Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 77-85 (2019) Vol.9 No.3

77

การพัฒนาการท่องเที่ยวจากทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
The Development of Tourism of Social Capital in the Community Around Kwan
Phayao, Phayao Province
สุรเชษฐ์ ชิระมณี* และ กัลยาพร กันอิน
Surachet Chiramanee and Kanlayaphon Kanin
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Department of Political Science Faculty of Political and Social Science University of Phayao
Phayao Province 56000
To whom correspondence should be addressed. e-mail: Surachet9898@gmail.com
Received: 17 September 2019, Revised: 1 October 2019, Accepted: 1 September 2019
*

บทคัดย่ อ

งานวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาการท่องเทีย่ วจากทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ
คือ 1) สำ� รวจทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา 2) ประเมินศักยภาพทางการท่องเทีย่ วทุนทางสังคมรอบกว๊านพะเยา
และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้สามารถดึงดูดการท่องเทีย่ ว และ 3) จัดทำ� วีดที ศั น์ และคูม่ อื ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ทุนทางสังคมรอบกว๊านพะเยา พืน้ ทีศ่ กึ ษา คือ ชุมชนรอบกว๊านพะเยาครอบคลุม 6 ต�ำบล 29 หมูบ่ า้ น งานวิจยั นีเ้ ป็นเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ สอบถามเชิงลึก ผูน้ ำ� ท้องที่ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ พระภิกษุ และ
ผูร้ เู้ รือ่ งราวของพะเยาเป็นอย่างดี รวมทัง้ สิน้ 30 คน โดยใช้แบบการสัมภาษณ์เป็นเครือ่ งมือ แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมไิ ด้จาก
เอกสารและงานวิจยั จากนัน้ น�ำข้อมูลทัง้ 2 แหล่งมาสังเคราะห์ได้เป็นทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา จำ� นวน
28 อย่าง แล้วจึงน�ำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านประเมินผล โดยใช้แบบประเมินผลความน่าสนใจดึงดูดการท่องเที่ยว
ผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 สำ� รวจแล้วพบว่า ทุนทางสังคมรอบกว๊านพะเยา มีจำ� นวน 28 อย่าง และ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า ทุนทางสังคมรอบกว๊านพะเยาทีน่ า่ สนใจดึงดูดการท่องเทีย่ วในระดับดีและดีมากมี 24 อย่าง
ได้แก่ 1. กว๊านพะเยา 2. การจัดการขยะครบวงจรของตำ� บลแม่ใส 3. ความเชือ่ ของคนรอบกว๊าน 4. งานประเพณีของพะเยา
5. วิถชี วี ติ ชาวประมงพืน้ บ้านกว๊านพะเยา 6. อนุสาวรียพ์ ญาง�ำเมือง 7. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา (หอดูดาว) 8. บ้านโบราณสุทธภักติ 9. โฮงเฮียนกว๊านพะเยา 10. ลานม๋วนใจ๋ หน
องระบู 11. ครกหินบ้านงิ้ว 12. ตีมีดบ้านร่องไฮ 13. ก่องข้าวบ้านสันบัวบก 14. ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว 15. โบราณ
สถานบ้านร่องไฮ 16. บ้านไม้โบราณ 17. พระเครื่องพะเยา 18. ไก่ชนพะเยา 19. การเรียงอิฐก่อสร้างแบบพะเยา
20. การปั้น (แกะสลัก) พระพุทธรูปสกุลช่างพะเยา 21. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ 22. ผลิตภัณฑ์จาก
ผักตบชวา “ชวาวาด” 23. ปลาส้มบ้านสาง และ 24. วัดที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปที่อยู่รอบกว๊านพะเยา (ไหว้พระ 100 ปี
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ชุบชีวียืนยาว) และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ได้น�ำผลการศึกษาไปจัดท�ำคู่มือและวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานราชการ เอกชน และสือ่ ออนไลน์ พร้อมทัง้ บรรยายให้กบั นิสติ ระดับปริญญาตรี และนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ คือ ควรมีการกระจายผลการศึกษาผ่านทางสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
สือ่ ออนไลน์ไปยังหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพือ่ ส่งเสริมให้มนี กั ท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ วและค้างคืนในจังหวัดพะเยา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ให้มีการส�ำรวจทุนทางสังคมที่น่าสนใจในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาส่งเสริมการท่องเที่ยว
ค�ำส� ำคัญ: การท่องเที่ยว ทุนทางสังคม ชุมชน กว๊านพะเยา

