชนที่สามารถดึงกำาลังซื้อของนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน

และให้ชาวบา้นขายของในชมุชน	นำาเสนห่	์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	วถิชีวีติวฒันธรรมและความคดิสรา้งสรรค	์

ดัดแปลงเป็นรายได้	 สมาชิกทุกคนในชุมชนมีรายได้	 และทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ด	ี (กรม

พัฒนาชุมชน,	 2561,น.	 3)ซ่ึงจะเห็นว่าชุมชนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับ

การให้เป็น	ชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถีจะทำาให้เกิดผลดีเชิงบวกได้แก่เกิด	1)	การพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากใหเ้กิดรายไดกั้บชุมชน	โดยกระดับคุณภาพชวีติของประชาชนอยา่งท่ัวถึง	กระตุน้เศรษฐกจิและ

สังคมภายในประเทศใหม้คีวามเขม้แขง็	2)	เกดิการเชือ่มโยงเสน้ทางในการทอ่งเทีย่ว	(กระแสหลกั	เมอืง

รอง	ชุมชน)	ให้มีความโดดเด่น	มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถี	3)	เกิด

การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการ	และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถี	ให้มี

ขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์	และนำามาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม	

และในบรบิทของจงัหวัดบรุรีมัยไ์ด้มกีารคัดเลอืกชุมชนท่องเท่ียว	OTOP	นวตัวถีิ	โดยผา่นการดำาเนนิงาน

ของพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์	 ชุมชนจะเกิดการพัฒนาและมีคุณสมบัติตามชุมชนท่องเท่ียว	 OTOP	

นวัตวิถีได้นั้นชุมชนจะต้องมีปัจจัยที่มาสนับสนุนหลายปัจจัย	

	 ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา	 ลัดดาวัลย์	 สำาราญ	 (2554,น.	 629)ได้ทำาการวิจัยเกี่ยวกับผู้นำา	

การมีส่วนร่วมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 วัฒนธรรมชุมชน	 โดยทำาการวิจัยในพื้นท่ีอำาเภอสามชุก	 จังหวัด

สุพรรณบุรี	พบว่าชุมชนที่มีผู้นำามีความรู้ความสามารถ	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาชิกในชุมชน	

และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน	 และนอกจากน้ีทศพร	

แก้วขวัญไกร	(2561,น.	67)	ได้ทำาการศึกษากลุ่มทอผ้าไหมในพื้นที่อำาเภอบ้านด่าน	จังหวัดบุรีรัมย์	พบ

ว่ากลุ่มทอผ้าไหมของชุมชนที่มีมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าจะทำาให้สินค้าได้

รับการยอมรับจากตลาดภายนอก	 และปัจจัยที่สำาคัญทำาให้สินค้าได้รับการยอมรับเนื่องจากมีหัวหน้า

และสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมที่มีความรู้ความสามารถ	มีความสามัคคี	การเรียนรู้เพื่อนำาความรู้มาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความสำาเร็จของกลุ่มทอผ้าไหม	 ดังนั้นชุมชนจะได้รับการยอมรับจาก

ภายนอกนัน้จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมปีจัจัยเหลา่น้ีมาสนับสนุนเพ่ือใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม	่คณะผูว้จิยัจงึไดท้ำาการ

ศกึษาปจัจยัดา้นผูน้ำา	ปจัจยัการมสีว่นรว่มและปจัจัยวฒันธรรมชมุชนสง่ผลตอ่ความสำาเรจ็ของหมูบ่า้น

ท่องเที่ยวนวัตวิถี	บ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ใน

เชิงวิชาการและเชิงนโยบายเพื่อท่ีจะนำามาใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการหมู่บ้านชุมชนท่องเท่ียว

นวตัวถิใีนเขตพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ตอ่ไปและนอกจากน้ีหมูบ่า้นดังกลา่วเปน็พืน้ท่ีบริการวชิาการของคณะวทิยาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 ศึกษาปัจจัยด้านผู้นำาส่งผลต่อความสำาเร็จของหมู่บ้านท่องเท่ียวนวัตวิถี	 บ้านใหม่	 ตำาบล

สวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	

	 2.	 ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของหมู่บ้านท่องเท่ียวนวัตวิถี	 บ้านใหม่	

ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์

	 3.	ศึกษาปัจจัยด้านวัฒนธรรมชุมชนส่งผลต่อความสำาเร็จของหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี	

บ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	

สมมติฐานในการวิจัย
	 1.	 ปัจจัยด้านผู้นำาส่งผลเชิงบวกต่อความสำาเร็จของหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี	บ้านใหม่	ตำาบล

สวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	

	 2.	 ปจัจยัการมสีว่นรว่มสง่ผลเชงิตอ่ความสำาเร็จของหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วนวตัวถิ	ีบา้นใหม	่ตำาบล

สวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์

	 3.	 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมชุมชนส่งผลต่อความสำาเร็จของหมู่บ้านท่องเท่ียวนวัตวิถี	 บ้านใหม่	

ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	

 

ขอบเขตการวิจัย
	 การวจัิยน้ีศกึษาปจัจยัดา้นผูน้ำา	ปจัจยัการมสีว่นรว่มและปจัจยัดา้นวฒันธรรมชมุชนสง่ผลเชงิ

บวกต่อความสำาเร็จของหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี	บ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	

เหตุผลในการเลือกพ้ืนที่นี้ในการศึกษาเนื่องจากว่าหมู่บ้านดังกล่าวเป็นเขตพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพและ

สามารถพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์	5	ปี	จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ความมั่นคงอย่างยั่งยืน	การสร้างอาชีพ	

เศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยได้แก่ผู้นำา	 กรรมการ

ชุมชน	จำานวน	5	คน	และสมาชิกในชุมชน	350	คน	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัย

เชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงสัมภาษณ์ผู้นำาและกรรมการชุมชน	 การวิจัยเชิง

ปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับสมาชิกในชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย

ซึ่งแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพ	1
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ภาพ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย	

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการวจิยัครัง้นีป้ระกอบดว้ยผูน้ำาและสมาชกิในชมุชน	กลุม่ตวัอยา่งการวจิยัไดแ้ก่

ผู้นำา	กรรมการชุมชน	จำานวน	5	คน	และสมาชิกในชุมชน	350	คน	ซึ่งนำาฐานข้อมูลจำานวนประชาชน

ในหมู่บ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	(องค์การบริหารส่วนตำาบลสวายจีก,	2561)	

มาใช้คำานวณจำานวนกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางยามาเน่	(วัลลภ	รัฐฉัตรานนท์,	2554,น.	82)	

เครื่องมือในการวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล	2	ชุด	ดังนี้

	 ชุดท่ี	1	เป็นการใช้แบบสัมภาษณ์สอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการหมู่บ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก

อำาเภอเมือง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 จำานวน	 5	 คน	 คำาถามสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างได้รับการตรวจสอบเชิง

เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	 3	 ท่าน	 และ	 คณะผู้วิจัยได้ส่งคำาถามเพ่ือการสัมภาษณ์ให้ผู้นำา	 และ

กรรมการที่เข้ารับการสัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนที่จะทำาการสัมภาษณ์	

	 ชุดที่	2	การใช้แบบสอบถาม	ซึ่งมีทั้งหมด	3	ส่วน	ส่วนที่	1	เป็นคำาถามเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	การศึกษา	รายได้	อาชีพ	แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ	

ส่วนที่	2	เป็นคำาถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับตั้งแต่มากที่สุด-น้อยที่สุด	คำาถามเกี่ยวกับปัจจัย

ที่ความสำาเร็จของชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี	 ส่วนที่	 3	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปัจจัยที่ความสำาเร็จของ

ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

	 การวจิยัเชงิปรมิาณน้ัน	กอ่นการวเิคราะห์ขอ้มลูการศกึษาครัง้นีไ้ดท้ำาการตรวจสอบความเท่ียง

ตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	การหาความเที่ยงตรง	(Validity)	ของแบบสอบถามผลจะดูที่ค่าน้ำา

ปัจจัยด้านผู้นำา

ปจัจัยดา้นการมีสว่นร่วม

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมชุมชน

ความสำาเร็จของหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี
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หนักปัจจัย	(Factor	loading)	มีค่าอยู่ระหว่าง	.405-797	และ	ความน่าเชื่อมั่น	(Reliability)	โดยดูจาก

ค่าสัมปสิทธิอัลฟาครอนบราค	(Cronbach’s	alpha)	มีค่าอยู่ระหว่าง	0.706	0.789	(Hair,	Joseph	F.	

and	others,	2006)	นอกจากนี้การศึกษานี้ได้ทำาการหาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง	4	ที่ทำาการศึกษา	

ซ่ึงตัวแปรทัง้หมดมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัทีอ่ยูใ่นเกณฑข์อ้กำาหนดหรอืตำา่กวา่	0.8	(Nunnally,	Jum	

C.,	Bernstein,	and	Ira	H.,p	1994)	ไม่ทำาให้เกิดปัญหา	muliticollinearity

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การศึกษานี้มี	2	ระยะ	และใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล	2	ชุด	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ระยะที่	 1	 การรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

หมู่บ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	กับผู้นำา	กรรมการชุมชน	จำานวน	5	คน	ในวันท่ี

23	ธันวาคม	2561	ซึ่งเป็นเวลาที่จัดโครงการส่งเสริมความรัก	ความสามัคคีด้วยการบูรณาการและส่ง

เสริมเพ่ือพฒันาชวิีตและตอบสนองชมุชนน่าอยูต่ามแนวทางพระราชดำาร	ิเขตพืน้ท่ีตำาบลสวายจีก	อำาเภอ

เมือง	 จังหวัดบุรีรัมย์โดยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์	

	 ระยะที่	2	การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากสมาชิกในชุมชน	หมู่บ้านใหม่	

ตำาบลสวายจกี	อำาเภอเมอืง	จังหวัดบรีุรัมย	์จำานวน	350	คน	ซึง่คณะผูว้จิยัไดท้ำาการรวบรวมแบบสอบถาม

ด้วยตนเองในวันที่	19	มกราคม	2562

	 ซึ่งเป็นเวลาที่จัดโครงการส่งเสริมความรัก	 ความสามัคคีด้วยการบูรณาการและส่งเสริมเพื่อ

พัฒนาชีวิตและตอบสนองชุมชนน่าอยู่ตามแนวทางพระราชดำาริ	 เขตพื้นที่ตำาบลสวายจีก	 อำาเภอเมือง	

จังหวัดบุรีรัมย์	โดยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การศกึษาปจัจยัดา้นผูน้ำา	ปจัจยัดา้นการมสีว่นรว่ม	ปจัจยัดา้นวฒันธรรมชมุชนสง่ผลตอ่ความ

สำาเร็จของหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี	บ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	แบ่งการวิจัย

เชงิคณุภาพ	โดยวเิคราะห์และประมวลผลด้วยการตีความหมายในรปูของการวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	

Analysis)	และสรุปใจความสำาคัญเป็นความเรียงในลักษณะการพรรณนา	(Descriptive)	และการวิจัย

เชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป	 เพื่อหาค่าสถิติ

ดังนี้	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ถดถอย	(Regression	analysis)	
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ผลการวิจัย
 

	 การศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความสำาเรจ็ของชมุชนทอ่งเทีย่วนวตัวถีิ	กรณศีกึษาบ้านใหม่	ตำาบล

สวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	ซึ่งผลการศึกษาตอบวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

 ตอนที่ 1 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่	1	ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้นำาและกรรมการชุมชน	

