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บทคดัย่อ 
งานวจิยัเร่ือง การพฒันาการท่องเท่ียวจากทุนทางสังคมของชุมชนรอบกวา๊นพะเยา มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) ส ารวจทุนทาง

สังคมของชุมชนรอบกวา๊นพะเยา  2) ประเมินศกัยภาพทางการท่องเท่ียวทุนทางสังคมรอบกวา๊นพะเยา และเสนอแนะแนวทางการพฒันาให้
สามารถดึงดูดการท่องเท่ียว และ 3) จดัท าวีดีทศัน์ และคู่มือส่งเสริมการท่องเท่ียวทุนทางสังคมรอบกวา๊นพะเยา พ้ืนท่ีศึกษา คือ ชุมชนรอบ
กวา๊นพะเยาครอบคลุม 6 ต าบล 29 หมู่บา้น งานวิจยัน้ีเป็นเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ สอบถามเชิงลึก 
ผูน้  าทอ้งท่ี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พระภิกษุ และผูรู้้เร่ืองราวของพะเยาเป็นอย่างดี รวมทั้งส้ิน 30 คน โดยใช้แบบการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ 
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิไดจ้ากเอกสารและงานวิจยั จากนั้นน าขอ้มูลทั้ง 2 แหล่งมาสังเคราะห์ไดเ้ป็นทุนทางสังคมของชุมชนรอบกวา๊นพะเยา 
จ านวน 28 อยา่ง แลว้จึงน าไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 3 ท่านประเมินผล โดยใชแ้บบประเมินผลความน่าสนใจดึงดูดการท่องเท่ียว 

ผลการศึกษาจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ส ารวจแลว้พบวา่  ทุนทางสังคมรอบกวา๊นพะเยา มีจ านวน 28 อยา่ง และวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 
พบว่า  ทุนทางสังคมรอบกวา๊นพะเยาท่ีน่าสนใจดึงดูดการท่องเท่ียวในระดบัดีและดีมากมี 24 อย่าง ไดแ้ก่ 1. กวา๊นพะเยา 2. การจดัการขยะ
ครบวงจรของต าบลแม่ใส 3. ความเช่ือของคนรอบกวา๊น 4. งานประเพณีของพะเยา 5. วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบา้นกวา๊นพะเยา 6. อนุสาวรีย์
พญาง าเมือง 7. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และอุทยานการเรียนรู้จงัหวดัพะเยา (หอดูดาว) 8. บา้นโบราณสุทธภกัติ  
9. โฮงเฮียนกวา๊นพะเยา 10. ลานม๋วนใจ๋ หนองระบู 11. ครกหินบา้นง้ิว 12. ตีมีดบา้นร่องไฮ 13. ก่องขา้วบา้นสันบวับก 14. ท่าเรือโบราณบา้น
ทุ่งก่ิว 15. โบราณสถานบา้นร่องไฮ 16. บา้นไมโ้บราณ 17. พระเคร่ืองพะเยา 18. ไก่ชนพะเยา 19. การเรียงอิฐก่อสร้างแบบพะเยา 20. การป้ัน 
(แกะสลกั) พระพุทธรูปสกุลช่างพะเยา 21. หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัประเทศ 22. ผลิตภณัฑจ์ากผกัตบชวา “ชวาวาด” 23. ปลาส้มบา้น
สาง และ 24. วดัท่ีมีอาย ุ100 ปีข้ึนไปท่ีอยูร่อบกวา๊นพะเยา (ไหวพ้ระ 100 ปี ชุบชีวยีนืยาว) และวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบวา่ ไดน้ าผลการศึกษา
ไปจดัท าคู่มือและวีดิทศัน์ เพ่ือเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานราชการ เอกชน และส่ือออนไลน์  พร้อมทั้งบรรยายให้กบันิสิตระดบัปริญญาตรี และ
นกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาน้ี คือ ควรมีการกระจายผลการศึกษาผา่นทางส่ือสารมวลชนประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่ือออนไลน์ไปยงัหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพ่ือส่งเสริมให้มีนักท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวและคา้งคืนในจงัหวดัพะเยา ขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบาย คือ ใหมี้การส ารวจทุนทางสังคมท่ีน่าสนใจในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือน ามาส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

ค าส าคัญ: การท่องเท่ียว ทุนทางสังคม ชุมชน กวา๊นพะเยา 
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Abstract  
The research named “The Development of Tourism of Social Capital In the Community Around Kwan Phayao, Phayao Province” 

consisted of three objectives 1) to explore the social capital of the community around Kwan Phayao 2) to assess the potential of tourism around 
Kwan Phayao and provide suggestions for motivating tourism development and 3) to create a video and a travelling promotion manual of social 
capital in the community around Kwan Phayao. The study area covered 6 sub-districts, 29 villages around Kwan Phayao. This research was 
qualitative. The data were collected from 2 sources including primary data from in-depth questionnaire, local leaders, local administrators, 
monks and well-knowledgeable people in Phayao with totally 30 people by means of interviewing. Secondary data sources were obtained from 
documents and related research. Both data sources were synthesized to be social capital of the community around Kwan Phayao with totally 28 
items. Moreover, they were brought to three experts to evaluate by using the evaluation form of tourism attractiveness.  