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) Phaya Ngam Muang Monument 7) The celebration park
of His Majesty King and Phayao Learning Park (Observatory) 8) Sutthiphak Ancient House 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 encourage 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
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การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ของประชาชนจะก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้เพิ่มมาก
ขึ้นเป็นทวีคูณและเมื่อประชาชนมีงานท�ำ มีรายได้ใช้สอยก็จะท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสุข สบายขึ้นการใช้จ่าย
ของคนในพื้นที่จะท�ำให้เกิดการจ้างงานได้ระดับหนึ่งซึ่งไม่มากนักเพราะคนในท้องถิ่นมีก�ำลังซื้อไม่มากจึงจ�ำเป็นที่
จะต้องกระตุ้นการใช้จ่ายในท้องถิ่นให้มีมากขึ้น แนวทางหนึ่งคือ การส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่นั้น ๆ ให้
มากขึ้น
การใช้จา่ ยเงินของนักท่องเทีย่ วจะทำ� ให้เกิดกำ� ลังซือ้ ทีส่ ร้างผลกระทบไปข้างหน้า (forward effect) กล่าวคือ
ธุรกิจเกีย่ วกับทีพ่ กั (ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์) ร้านอาหาร ร้านขายของทีร่ ะลึก ผูป้ ระกอบการขนส่งและอืน่ ๆ
จะเกิดการจ้างงานและมีรายได้ ในขณะเดียวกันจะสร้างผลกระทบไปข้างหลัง (backward effect) ได้แก่ ภาค
เกษตรกรรมทีผ่ ลิตวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ทำ� อาหาร ของทีร่ ะลึก ผูใ้ ช้แรงงานและอืน่ ๆ ก็จะเกิดการจ้างงานและมีรายได้ ผลกระทบไปข้าง
หน้าและข้างหลังทีเ่ กิดขึน้ นีจ้ ะสร้างงานและรายได้ไปสูห่ ลาย ๆ ภาคส่วน ในภาพรวมประชาชนในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วเหล่านัน้ จะ
ได้รบั ผลดีเป็นจ�ำนวนมากและผลดีจะกระจายไปสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ ด้วย การส่งเสริมการท่องเทีย่ วจึงเป็นแนวทางกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี [1]
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทุกรัฐบาลเล็งเห็นผลดีของการท่องเที่ยวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยส่วนรวม และในพื้นที่ท่องเที่ยวจึงพยายามวางมาตรการต่าง ๆ ที่จะอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริม
การท่องเที่ยว ซึ่งก็ได้ผลเพราะในปี พ.ศ. 2559 – 2560 องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (World Tourism Organization หรือ WTO) รายงานว่า ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก
สหรัฐอเมริกาที่เป็นที่ 1 และสเปนที่เป็นที่ 2 [1]
ในช่วง ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 มีนักท่องเที่ยวทุกชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 35.38 ล้าน
คนท�ำให้มีรายได้เกิดขึ้น 2.75 แสนล้านบาท ในจ�ำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวมาภาคเหนือ 16.4 ล้านคน สร้างรายได้ 1.17
แสนล้านบาท รายได้เกิดขึ้นกับเชียงใหม่ 92,774.83 ล้านบาท เชียงราย 24,723.36 ล้านบาท และพะเยา 1,238.97 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ [1]
จังหวัดพะเยา ประชาชนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้โดยเฉลี่ยค่อนข้างต�่ำ ดังนั้น การจะ
กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อให้เกิดการจ้างงานและมีรายได้ตามที่กล่าวมาข้างต้นจึงต้องใช้แนวทางส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นน�ำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด [1]
พะเยาเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ส�ำคัญมากมาย เริ่มก่อตั้งเป็นเมือง เมื่อ พ.ศ. 1638 โดยพ่อขุนศรีจอม
ธรรม (ขุนเจื่อง) จนถึงปัจจุบันมีอายุ 923 ปี (เก่าแก่กว่าจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 200 ปี) เชียงใหม่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.
1839 จนถึงปัจจุบันมีอายุ 723 ปี [2]
จุดหมายสำ� คัญของจังหวัดพะเยา คือ บึงน�ำ้ จืดขนาดใหญ่ชอื่ กว๊านพะเยา ซึง่ เป็นบึงน�ำ้ จืดทีใ่ หญ่เป็นอันดับ
5 ของประเทศไทย รองจาก บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นอันดับ 1 และ หนองหาน จังหวัดสกลนคร เป็น
อันดับ 2 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี เป็นอันดับ 3 บึงละหาน ชัยภูมิ เป็นอันดับ 4
กว๊านพะเยาก่อนปี พ.ศ. 2484 เป็นบึงทีม่ ขี นาดไม่ใหญ่มากนัก เป็นบึงทีร่ องรับสายนำ�้ ทีไ่ หลมาจากทีต่ า่ ง ๆ
จน พ.ศ. 2484 ได้มีการปิดประตูกั้นน�้ำ ท�ำให้มีน�้ำหลากเข้ามาสะสมและท่วมพื้นที่โดยรอบ บึงน�้ำจึงขยายใหญ่มาก
ขึน้ ดังปรากฏอยูใ่ นปัจจุบนั รอบ ๆ กว๊านเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชาชนมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เนือ่ งจากการตัง้ ถิน่ ฐาน
ของชาวบ้านในอดีตมักนิยมอยูใ่ กล้แหล่งนำ�้ เพือ่ ใช้เป็นทางคมนาคม การอุปโภคบริโภค และใช้เป็นทีห่ าเลีย้ งชีพจาก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