พบว่า	

	 	 1.	ผูน้ำาในยคุไทยแลนด	์4.0	จะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบัิตงิานการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับทีมงาน	และสมาชิกในชุมชน

	 	 2.	ผูน้ำาจะต้องมคุีณสมบติัในการบริหารความขดัแยง้เพราะในปจัจบุนัการสือ่สารทีร่วดเรว็

ทำาให้สมาชิกในชุมชนรับรู้ข้อมูล	ข่าวสาร	จากหลายช่องทางการบริหารงานของชุมชน	การรับรู้ข้อมูล

ต่างๆ	 อาจจะทำาให้สมาชิกในชุมชนเกิดความขัดแย้งกัน	 ได้รับข้อมูลที่เป็นข่าวลือ	 ดังนั้นการบริหาร

ความขัดแย้งถือว่าสำาคัญโดยใช้หลักการประนีประนอม

	 	 3.	ผู้นำาจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ	 คือเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 โดยเฉพาะแผนการ

พัฒนาชุมชนเกิดการพัฒนา	สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	เกิดการสร้างงาน	สร้างอาชีพ	

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักแผนยุทธศาตร์ระดับตำาบลระดับจังหวัด	มาเป็นแนวทาง

	 	 4.	ผู้นำาจะต้องมีเครือข่ายในการบริหารจัดการ	โดยเฉพาะความสามารถในการประสาน

งานกบัหน่วยงานภาครัฐและหนว่ยงานเอกชนเพือ่ได้ขอ้มลูและบุคลากรเข้ามาสนบัสนนุงานของชมุชน	

เชน่	พฒันาชุมชน	ธนาคารพาณิชยใ์นเขตพ้ืนทีจั่งหวดับรีุรัมย	์สถาบนัการศกึษาในเขตพืน้ทีจ่งัหวดับรีุรมัย์

	 	 5.	ผู้นำาจะต้องมีทีมงานที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการทำางาน	เช่น

มีความรู้ด้านสาธารณสุข	มีความรู้ด้านการบัญชี	ด้านปฏิคม	ด้านการประชาสัมพันธ์	และด้านช่าง

	 	 6.	ข้อค้นพบจากการศึกษาเชงิปรมิาณเทคโนโลยสีารสนเทศเปน็เครือ่งมอืทีส่ำาคญัสำาหรบั

ผู้นำาในการส่ือสารกับสมาชิก	 ในชุมชนและเครือข่ายภายนอกชุมชน	 การบริหารงานของผู้นำาในยุค

ปัจจุบันจะต้องมีเครือข่ายจึงจะดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จ

	 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่	2	ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้นำา	กรรมการชุมชน	พบว่า

	 	 1.	การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน	โดยเฉพาะด้านความคิดเห็นจะเป็นปัจจัยที่สำาคัญ

ทำาให้การบริหารงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 สมาชิกในชุมชนมีจำานวนน้อยทำาให้การลงมติในการ

ดำาเนินงานมีข้อสรุปได้เร็วขึ้น

	 	 2.	การที่สมาชิกในชุมชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	 แสดง

ความคดิเหน็รว่มกนัทำาให้เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรว่มกนัของสมาชกิในชมุชนทำาใหเ้กดิการ
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สื่อสารที่รวดเร็วและการรับทราบข้อมูลที่มีความถูกต้อง	

	 	 3.	ขอ้คน้พบจากการศึกษาเชงิปรมิาณพบวา่เทคโนโลยสีารสนเทศ	การใชเ้ครือ่งมอืสือ่สาร

โดยเฉพาะโทรศพัทท์ำาให้การสือ่สารและการประสานงานของสมาชิกในชุมชนมคีวามถูกตอ้งและรวดเรว็

ส่งผลให้การดำาเนินงานของสมาชิกในชุมชนสำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

	 ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อที่	3	ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้นำา	กรรมการชุมชน	พบว่า	

	 	 1.	ชุมชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้แก่	 ตายักษ์	 ยายยักษ์	 เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้

สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม	 ตายักษ์และยายยักษ์จะ	 เป็นรูปปั้นที่สมาชิกในชุมชนนับถือ	

กราบไหว้บูชา

	 	 2.	เนื่องจากชุมชนบ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	เป็นพื้นที่ชุมชน

ที่ใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน	ดังนั้นชุมชนจึงมีความเป็นเอกลักษณ์

	 	 3.	 พ้ืนทีบ้่านใหม	่ตำาบลสวายจกี	อำาเภอเมอืง	จงัหวดับรุรีมัย	์สมาชกิในชมุชนมบีรรพบรุษุ

เป็นชาวไทยเชื่อสายเขมร	 จะต้องมีการทำาพิธีแซนโดนตา	 ซ่ึงเป็นการเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษ	 ดังนั้น

พิธีกรรมดงักล่าวทำาใหส้มาชกิในชมุชนถอืปฏบิตัซิึง่ทำาใหเ้ปน็แรงจงูใจทำาใหเ้กดิกำาลงัใจในการทำาความ

ดีของสมาชิกในชุมชน

	 	 4.	ขอ้คน้พบจากการศึกษาเชงิปรมิาณพบวา่วฒันธรรม	ความเช่ือเป็นปัจจยัท่ีสำาคญัทำาให้

สมาชิกในชุมชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี

  

 ตอนที่ 2	ผลการวิเคราะห์จากผู้ตอบแบบสอบถาม

	 	 การวิจยันีไ้ด้ทำาการทดสอบสมมติฐานการศึกษาดา้นผูน้ำา	ปัจจยัดา้นการมสีว่นรว่ม	ปัจจยั

ด้านวัฒนธรรมชมุชนสง่ผลเชงิบวกต่อความสำาเร็จของชมุชนทอ่งเทีย่วนวตัวถิ	ีกรณศีกึษาบา้นใหม	่ตำาบล

สวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์โดยผลการศึกษาแสดงดังตาราง	1
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอย	(Regression	analysis)	(n=200)

 ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม

	ความสำาเร็จของชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

ปัจจัยด้านผู้นำา .760***

(.050)

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม .291***

(.042)

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมชุมชน .507***

(.340)

Adjust	R2 .588

Maximum	VIF 2.198

**p<	0.05	Beta	coefficients	with	standard	errors	in	parenthesis

	 จากตาราง	 1	 การทดสอบสมมติฐานที่	 1	 จะพบว่าปัจจัยด้านผู้นำาเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีจะ

ทำาให้ชุมชนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก	 ผู้นำามีการบริหารเป็นทีม	 ผู้นำามีความ

ประนีประนอม	 และมีความยุติธรรมต่อสมาชิกในชุมชน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเชิงบวกต่อความสำาเร็จให้

ชุมชนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี(b1	=	.760,	p	<0.01)	ดังนั้นผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานที่1

การทดสอบสมมติฐานที่	 2	ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมส่งผลเชิงบวกต่อความสำาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว

นวัตวิถี	(b2	=	.291,	p	<0.01)	ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นจะประกอบด้วย	สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็	การเขา้ร่วมทำากจิกรรมของชมุชนทีผู่น้ำาไดม้แีผนและกำาหนดการไวด้ว้ยความเตม็ใจ	

สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี	 มีความเสียสละที่จะทุ่มเทความคิด	 เพื่อท่ีจะร่วมทำากิจกรรมในชุมชน

ให้บรรลุตามเป้าหมาย	ดังนั้นผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานที่	2	และสุดท้าย	ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

ชุมชนส่งผลเชิงบวกต่อความสำาเร็จของชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี	(b3	=	.507,	p	<0.01)	ซึ่งวัฒนธรรม

ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน	 เช่นการเคารพตายักษ์	 ยายยักษ์	 ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาตำาบล	 เปรียบ

เสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในชุมชนมาแต่ดั้งเดิม	 เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ	 ประเพณีความเชื่อเรื่องผี	 การก