The results showed that 1) there were 28 social capitals around Kwan Phayao, and 2) there were 24 social capital around Kwan 
Phayao attracting tourism at good and excellent level. They consisted of 1) Kwan Phayao 2) Completely waste management of Mae  Sai 
Subdistrict 3) Beliefs of the people around Kwan 4) Traditions of Phayao 5) Way of life of Kwan Phayao local fishermen 6) Phay a Ngam 
Muang Monument 7) The celebration park of His Majesty King and Phayao Learning Park (Observatory) 8) Sutthiphak Ancient Hous e  
9) Hong Hian Kwan Phayao 10) Lan Muan Jai Nong Rabu 11) Krok Hin Ban Ngio 12) Knife Hitting at Ban Rong Hai 13) Kong Khao Ban  
San Bua Bok14) The ancient house pier at Thung Kio 15) Ban Rong Hai Archaeological Site 16) Ancient Wooden House 17) Phayao 
Amulet 18) Phayao Gamecock 19) Phayao-style brick construction 20) Molding (carving) Buddha images of Phayao mechanic. 21) National 
Sufficiency Economy Village 22) Water Hyacinth products "Chavawad" 23) Pickled fished at Ban Sang and 24) More than 100 year -
Temples around Kwan Phayao (paying respect to 100 -year old Buddha for long live) and 3) the study results were guidebook and video for 
dispense public and private sector, lecturing Bachelor Degrees and Mathayom Suksa six students.  

The suggestions from this study were indicated that the results should be broadcasted through various types of mass 
communication including online to government agencies, private sectors and groups of people covering all ages in order to enc ourage 
tourism and overnight in Phayao Province. And the policy suggestion has to survey social capital in the areas for tourism promotion.  
 

Keywords: Tourism Social Capital Community Kwan Phayao 
 

บทน า   
การใชจ่้ายเงินเพ่ือซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ ของประชาชนจะก่อให้เกิดการจา้งงานและรายไดเ้พ่ิมมากข้ึนเป็นทวีคูณ

และเม่ือประชาชนมีงานท า มีรายไดใ้ชส้อยก็จะท าใหชี้วิตความเป็นอยูมี่ความสุข สบายข้ึนการใชจ่้ายของคนในพ้ืนท่ีจะท าใหเ้กิด
การจา้งงานไดร้ะดบัหน่ึงซ่ึงไม่มากนกัเพราะคนในทอ้งถ่ินมีก าลงัซ้ือไม่มากจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระตุน้การใชจ่้ายในทอ้งถ่ินให้มี
มากข้ึน แนวทางหน่ึงคือ การส่งเสริมใหมี้นกัท่องเท่ียวไปยงัพ้ืนท่ีนั้น ๆ ใหม้ากข้ึน 

การใชจ่้ายเงินของนกัท่องเท่ียวจะท าใหเ้กิดก าลงัซ้ือท่ีสร้างผลกระทบไปขา้งหนา้ (forward effect) กล่าวคือธุรกิจเก่ียวกบั
ท่ีพกั (ไดแ้ก่ โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย)์ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ผูป้ระกอบการขนส่งและอ่ืน ๆ จะเกิดการจา้งงานและมี
รายได ้ในขณะเดียวกนัจะสร้างผลกระทบไปขา้งหลงั (backward effect) ไดแ้ก่ ภาคเกษตรกรรมท่ีผลิตวตัถุดิบท่ีใชท้ าอาหาร ของท่ี
ระลึก ผูใ้ชแ้รงงานและอ่ืน ๆ ก็จะเกิดการจา้งงานและมีรายได ้ผลกระทบไปขา้งหนา้และขา้งหลงัท่ีเกิดข้ึนน้ีจะสร้างงานและรายได้
ไปสู่หลาย ๆ ภาคส่วน ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวเหล่านั้นจะไดรั้บผลดีเป็นจ านวนมากและผลดีจะกระจายไปสู่พ้ืนท่ี
อ่ืน ๆ ดว้ย การส่งเสริมการท่องเท่ียวจึงเป็นแนวทางกระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี [1] 

ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาทุกรัฐบาลเล็งเห็นผลดีของการท่องเท่ียวท่ีช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยส่วนรวม และในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวจึงพยายามวางมาตรการต่าง ๆ ท่ีจะอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงก็ไดผ้ล
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เพราะในปี พ.ศ. 2559 – 2560 องคก์รการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (World Tourism Organization หรือ WTO) รายงานวา่ 
ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมากเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นท่ี 1 และสเปนท่ีเป็นท่ี 2 [1] 

ในช่วง ตุลาคม 2559 ถึง กนัยายน 2560 มีนักท่องเท่ียวทุกชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 35.38 ลา้นคน ท าให้มี
รายไดเ้กิดข้ึน 2.75 แสนลา้นบาท ในจ านวนน้ีมีนกัท่องเท่ียวมาภาคเหนือ 16.4 ลา้นคน สร้างรายได ้1.17 แสนลา้นบาท รายไดเ้กิด
ข้ึนกบัเชียงใหม่ 92,774.83 ลา้นบาท เชียงราย 24,723.36 ลา้นบาท และพะเยา 1,238.97 ลา้นบาท ตามล าดบั [1] 

จงัหวดัพะเยา ประชาชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม และมีรายไดโ้ดยเฉล่ียค่อนขา้งต ่า ดงันั้น การจะกระตุน้เศรษฐกิจ
ของจงัหวดัเพ่ือใหเ้กิดการจา้งงานและมีรายไดต้ามท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงตอ้งใชแ้นวทางส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือใหก้ารใชจ่้ายของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนน าไปสู่การขยายตวัทางเศรษฐกิจของจงัหวดั [1] 

พะเยาเป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ส าคญัมากมาย เร่ิมก่อตั้งเป็นเมือง เม่ือ พ.ศ. 1638 โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม (ขุนเจ่ือง) 
จนถึงปัจจุบนัมีอาย ุ923 ปี (เก่าแก่กวา่จงัหวดัเชียงใหม่มากกวา่ 200 ปี) เชียงใหม่สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1839 จนถึงปัจจุบนัมีอาย ุ723 ปี [2] 

จุดหมายส าคัญของจังหวดัพะเยา คือ บึงน ้ าจืดขนาดใหญ่ช่ือ กว๊านพะเยา ซ่ึงเป็นบึงน ้ าจืดท่ีใหญ่เป็นอันดับ 5  
ของประเทศไทย รองจาก บึงบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค์ ท่ีเป็นอนัดบั 1 และ หนองหาน จงัหวดัสกลนคร เป็นอนัดบั 2 หนอง
หานกมุภวาปี อุดรธานี เป็นอนัดบั 3 บึงละหาน ชยัภูมิ เป็นอนัดบั 4 

กวา๊นพะเยาก่อนปี พ.ศ. 2484 เป็นบึงท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั เป็นบึงท่ีรองรับสายน ้ าท่ีไหลมาจากท่ีต่าง ๆ  จน พ.ศ. 2484 
ไดมี้การปิดประตูกั้นน ้ า ท าให้มีน ้ าหลากเขา้มาสะสมและท่วมพ้ืนท่ีโดยรอบ บึงน ้ าจึงขยายใหญ่มากข้ึนดงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั 
รอบ ๆ กวา๊นเป็นท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เน่ืองจากการตั้งถ่ินฐานของชาวบา้นในอดีตมกันิยมอยูใ่กลแ้หล่ง
น ้ าเพ่ือใชเ้ป็นทางคมนาคม การอุปโภคบริโภค และใชเ้ป็นท่ีหาเล้ียงชีพจากการท าเกษตรกรรม ประมง การอยูอ่าศยัเป็นเวลานาน 
ท าให้เกิดทุนทางสังคมท่ีสะสมกนัมามากมายหลายชัว่อายคุนและมีคุณค่าสมควรท่ีจะน ามาส่งเสริมและพฒันาให้สามารถดึงดูด
ความสนใจของนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาสู่จงัหวดัพะเยาใหม้ากข้ึน ซ่ึงจะช่วยสร้างการจา้งงานและรายไดท่ี้จะน าไปสู่การมีชีวติท่ีสุข
สบายของคนในจงัหวดัพะเยา และงานวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในดา้นท่ี 4 คือ การสร้างความสามารถในการ
แข่งขนั หัวขอ้ท่ี 4.3 สร้างความหลากหลายดา้นการท่องเท่ียวและหัวขอ้ยอ่ยท่ี 4.3.1 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรม 
ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะส ารวจทุนทางสังคมของชุมชนรอบกวา๊นพะเยาพร้อมทั้งหาแนวทางพฒันาและเผยแพร่เพื่อ
ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมาจงัหวดัพะเยาใหม้ากข้ึนและผลจากการศึกษาน้ีจะเป็นขอ้มูลใหห้น่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งน าไปก าหนด
เป็นนโยบาย หรือจดัท าโครงการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพื่อส ารวจทุนทางสงัคมของชุมชนรอบกวา๊นพะเยา 
2. เพ่ือประเมินศกัยภาพทางการท่องเท่ียวจากทุนทางสงัคมรอบกวา๊นพะเยาและเสนอแนะแนวทางพฒันา ใหส้ามารถ