80

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 77-85 (2019) Vol.9 No.3

การท�ำเกษตรกรรม ประมง การอยู่อาศัยเป็นเวลานาน ท�ำให้เกิดทุนทางสังคมที่สะสมกันมามากมายหลายชั่วอายุคน
และมีคุณค่าสมควรที่จะน�ำมาส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสู่จังหวัด
พะเยาให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและรายได้ที่จะน�ำไปสู่การมีชีวิตที่สุขสบายของคนในจังหวัดพะเยา
และงานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านที่ 4 คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อที่
4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและหัวข้อย่อยที่ 4.3.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะส�ำรวจทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยาพร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนาและเผย
แพร่เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาจังหวัดพะเยาให้มากขึ้นและผลจากการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องน�ำไปก�ำหนดเป็นนโยบาย หรือจัดท�ำโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพื่อส�ำรวจทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา
2. เพื่อประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยวจากทุนทางสังคมรอบกว๊านพะเยาและเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ให้สามารถดึงดูดการท่องเที่ยว
3. เพื่อจัดท�ำวีดิทัศน์และคู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา

ขอบเขตของการวิจยั

1. งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบกว๊าน
พะเยารวมถึงข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. พื้นที่ศึกษา ได้แก่ ชุมชนรอบกว๊านพะเยา ซึ่งมี 29 หมู่บ้าน ใน 6 ต�ำบล ของอ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

วิธีดำ� เนินการวิจยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักของการวิจัยนี้ คือ ทุนทางสังคม ซึ่งจะศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่อาศัยอยู่
ในชุมชนรอบกว๊านพะเยา รวมถึงข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่าง จะคัดเลือกจากประชากรโดยก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือรู้เรื่องดีเกี่ยวกับทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนรอบ
กว๊านพะเยา บุคคลเหล่านี้ ได้แก่
1. ข้าราชการ ได้แก่ พัฒนากรต�ำบล วัฒนธรรมจังหวัด
2. ข้าราชการส่วนท้องที่ ได้แก่ ก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านของพื้นที่รอบกว๊านพะเยา ซึ่งมี 6 ต�ำบล และ 29
หมู่บ้าน
3.ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อม และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ศึกษา
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รู้เรื่องทุนทางสังคมนั้น ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีบอกต่อ (snowball)
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จำ� นวนตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ไม่สามารถกำ� หนดขนาดเป็นจำ� นวนตายตัวได้ แต่จะเก็บไปตามผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามที่ก�ำหนดไว้และให้ได้จ�ำนวนที่มากเพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)
บุคคล 4 กลุ่ม โดยใช้แบบสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการท�ำวิจัยนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. รวบรวมเอกสารและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้ในการจัดทำ� แบบสำ� รวจทุนทางสังคมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน
รอบกว๊านพะเยา
2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคล 4 กลุ่ม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่จัดเตรียมเอาไว้แล้ว
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้การศึกษาความมีปฏิสมั พันธ์กนั (Interactive)
ของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเหตุและผลแก่กัน (Cause and Effect Approach) ในสภาพแวดล้อมหรือฉาก (background) ต่าง ๆ
แล้วจึงน�ำมาสรุปผลแบบองค์รวม (Holistic Approach) ซึง่ จะทำ� ให้เห็นภาพของปรากฏการณ์ทงั้ หมดทีเ่ ชือ่ มโยงต่อกัน