ราบไหว้บรรพบุรุษทำาให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 สมาชิกในชุมชนมีความสุขทางใจเป็นสิ่ง

สนับสนุนกำาลังใจให้สมาชิกในชุมชน	ดังนั้นผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานที่	3
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อภิปรายผลการวิจัย

	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี	กรณีศึกษา	บ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก	

อำาเภอเมอืง	จงัหวดับรีุรมัย	์อภิปรายผลได้และตอบวัตถปุระสงคก์ารวจิยัข้อที	่1	ข้อ	2	และวตัถุประสงค์

ข้อที่	3	

	 1.	ผู้นำาในยุคปัจจุบันจะแตกต่างจากผู้นำาในอดีตที่มาเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา	 ผู้ตามหรือสมาชิกในชุมชนมีข้อมูลมากข้ึน	 ดังนั้นการบริหารงานจึงเป็นความ

ทา้ทายของผูบ้รหิารทีจ่ะทำาใหเ้กิดการยอมรบัจากสมาชิกในชุมชน	และนอกจากนีเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่ทันสมัยทำาให้ผู้นำาสามารถบริหารงานได้รวดเร็วขึ้น

	 2.	การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทำาให้ลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม	

และสภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนไปทำาให้สมาชิกในชุมชนมีความเห็นท่ีแตกต่างกัน	 ดังนั้นผู้นำาใน

ยุคปัจจุบันจะต้องมีคุณสมบัติในการบริหารความขัดแย้ง	 และใช้หลักการประนีประนอมเข้ามาแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้ง

	 3.	ผู้นำาจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ	ได้แก่	คือเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	โดยมีกระบวนการใน

การบริหารชุมชน	เริ่มตั้งแต่การมีแผนการพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์	

โดยมีเป้าหมายให้เกิดการสร้างงาน	สร้างอาชีพ	โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

	 4.	การมีเครือข่าย	 ผู้นำาจะต้องสร้างเครือข่ายเพื่อให้การทำางานมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะ

ความสามารถในการประสานงานกบัหนว่ยงานภาครฐัและ	หนว่ยงานเอกชนเพือ่ไดข้อ้มลูและบคุลากร

เข้ามาสนับสนุนงานของชุมชน	เช่น	พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์	สถาบันการเงิน	สถาบันการศึกษาทุก

ระดับในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

	 5.	ผู้นำาจะต้องมีทีมงานที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการทำางาน	เช่น	มีความรู้

ด้านสาธารณสุข	มีความรู้ด้านการบัญชี	ด้านปฏิคม	ด้านการประชาสัมพันธ์	และด้านช่าง

	 6.	สมาชิกในชมุชนใหค้วามรว่มมอืในการทำากจิกรรมของชมุชน	การแสดงความคดิเหน็ทีเ่ปน็

ประโยชน์	การเสียสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรม	เป็นต้น

	 7.	สมาชิกในชุมชนมีขนาดเล็กทำาให้การลงมติในการดำาเนินงานมีข้อสรุปได้เร็วขึ้น

	 8.	ชุมชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้แก่	ตายักษ์	ยายยักษ์	เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สมาชิก

ในชมุชนปฏบิตัตินในทางทีด่งีาม	ตายกัษแ์ละยายยกัษจ์ะ	เปน็รปูปัน้ทีส่มาชกิในชมุชนนบัถอื	กราบไหวบ้ชูา

	 9.	 เนื่องจากชุมชนบ้านใหม่	 ตำาบลสวายจีก	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 เป็นพื้นที่ชุมชนที่
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ใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน	ดังนั้นชุมชนจึงมีความเป็นเอกลักษณ์	ดังนั้น

ความเปน็เอกลกัษณข์องชุมชนทำาใหเ้กดิจุดเด่นทีท่ำาใหพ้ื้นทีบ่า้นใหม	่ตำาบลสวายจกี	อำาเภอเมอืง	จงัหวดั