ดึงดูดการท่องเท่ียว 
3. เพ่ือจดัท าวดิีทศัน์และคู่มือส่งเสริมการท่องเท่ียวจากทุนทางสงัคมของชุมชนรอบกวา๊นพะเยา 

 

ขอบเขตของการวจัิย  
1. งานวจิยัน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนรอบกวา๊นพะเยารวมถึง

ขา้ราชการ ผูท้รงคุณวฒิุต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. พ้ืนท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ชุมชนรอบกวา๊นพะเยา ซ่ึงมี 29 หมู่บา้น ใน 6 ต าบล ของอ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัประเด็น

ห ลั ก ข อ ง ก า ร วิ จั ย น้ี  คื อ  ทุ น ท า ง สั ง ค ม  ซ่ึ ง จ ะ ศึ ก ษ า ผู ้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก  (Key Informants) ท่ี อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ชุ มชน 
รอบกวา๊นพะเยา รวมถึงขา้ราชการ ผูท้รงคุณวฒิุต่าง ๆ กลุ่มตวัอยา่ง จะคดัเลือกจากประชากรโดยก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะใหข้อ้มูล 
ไดแ้ก่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง หรือรู้เร่ืองดีเก่ียวกบัทุนทางสงัคมท่ีมีอยูใ่นชุมชนรอบกวา๊นพะเยา บุคคลเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

1. ขา้ราชการ ไดแ้ก่ พฒันากรต าบล วฒันธรรมจงัหวดั 
2. ขา้ราชการส่วนทอ้งท่ี ไดแ้ก่ ก านนัและผูใ้หญ่บา้นของพ้ืนท่ีรอบกวา๊นพะเยา ซ่ึงมี 6 ต าบล และ 29 หมู่บา้น 
3.ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลบา้นต๋อม และองคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีศึกษา 
4. ผูท้รงคุณวฒิุท่ีรู้เร่ืองทุนทางสงัคมนั้น ๆ เป็นอยา่งดี ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลโดยใชว้ธีิบอกต่อ (snowball)  
จ านวนตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่มไม่สามารถก าหนดขนาดเป็นจ านวนตายตวัได ้แต่จะเก็บไปตามผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด

ไวแ้ละใหไ้ดจ้ านวนท่ีมากเพียงพอในการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) บุคคล 4 กลุ่ม 

โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการท าวจิยัน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน คือ 
1. รวบรวมเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการจัดท าแบบส ารวจทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชน 

รอบกวา๊นพะเยา 
2. ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก บุคคล 4 กลุ่ม โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ท่ีจดัเตรียมเอาไวแ้ลว้ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจัย น้ี เ ป็นการวิจัยเ ชิงคุณภาพ การวิ เคราะห์ข้อมูลจะใช้การศึกษาความมีปฏิสัมพันธ์กัน ( Interactive) 

ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นเหตุและผลแก่กนั (Cause and Effect Approach) ในสภาพแวดลอ้มหรือฉาก (background) ต่าง ๆ แลว้จึงน ามา
สรุปผลแบบองคร์วม (Holistic Approach) ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นภาพของปรากฏการณ์ทั้งหมดท่ีเช่ือมโยงต่อกนั 
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รูปท่ี 1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีวจิยั จ านวน 6 ต าบล รอบกวา๊นพะเยา 
 

สรุปผลการวจัิย 
การวิจัยเร่ือง การพฒันาการท่องเท่ียวจากทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา มีวตัถุประสงค์ของการวิจัย  

3 ประการ คือ 1) เพ่ือส ารวจทุนทางสงัคมของชุมชนรอบกวา๊นพะเยา 2) เพ่ือประเมินศกัยภาพทางการท่องเท่ียวทุนทางสงัคมรอบ
กวา๊นพะเยา และเสนอแนะแนวทางการพฒันาให้สามารถดึงดูดการท่องเท่ียว และ 3) เพ่ือจดัท าวีดิทศัน์ และคู่มือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทุนทางสงัคมรอบกวา๊นพะเยา การวจิยัน้ีครอบคลุมชุมชนรอบกวา๊นพะเยาทั้ง 6 ต าบล 29 หมู่บา้น 

การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู ้น าท้องท่ี ผู ้น าท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน และ 
ผูรู้้ท่ีศึกษาเร่ืองราวของจงัหวดัพะเยามาเป็นเวลานาน รวมทั้งส้ิน 30 คน โดยมีแนวการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ขอ้มูล
จะใชว้ธีิศึกษาความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งมีเหตุผล (Interactive Approach) และเทียบเคียงกบัวรรณกรรมท่ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ 
เพ่ือหาขอ้สรุปท่ีเป็นองคร์วมในเร่ืองเดียวกนั (Holistic Approach) 

ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลปฐมภูมิทั้ง 30 คน มีอายรุะหวา่ง 42-70 ปี เป็นก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 21 
คน ผูน้ าทอ้งถ่ิน 1 คน พระภิกษุ 1 รูป ผูเ้ช่ียวชาญปราชญ์ชาวบ้านเมืองพะเยา 7 คน เป็นชาย 28 คน หญิง 2 คน จบการศึกษา
ปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 4 คน ปริญญาตรี 6 คน อนุปริญญา 1 คน มธัยมปลาย 10 คน มธัยมตน้ 3 คน และประถมศึกษาปีท่ี 4 
(ป.4) 5 คน จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่ ขอ้มูลทุนทางสงัคมจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิท าใหค้น้พบทุนทางสงัคมของ
ชุมชนรอบกวา๊นพะเยามีทั้งส้ิน 28 อยา่งจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบประเมินผลความน่าสนใจในการดึงดูด
การท่องเท่ียวของชุมชนรอบกว๊านพะเยา แลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านประเมินผล จึงได้ทุนทางสังคมท่ีมีความน่าสนใจดึงดูด 
การท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัดีและดีมาก จ านวน 24 อยา่ง ไดแ้ก่ 
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1. กวา๊นพะเยา เป็นแหล่งน ้ าขนาดใหญ่กลางเมือง เดิมเป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติต่อมามีการท าประตูกั้นน ้ า และขดุดิน
ขยายขอบตล่ิงให้จุน ้ าไดม้ากข้ึน ใชเ้พ่ือประโยชน์หลายดา้นทั้งเป็นแหล่งน ้ ากิน น ้ าใช ้ประกอบอาชีพประมง และสันทนาการ  
จึงเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีจดัไดว้่าเป็นทุนทางสังคมอย่างหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เกษรศิริอรุณชยัพร [3],  
นฤมล แกว้เป้ีย [4], ประพนัธ์ นึกกระโทก [5], เลหลา้ ตรีเอกานุกลู [6], และกมล บุญเขต [7] 

2. การจัดการขยะครบวงจรของต าบลแม่ใส เป็นแนวทางการจัดการขยะโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ใชส้ัญญาประชาคม จนประสบความส าเร็จ ไดรั้บรางวลัทั้งในระดบัจงัหวดั ภูมิภาคและประเทศ จึงเป็นทุนทางสังคมในดา้นภูมิ
ปัญญา ความไวว้างใจ การจดัการ บรรทดัฐาน การมีส่วนร่วม เป็นทุนทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ แกว้ตา จนัทรา
นุสรณ์ และคณะ [8], กมล บุญเขต [7], เกษรศิริ อรุณชยัพร [3], และนฤมล แกว้เป้ีย [4] 

3. ความเช่ือของคนรอบกวา๊นพะเยา เป็นความเช่ือในเร่ืองผีมด ผีเม็ง ผีเส้ียวบา้น เส้ียวเมือง เส้ียววดั ซ่ึงเป็นความเช่ือ
ดั้ งเดิม ท่ียงัคงมีอยู่ในชุมชน เป็นทุนทางสังคมอย่างหน่ึง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกศรา ใจจันทร์ และคณะ [9], 
ชลดา บุญอยู ่[10], เปรมชยั จนัทร์จ าปา [11] และวฒิุชาติ ทอนศรี และคณะ [12] 

4. งานประเพณี เป็นกิจกรรมท่ีคนในชุมชนใหค้วามส าคญั และเป็นจุดร่วมของความเช่ือ บรรทดัฐาน ค่านิยมร่วม ภูมิ
ปัญญาและอ่ืน ๆ ของคนในชุมชน จึงเป็นทุนทางสังคม สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วุฒิชาติ ทอนศรี และคณะ [12], สุปราณี 
จนัทร์ส่ง และคณะ [13], เกศรา ใจจนัทร์ และคณะ [9], และสุพตัตรา ตนัติจริยาพนัธ์ [14] 