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่วิจัย จ�ำนวน 6 ต�ำบล รอบกว๊านพะเยา
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สรุปผลการวิจยั

การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาการท่องเทีย่ วจากทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
3 ประการ คือ 1) เพื่อส�ำรวจทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา 2) เพื่อประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยวทุน
ทางสังคมรอบกว๊านพะเยา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาให้สามารถดึงดูดการท่องเที่ยว และ 3) เพื่อจัดท�ำวีดิ
ทัศน์ และคู่มือส่งเสริมการท่องเที่ยวทุนทางสังคมรอบกว๊านพะเยา การวิจัยนี้ครอบคลุมชุมชนรอบกว๊านพะเยาทั้ง
6 ต�ำบล 29 หมู่บ้าน
การวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูน้ ำ� ท้องที่ ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ผู้รู้ที่ศึกษาเรื่องราวของจังหวัดพะเยามาเป็นเวลานาน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยมีแนวการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีศึกษาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล (Interactive Approach) และเทียบเคียงกับ
วรรณกรรมที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นองค์รวมในเรื่องเดียวกัน (Holistic Approach)
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลปฐมภูมิทั้ง 30 คน มีอายุระหว่าง 42-70 ปี เป็นก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 21 คน ผู้น�ำท้องถิ่น 1 คน พระภิกษุ 1 รูป ผู้เชี่ยวชาญปราชญ์ชาวบ้านเมืองพะเยา 7 คน เป็นชาย 28 คน
หญิง 2 คน จบการศึกษาปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 4 คน ปริญญาตรี 6 คน อนุปริญญา 1 คน มัธยมปลาย 10 คน
มัธยมต้น 3 คน และประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) 5 คน จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ข้อมูลทุนทางสังคม
จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิท�ำให้ค้นพบทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยามีทั้งสิ้น 28 อย่าง
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบประเมินผลความน่าสนใจในการดึงดูดการท่องเทีย่ วของชุมชนรอบ
กว๊านพะเยา แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านประเมินผล จึงได้ทุนทางสังคมที่มีความน่าสนใจดึงดูดการท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับดีและดีมาก จ�ำนวน 24 อย่าง ได้แก่
1. กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน�้ำขนาดใหญ่กลางเมือง เดิมเป็นแหล่งน�้ำตามธรรมชาติต่อมามีการท�ำประตู
กั้นน�้ำ และขุดดินขยายขอบตลิ่งให้จุน�้ำได้มากขึ้น ใช้เพื่อประโยชน์หลายด้านทั้งเป็นแหล่งน�้ำกิน น�้ำใช้ ประกอบ
อาชีพประมง และสันทนาการ จึงเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่จัดได้ว่าเป็นทุนทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ เกษรศิริอรุณชัยพร [3], นฤมล แก้วเปี้ย [4], ประพันธ์ นึกกระโทก [5], เลหล้า ตรีเอกานุกูล [6],
และกมล บุญเขต [7]
2. การจัดการขยะครบวงจรของต�ำบลแม่ใส เป็นแนวทางการจัดการขยะโดยให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ใช้สัญญาประชาคม จนประสบความส�ำเร็จ ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ จึงเป็นทุนทาง
สังคมในด้านภูมปิ ญ
ั ญา ความไว้วางใจ การจัดการ บรรทัดฐาน การมีสว่ นร่วม เป็นทุนทางสังคม ซึง่ สอดคล้องกับผล
งานวิจัยของ แก้วตา จันทรานุสรณ์ และคณะ [8], กมล บุญเขต [7], เกษรศิริ อรุณชัยพร [3], และนฤมล แก้วเปี้ย [4]
3. ความเชือ่ ของคนรอบกว๊านพะเยา เป็นความเชือ่ ในเรือ่ งผีมด ผีเม็ง ผีเสีย้ วบ้าน เสีย้ วเมือง เสีย้ ววัด ซึง่ เป็นความ
เชือ่ ดัง้ เดิม ทีย่ งั คงมีอยูใ่ นชุมชน เป็นทุนทางสังคมอย่างหนึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เกศรา ใจจันทร์ และคณะ [9],
ชลดา บุญอยู่ [10], เปรมชัย จันทร์จ�ำปา [11] และวุฒิชาติ ทอนศรี และคณะ [12]
4. งานประเพณี เป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนให้ความส�ำคัญ และเป็นจุดร่วมของความเชื่อ บรรทัดฐาน ค่า