บรีุรมัยแ์หง่น้ีไดร้บัความใจจากนกัทอ่งเทีย่วเขา้มาเยีย่มชนชมุชน	ซึง่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของณธาย	ุ

ตีบจันทร์	(2558	:1842)	พบวา่ชมุชนทีม่สีนิคา้โอทอปโดยเฉพาะเครือ่งปัน้ดนิเผา	มพีพิธิภณัฑก์ารเรยีน

รูเ้ครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนกจ็ะทำาใหน้กัทอ่งเทีย่วเกดิความสนใจเข้าไปซ้ือสนิคา้ในแหลง่ชมุชนพรอ้ม

กับเรียนรู้วัฒนธรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาทำาให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน

	 10.	พื้นที่บ้านใหม่	ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	สมาชิกในชุมชนมีบรรพบุรุษ

เป็นชาวไทยเชื่อสายเขมร	 จะต้องมีการทำาพิธีแซนโดนตา	 ซ่ึงเป็นการเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษ	 ดังนั้น

พิธีกรรมดงักล่าวทำาใหส้มาชกิในชมุชนถอืปฏบิตัซิึง่ทำาใหเ้ปน็แรงจงูใจทำาใหเ้กดิกำาลงัใจในการทำาความ

ดีของสมาชิกในชุมชน

	 การศึกษานี้อภิปรายผลและตอบวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อ	3	พบว่าชุมชนหรือองค์กรที่มีผู้นำา	

ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ	การบรหิารจดัการความขดัแยง้	ทำาใหส้มาชกิในชมุชนเกดิความรกัใครส่ามคัค	ี

ผู้นำาจะต้องสร้างเครือข่ายเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพราะองค์กรมีความจำาเป็นต้องใช้

ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายจึงจะพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและดำาเนิน

งานให้ประสบความสำาเร็จได้	ขณะเดียวกันผู้นำาจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นสิ่งสนับสนุน

เพ่ือให้การบริหารงานมคีวามรวดเรว็	ซึง่สอดคล้องกบัการศึกษาของ	นภิาภรณ	์จงวฒุเิวศย	์รงัสรรค	์สงิห

เลิศ	และสมสงวน	ปัสสาโก	(2553,	น.103)	ได้ทำาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จในการดำาเนิน

งานของธุรกิจชุมชน	ในเขตอำาเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	และพบว่าปัจจัยด้านผู้นำา	การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน	รวมทัง้การทีม่เีครอืขา่ยกบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน	จะสง่ผลใหเ้กดิความสำาเรจ็ตอ่ชมุชน	

ขณะทีง่านของชตุมิา	หวงัเบญ็หมดั	และ	ธนชัชา	บนิดเุหลม็	(2557,	น.	109)	ไดท้ำาการศกึษาปัจจยัแหง่

ความสำาเร็จของการประกอบการธุรกิจ	ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ในอำาเภอหาดใหญ่	จังหวัด

สงขลา	 และพบว่าการที่องค์กรนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำาเนินงานจะส่งผลให้เกิดความ

สำาเรจ็ต่อธรุกจิ	และยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของยพุาวด	ีสมบรูณกลู	(2555)	ไดศ้กึษาเรือ่ง	ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนกับการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน	ระบบการจัดการของ	SMEs	ประเภท

อตุสาหกรรมในภาคใต	้พบวา่	ผูป้ระกอบการจะดำาเนินธรุกจิประสบความสำาเรจ็เน่ืองจากไดน้ำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการสนบัสนุนกิจกรรมการดำาเนินงานในปจัจบัุน	จะช่วยสรา้งศกัยภาพทางการแข่งขัน

อีกด้วย	สุดท้ายพระมหาอภิชาติ	ธมฺมาภินนฺโท	(งันลาโสม)	และอาแว	มะแส	(2559)	ได้ทำาการศึกษา

เกี่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน	:	กรณีศึกษา	ชุมชนบ้านหนองช้าง	
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ตำาบลหนองช้าง	อำาเภอสามชัย	จังหวัดกาฬสินธุ์	และพบว่าลักษณะวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชนส่ง

ผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยเฉพาะเอกลักษณ์ด้านภาษา	

	 	การวจัิยนีท้ำาใหไ้ด้องค์ความรูใ้หม่โดยเฉพาะปจัจยัดา้นผูน้ำาท่ีจะต้องบรหิารชุมชน	คณุสมบัตท่ีิ

ผูน้ำาควรจะมไีดแ้กก่ารเปน็ผูม้วีสิยัทศัน	์การเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ	การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใช้	 จะทำาให้ชุมชนเกิดความสำาเร็จในการดำาเนินงานนอกจากนี้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่

ผูน้ำาจะตอ้งใหค้วามสำาคญัจะทำาอยา่งไรสมาชกิในชมุชนจงึจะใหค้วามร่วมมอืและเขา้รว่มกจิกรรมของ

ชุมชน	สุดท้ายวัฒนธรรมชุมชน	ถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุนทำาให้ชุมชนประสบความสำาเร็จซึ่งสอดคล้อง

ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์	 (Contingency	 theory)	 เป็นทฤษฎีที่ทำาให้เกิดความเข้าใจความ

สัมพันธ์ระหว่างภายในองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์การกับสภาพแวดล้อมขององค์การ	 ผู้นำาตามทฤษฏีเชิงสถานการณ์ใช้เทคนิคการจูงใจ	 การมีส่วน

ร่วมของสมาชิก	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามสถานการณ์	 และผู้นำาตามทฤษฎีเชิงสถานการณ์จะ

นำาเทคนิคใหม่ๆ	มาใช้ในการบริหารงาน	(Manuel	Villoria,	2016)

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้

	 1.	ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย	การวจัิยน้ีเปน็ขอ้มลูในการใช้เป็นข้อมลูเพือ่กำาหนดนโยบายพฒันา

ศักยภาพของชุมชนตามแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกิดความยั่งยืน	 มั่งคั่งและยึดหลักเศรษฐกิจพอ

เพียงในยุคไทยแลนด์	4.0	

	 2.	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ	

	 	 2.1	การวิจัยนี้ทำาให้ได้องค์ความรู้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ตำาบลสวายจีก	

อำาเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	 ได้นำาแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี	 กรณีศึกษาบ้านใหม่	หมู่	 4	

ตำาบลสวายจีก	ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน

	 	 2.2	การวจัิยนีเ้ปน็ฐานขอ้มลูเพือ่นำาไปวางแผนเพือ่พฒันาเส้นทางการทอ่งเทีย่วในชมุชน

แหง่ใหม่ในเขตพ้ืนทีอ่ำาเภอเมอืงจังหวดับรุรีมัย	์โดยเป็นชุมชนท่ีมเีอกลกัษณด์า้นวฒันธรรม	ภาษา	ความ

เชื่อ	ชาติพันธ์

	 	 2.3	การวจิยัน้ีมปีระโยชน์ทางด้านวิชาการซึง่จะเป็นองคค์วามรู้ใหน้กัวชิาการได้นำาความรู้

ไปใชใ้นการเรียนการสอนและการขยายผลเพือ่พฒันาพืน้ท่ีบ้านใหม	่ตำาบลสวายจีก	อำาเภอเมอืง	จงัหวัด

บุรีรัมย์
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 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

	 ในเขตพืน้ทีบ้่านใหม	่ตำาบลสวายจกี	อำาเภอเมอืง	จงัหวดับรุรีมัยน์ัน้	เริม่เปน็ทีรู่จ้กัของนกัทอ่ง

เท่ียวและการเข้าไปในชมุชนของนกัทอ่งเทีย่วอาจทำาใหส้ง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มของชมุชน	การ

วิจัยในอนาคตเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อชุมชนควรศึกษาแนวทางการจัดการด้านสภาพแวดล้อมทางน้ำา

และขยะที่จะเพิ่มขึ้นของชุมชน
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