5. วถีิชีวติชาวประมงพ้ืนบา้นเป็นอาชีพเก่าแก่ท่ีสุดตกทอดกนัมาหลายร้อยปี มีภูมิปัญญา ต านาน เร่ืองเล่าต่าง ๆมากมาย เป็น
ทุนทางสงัคมอยา่งหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ ์และคณะ [15], ชลดา บุญอยู.่ [10] และนฤมล แกว้เป้ีย [4] 

6. อนุสาวรีย์พญาง าเมืองเป็นอนุสาวรีย์ของบุคคลส าคัญ ผู ้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองพะเยาในอดีต 
จึงเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณชุมชน เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ แก้วตา จันทรานุสรณ์ และคณะ [8], 
เกศรา ใจจนัทร์และคณะ [9] และเปรมชยั จนัทร์จ าปา [11] 

7. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และอุทยานการเรียนรู้จงัหวดัพะเยา (หอดูดาว) เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางดา้นวทิยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แกว้ตา จนัทรานุสรณ์ และคณะ[8], และนฤมล 
แกว้เป้ีย [4] 

8. บา้นโบราณสุทธภกัติ เป็นบา้นไมส้ักทองอายุ 97 ปี เคยเป็นท่ีรับรองของรัชกาลท่ี 7 และบุคคลส าคญั จึงเป็นส่ิงท่ี
แสดงถึงความส าคัญของเมืองพะเยา ท าให้มีบุคคลส าคัญมาเยี่ยมเยือน เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกศกนก ชุ่มประดิษฐ ์และคณะ [15] และเมทินา อิสริยานนท ์[16] 

9. โฮงเฮียนกว๊านพะเยา เป็นท่ีสอนวิถีชีวิตของชาวประมงน ้ าจืดในกว๊านพะเยาท่ีมีภูมิปัญญา ต านาน เร่ืองเล่า 
สืบทอดกนัมาหลายร้อยปี เป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศรา ใจจนัทร์และคณะ [9] และถวลิวดี บุรีกลุ [17] 

10. ลานม๋วนใจ๋ หนองระบู ศูนยร์วมอาหารพ้ืนเมือง และภาคกลาง ท่ีหลากหลายราคาถูก เป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เกษรศิริ อรุณชยัพร [3] และเกศกนก ชุ่มประดิษฐ ์และคณะ [15] 

11. ครกหินบา้นง้ิว เป็นภูมิปัญญาโบราณและการประกอบอาชีพท่ีมีเอกลกัษณ์ของชุมชน เป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เกษรศิริ อรุณชยัพร [3] และ เกศรา ใจจนัทร์ และคณะ [9] 

12. ตี มีดบ้านร่องไฮ เ ป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณ และการประกอบอาชีพท่ีมี เอกลักษณ์ของชุมชน 
เป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกษรศิริ อรุณชยัพร [3] และเกศรา ใจจนัทร์ และคณะ [9] 

13. ก่องขา้วบา้นสนับวับก เป็นภูมิปัญญาชาวบา้น หตัถกรรมพ้ืนบา้น และการประกอบอาชีพท่ีมีเอกลกัษณ์ของชุมชน 
เป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศรา ใจจนัทร์ และคณะ [9] และกมล บุญเขต และคณะ [7] 

14. ท่าเรือโบราณบา้นทุ่งก่ิว เป็นท่าเรือเก่าท่ีเคยใชป้ระโยชน์เม่ือ 100 กวา่ปีท่ีผา่นมา ปัจจุบนัมีทุ่งบวักวา่ 100 ไร่ใหน้ัง่
เรือพายไปชม เป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศรา ใจจนัทร์ และคณะ [9] 
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15. โบราณสถานบา้นร่องไฮ โบราณสถานท่ีอายมุากกวา่ 500 ปี เป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศกนก 
ชุ่มประดิษฐ ์และคณะ [15] และเกศรา ใจจนัทร์ และคณะ [9] 

16. บา้นไมโ้บราณ เป็นบา้นเก่าตามแบบสถาปัตยกรรมลา้นนาโบราณ มีอายุ 97 ปี เป็นทุนทางสังคม สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ เกศรา ใจจนัทร์ และคณะ [9] และกมล บุญเขต และคณะ [7] 

17. พระเคร่ืองพะเยา เป็นของเก่าแก่โบราณ เป็นความเช่ือ เป็นท่ีรวมของความศรัทธา เป็นงานศิลป์ เป็นทุนทางสงัคม 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ถวลิวดี บุรีกลุ [17] และเลหลา้ ตรีเอกานุกลู [6] 

18. ไก่ชนพะเยา เป็นความเช่ือ ศิลปะ ภูมิปัญญา และการประกอบอาชีพท่ีมีเอกลกัษณ์ของเมืองพะเยา เป็นทุนทาง
สงัคมท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ถวลิวดี บุรีกลุ [17] และวฒิุชาติ ทอนศรี และคณะ [12] 