นิยมร่วม ภูมิปัญญาและอื่น ๆ ของคนในชุมชน จึงเป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วุฒิชาติ ทอนศรี
และคณะ [12], สุปราณี จันทร์ส่ง และคณะ [13], เกศรา ใจจันทร์ และคณะ [9], และสุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ [14]
5. วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพเก่าแก่ที่สุดตกทอดกันมาหลายร้อยปี มีภูมิปัญญา ต�ำนาน เรื่อง
เล่าต่าง ๆมากมาย เป็นทุนทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15],
ชลดา บุญอยู่. [10] และนฤมล แก้วเปี้ย [4]
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6. อนุสาวรียพ์ ญาง�ำเมืองเป็นอนุสาวรียข์ องบุคคลสำ� คัญ ผูส้ ร้างความเจริญรุง่ เรืองให้แก่เมืองพะเยาในอดีต
จึงเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณชุมชน เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ แก้วตา จันทรานุสรณ์ และคณะ [8],
เกศรา ใจจันทร์และคณะ [9] และเปรมชัย จันทร์จ�ำปา [11]
7. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา (หอดูดาว)
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ แก้วตา จันทรา
นุสรณ์ และคณะ[8], และนฤมล แก้วเปี้ย [4]
8. บ้านโบราณสุทธภักติ เป็นบ้านไม้สกั ทองอายุ 97 ปี เคยเป็นทีร่ บั รองของรัชกาลที่ 7 และบุคคลส�ำคัญ จึงเป็น
สิง่ ทีแ่ สดงถึงความสำ� คัญของเมืองพะเยา ทำ� ให้มบี คุ คลสำ� คัญมาเยีย่ มเยือน เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15] และเมทินา อิสริยานนท์ [16]
9. โฮงเฮียนกว๊านพะเยา เป็นทีส่ อนวิถชี วี ติ ของชาวประมงนำ�้ จืดในกว๊านพะเยาทีม่ ภี มู ปิ ญั ญา ตำ� นาน เรือ่ งเล่า
สืบทอดกันมาหลายร้อยปี เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา ใจจันทร์และคณะ [9] และถวิลวดี
บุรีกุล [17]
10. ลานม๋วนใจ๋ หนองระบู ศูนย์รวมอาหารพื้นเมือง และภาคกลาง ที่หลากหลายราคาถูก เป็นทุนทาง
สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษรศิริ อรุณชัยพร [3] และเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15]
11. ครกหินบ้านงิ้ว เป็นภูมิปัญญาโบราณและการประกอบอาชีพที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นทุนทาง
สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษรศิริ อรุณชัยพร [3] และ เกศรา ใจจันทร์ และคณะ [9]
12. ตีมีดบ้านร่องไฮ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณ และการประกอบอาชีพที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน
เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษรศิริ อรุณชัยพร [3] และเกศรา ใจจันทร์ และคณะ [9]
13. ก่องข้าวบ้านสันบัวบก เป็นภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน หัตถกรรมพืน้ บ้าน และการประกอบอาชีพทีม่ เี อกลักษณ์
ของชุมชน เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา ใจจันทร์ และคณะ [9] และกมล บุญเขต และคณะ [7]
14. ท่าเรือโบราณบ้านทุง่ กิว่ เป็นท่าเรือเก่าทีเ่ คยใช้ประโยชน์เมือ่ 100 กว่าปีทผี่ ่านมา ปัจจุบันมีทงุ่ บัวกว่า
100 ไร่ให้นั่งเรือพายไปชม เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา ใจจันทร์ และคณะ [9]
15. โบราณสถานบ้านร่องไฮ โบราณสถานทีอ่ ายุมากกว่า 500 ปี เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15] และเกศรา ใจจันทร์ และคณะ [9]
16. บ้านไม้โบราณ เป็นบ้านเก่าตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ มีอายุ 97 ปี เป็นทุนทางสังคม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา ใจจันทร์ และคณะ [9] และกมล บุญเขต และคณะ [7]
17. พระเครื่องพะเยา เป็นของเก่าแก่โบราณ เป็นความเชื่อ เป็นที่รวมของความศรัทธา เป็นงานศิลป์ เป็น
ทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุล [17] และเลหล้า ตรีเอกานุกูล [6]
18. ไก่ชนพะเยา เป็นความเชื่อ ศิลปะ ภูมิปัญญา และการประกอบอาชีพที่มีเอกลักษณ์ของเมืองพะเยา
เป็นทุนทางสังคมที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุล [17] และวุฒิชาติ ทอนศรี และคณะ [12]
19. การเรียงอิฐก่อสร้างแบบพะเยา ภูมิปัญญา และการประกอบอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพะเยา
เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลหล้า ตรีเอกานุกูล [6] และวุฒิชาติ ทอนศรี และคณะ [12]
20. การปัน้ (แกะสลัก) พระพุทธรูปสกุลช่างพะเยา เป็นภูมปิ ญ
ั ญา ศิลปะ การประกอบอาชีพทีม่ เี อกลักษณ์
เฉพาะของพะเยา เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เลหล้า ตรีเอกานุกลู [6] และวุฒชิ าติ ทอนศรี และคณะ [12]
21. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ เป็นภูมิปัญญา เป็นการประกอบอาชีพ เพื่อปรับตัวสู้กับการ
เปลีย่ นแปลง เป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ แก้วตา จันทรานุสรณ์ และคณะ [8] และถวิลวดี บุรกี ลุ [17]
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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22. ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา “ชวาวาด” เป็นภูมปิ ญ
ั ญา เป็นการปรับตัวของชุมชน เป็นการประกอบอาชีพ
ที่มีเอกลักษณ์ของพะเยา เป็นศิลปินพะเยา จึงเป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แก้วตา จันทรานุสรณ์
และคณะ [8] และเลหล้า ตรีเอกานุกูล [6]
23. ปลาส้มบ้านสาง เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร เป็นอาชีพเก่าแก่ท่ีมีเอกลักษณ์ของพะเยา เป็น
ทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15] และเกศรา ใจจันทร์ [9]
24. วัดที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปที่อยู่รอบกว๊านพะเยา เป็นศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปัญญา
ศิลปะ ความเชื่อ จึงเป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา ใจจันทร์ [9] และกมล บุญเขต [7]
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 พบว่า ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ทุนทางสังคมทีผ่ า่ นการประเมินผลจากผูท้ รงคุณวุฒิ และอยูใ่ น
ระดับดีกับดีมาก รวมกันเป็น 24 อย่าง แล้วน�ำไปจัดท�ำเป็นคู่มือและวีดิทัศน์ เพื่อจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงานราชการ
(ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา) เอกชน (หอการค้าจังหวัดพะเยา) และสถานศึกษาของรัฐ รวมทั้งจัดส่งวีดิทัศน์ไปทาง
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ และและได้บรรยายให้กับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
งานวิจัยนี้เป็นชิ้นแรกที่ได้มีการศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่าน ประเมินเพื่อคัดเลือกเฉพาะทุนทางสังคมที่น่าสนใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา และงานวิจัย
นี้ได้น�ำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์โดยตรง คือ น�ำเสนอผลงานวิจัยสู่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่
ไปยังเยาวชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในจังหวัดพะเยา เพื่อให้เผยแพร่ไปยังพ่อ แม่ และชุมชน
นอกจากนี้ยังน�ำผลวิจัยเผยแพร่ไปยังสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น YouTube สถานีวิทยุ และผู้จัดงานด้านการท่องเที่ยวใน
ภาคเหนือ

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรมีการกระจายผลการศึกษาไปสู่ภาครัฐ และเอกชนอย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทุน
ทางสังคมรอบกว๊านพะเยา
2. ควรมีการกระจายผลการศึกษาไปสู่ผู้สูงวัยทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้มีการน�ำเที่ยว “ไหว้พระ 100 ปี
ชุบชีวยี นื ยาว” โดยลูกหลาน แสดงความกตัญญูตอ่ พ่อแม่ ปูย่ า่ ตายาย ด้วยการพาเทีย่ วมาไหว้พระให้เป็นสิรมิ งคลต่อชีวติ
3. ควรมีการกระจายผลการศึกษาไปสูเ่ ยาวชนในโรงเรียนมัธยม อาชีวะ เทคนิค เพือ่ สร้างความภาคภูมใิ จ
ว่าบ้านเกิดของตนมีของดีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก จะได้พาพ่อแม่เที่ยว และช่วยกันกระจายข่าวของดีที่มีอยู่ในบ้านเกิด
ไปสู่ชุมชนและพื้นที่อื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ให้มีการส�ำรวจทุนทางสังคมที่น่าสนใจในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาส่งเสริมการท่องเที่ยว
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