19. การเรียงอิฐก่อสร้างแบบพะเยา ภูมิปัญญา และการประกอบอาชีพท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพะเยา เป็นทุนทาง
สงัคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เลหลา้ ตรีเอกานุกลู [6] และวฒิุชาติ ทอนศรี และคณะ [12] 

20. การป้ัน (แกะสลกั) พระพุทธรูปสกุลช่างพะเยา เป็นภูมิปัญญา ศิลปะ การประกอบอาชีพท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของ
พะเยา เป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เลหลา้ ตรีเอกานุกลู [6] และวฒิุชาติ ทอนศรี และคณะ [12] 

21. หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัประเทศ เป็นภูมิปัญญา เป็นการประกอบอาชีพ เพ่ือปรับตวัสู้กบัการเปล่ียนแปลง 
เป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ แกว้ตา จนัทรานุสรณ์ และคณะ [8] และถวลิวดี บุรีกลุ [17] 

22. ผลิตภณัฑจ์ากผกัตบชวา “ชวาวาด” เป็นภูมิปัญญา เป็นการปรับตวัของชุมชน เป็นการประกอบอาชีพท่ีมีเอกลกัษณ์ของ
พะเยา เป็นศิลปินพะเยา จึงเป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ แกว้ตา จนัทรานุสรณ์ และคณะ [8] และเลหลา้ ตรีเอกานุกลู [6] 

23. ปลาส้มบา้นสาง เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร เป็นอาชีพเก่าแก่ท่ีมีเอกลกัษณ์ของพะเยา เป็นทุนทางสังคม 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ ์และคณะ [15] และเกศรา ใจจนัทร์ [9] 

24. วดัท่ีมีอาย ุ100 ปีข้ึนไปท่ีอยูร่อบกวา๊นพะเยา เป็นศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวตัถุ ภูมิปัญญา ศิลปะ ความ
เช่ือ จึงเป็นทุนทางสงัคม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกศรา ใจจนัทร์ [9] และกมล บุญเขต [7] 

จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบวา่ ผูว้ิจยัไดน้ าทุนทางสังคมท่ีผา่นการประเมินผลจากผูท้รงคุณวฒิุ และอยูใ่นระดบัดีกบัดี
มาก รวมกนัเป็น 24 อยา่ง แลว้น าไปจดัท าเป็นคู่มือและวดิีทศัน์ เพ่ือจะเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานราชการ (ผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา) 
เอกชน (หอการคา้จงัหวดัพะเยา) และสถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งจดัส่งวดิีทศัน์ไปทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ และและไดบ้รรยายใหก้บั
นิสิตปริญญาตรี มหาวทิยาลยัพะเยา และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

งานวิจยัน้ีเป็นช้ินแรกท่ีไดมี้การศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนรอบกวา๊นพะเยา และให้ผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน ประเมิน
เพ่ือคดัเลือกเฉพาะทุนทางสังคมท่ีน่าสนใจในการส่งเสริมการท่องเท่ียวรอบกวา๊นพะเยา และงานวิจยัน้ีไดน้ าผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์โดยตรง คือ น าเสนอผลงานวิจยัสู่ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่ไปยงัเยาวชนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัพะเยา เพ่ือให้เผยแพร่ไปยงัพ่อ แม่ และชุมชน นอกจากน้ียงัน าผลวิจยัเผยแพร่ไปยงัส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 
เช่น YouTube สถานีวทิย ุและผูจ้ดังานดา้นการท่องเท่ียวในภาคเหนือ 

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
1. ควรมีการกระจายผลการศึกษาไปสู่ภาครัฐ และเอกชนอยา่งกวา้งขวาง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวทุนทางสงัคมรอบกวา๊นพะเยา 
2. ควรมีการกระจายผลการศึกษาไปสู่ผูสู้งวยัทั้งในและนอกพ้ืนท่ี เพ่ือใหมี้การน าเท่ียว “ไหวพ้ระ 100 ปี ชุบชีวยีนืยาว” 

โดยลูกหลาน แสดงความกตญัญูต่อพอ่แม่ ปู่ยา่ ตายาย ดว้ยการพาเท่ียวมาไหวพ้ระใหเ้ป็นสิริมงคลต่อชีวติ 
3. ควรมีการกระจายผลการศึกษาไปสู่เยาวชนในโรงเรียนมธัยม อาชีวะ เทคนิค เพื่อสร้างความภาคภูมิใจว่าบา้นเกิด

ของตนมีของดีอยูเ่ป็นจ านวนมาก จะไดพ้าพอ่แม่เท่ียว และช่วยกนักระจายข่าวของดีท่ีมีอยูใ่นบา้นเกิดไปสู่ชุมชนและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ใหมี้การส ารวจทุนทางสงัคมท่ีน่าสนใจในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือน ามาส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

เอกสารอ้างองิ   
[1] กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. สถิติการท่องเท่ียว [อินเทอร์เน็ต]. 2560. [เข้าถึงเม่ือ 3 กรกฎาคม 2561]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=414 
 [2] ประกอบศิริ ภกัดีพนิิจ และคณะ โครงการแหล่งการเรียนรู้ชุมชนรอบกวา๊นพะเยา. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

(สกว.); 2553. 
[3] เกษรศิริ อรุณชยัพร. ทุนทางสงัคม. วารสารวทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง 2559; 5(2): 13-20. 
[4] นฤมล แกว้เป้ีย. ทุนทางสังคมกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการน ้ าเพื่อการเกษตร ของสมาชิกกลุ่มสูบน ้ าพลงัไฟฟ้า ในพื้นท่ีองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัดง อ าเภอเมือง จงัหวดัพจิิตร [วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต]. พษิณุโลก: มหาวทิยาลยันเรศวร; 2557. 
[5] ประพนัธ์ นึกกระโทก. ทุนทางสังคมกบัการจดัการความรู้สู่องค์กรชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างย ัง่ยืน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง [วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรดุษฎีบญัฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั; 2557. 
[6] เลหล้า ตรีเอกานุกูล. ทุนทางสังคมและวฒันธรรมของจังหวดัน่านต่อการส่งเสริมการเป็นเมืองเก่าท่ีมีชีวิต. วารสารวิจัย 

เพือ่การพฒันาเชิงพื้นท่ี 2557; 6(3): 93-106. 
[7] กมล บุญเขต, เอนกพงศ์ ธรรมาธิวฒัน์. การสร้างทุนทางสังคมและวฒันธรรมของจงัหวดัเพชรบูรณ์ผา่นความหลากหลายทางชาติ

พนัธ์ุ. เพชรบูรณ์: มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์; 2557. 
[8] แกว้ตา จนัทรานุสรณ์ และคณะ. ทุนทางสังคมกบัการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพือ่แกไ้ขปัญหาขยะในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ระดบัเทศบาลนคร กรณีเทศบาลนครขอนแก่น. ขอนแก่น:มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2558. 
[9] เกศรา ใจจนัทร์ และคณะ. แนวทางการจดัการ การท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ 4 ชุมชน ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ระยะท่ี 1. เชียงใหม่.กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.); 2550. 
[10] ชลดา บุญอยู่. ทุนทางสังคมกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บา้นเกาะพิทกัษ์ ต าบลบางน ้ าจืด อ  าเภอหลงัสวน 

จงัหวดัชุมพร [วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศิลปากร; 2556. 
[11] เปรมชยั จนัทร์จ าปา. การจดัการทุนทางวฒันธรรมเพื่อการพฒันาเมืองในเขตเทศบาลนครสงขลา [วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร

มหาบณัฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์; 2558. 
[12] วุฒิชาติ ทอนศรี. ทุนทางสังคม และทุนทางวฒันธรรมชาติพนัธ์ุเขมรกบัการป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชน. 

วารสารวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์2557; 9(1): 93-103. 
[13] สุปราณี จนัทร์ส่ง. การพฒันาทุนทางสังคมเพือ่สร้างชุมชนเขม้แขง็. วารสารวจิยัและพฒันา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555; 10(3): 273-83. 
[14] สุพตัตรา ตนัติจริยาพนัธ์. แผนการจดัการชุมชนโดยทุนทางสังคมของชุมชนชายแดนไทย-ลาวในการพฒันาและป้องกนัทางสังคม

จากผลของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา ต าบลม่วงเจ็ดตน้ อ  าเภอบา้นโคก จงัหวดัอุตรดิตถ์. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 2557; 2(2): 23-36. 

[15] เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์, จิราพร ขนุศรี. อตัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงราย. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
วจิยั (สกว.); 2549. 

[16] เมทินา อิสริยานนท์. พฒันาการทุนทางสังคมของคาทอลิกในสังคมไทย [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต]. ชลบุรี: 
มหาวทิยาลยับูรพา; 2556. 

[17] ถวลิวดี บุรีกลุ และคณะ. การศึกษาทุนทางสังคมเพือ่การพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน: กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบ่ีในเขต
ต าบล คลองขนาน ปกาสัย และตล่ิงชนั อ  าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้; 2553. 

 


