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บทคดัย่อ
 งำนวจัิยเรือ่ง กำรพฒันำกำรท่องเท่ียวจำกทุนทำงสงัคมของชมุชนรอบกว๊ำนพะเยำ มีวตัถปุระสงค์ 3 ประกำร 

คอื 1) สสำรวจทนุทำงสังคมของชมุชนรอบกว๊ำนพะเยำ 2) ประเมินศักยภำพทำงกำรท่องเทีย่วทนุทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ 

และเสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำให้สำมำรถดึงดูดกำรท่องเทีย่ว และ 3) จดัทสำวดีทีศัน์ และคู่มือส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว

ทนุทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ พืน้ทีศึ่กษำ คอื ชมุชนรอบกว๊ำนพะเยำครอบคลมุ 6 ตสำบล 29 หมูบ้่ำน งำนวจิยันีเ้ป็นเชงิ

คณุภำพ เกบ็รวบรวมข้อมลูจำก 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลปฐมภมิู สอบถำมเชิงลึก ผูน้สำท้องท่ี ผูบ้รหิำรท้องถ่ิน พระภกิษุ และ

ผูรู้เ้รือ่งรำวของพะเยำเป็นอย่ำงดี รวมทัง้สิน้ 30 คน โดยใช้แบบกำรสมัภำษณ์เป็นเครือ่งมือ แหล่งข้อมูลทติุยภมิูได้จำก

เอกสำรและงำนวจิยั จำกน้ันนสำข้อมูลทัง้ 2 แหล่งมำสังเครำะห์ได้เป็นทุนทำงสังคมของชมุชนรอบกว๊ำนพะเยำ จสำนวน 

28 อย่ำง แล้วจึงนสำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำนประเมินผล โดยใช้แบบประเมินผลควำมน่ำสนใจดึงดูดกำรท่องเที่ยว

 ผลกำรศึกษำจำกวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 สสำรวจแล้วพบว่ำ ทนุทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ มีจสำนวน 28 อย่ำง และ

วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 พบว่ำ ทนุทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำท่ีน่ำสนใจดึงดูดกำรท่องเทีย่วในระดับดีและดีมำกมี 24 อย่ำง 

ได้แก่ 1. กว๊ำนพะเยำ 2. กำรจดักำรขยะครบวงจรของตสำบลแม่ใส 3. ควำมเช่ือของคนรอบกว๊ำน 4. งำนประเพณีของพะเยำ  

5. วถิชีวีติชำวประมงพืน้บ้ำนกว๊ำนพะเยำ 6. อนุสำวรย์ีพญำงสำเมอืง 7. สวนเฉลมิพระเกยีรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั 

และอุทยำนกำรเรียนรู้จังหวัดพะเยำ (หอดูดำว) 8. บ้ำนโบรำณสุทธภักติ 9. โฮงเฮียนกว๊ำนพะเยำ 10. ลำนม๋วนใจ๋ หน

องระบู 11. ครกหินบ้ำนงิ้ว 12. ตีมีดบ้ำนร่องไฮ 13. ก่องข้ำวบ้ำนสันบัวบก 14. ท่ำเรือโบรำณบ้ำนทุ่งกิ่ว 15. โบรำณ

สถำนบ้ำนร่องไฮ 16. บ้ำนไม้โบรำณ 17. พระเครื่องพะเยำ 18. ไก่ชนพะเยำ 19. กำรเรียงอิฐก่อสร้ำงแบบพะเยำ 

20. กำรปั้น (แกะสลัก) พระพุทธรูปสกุลช่ำงพะเยำ 21. หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ 22. ผลิตภัณฑ์จำก

ผักตบชวำ “ชวำวำด” 23. ปลำส้มบ้ำนสำง และ 24. วัดที่มีอำยุ 100 ปีขึ้นไปที่อยู่รอบกว๊ำนพะเยำ (ไหว้พระ 100 ปี  
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ชุบชีวียืนยำว) และวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 พบว่ำ ได้นสำผลกำรศึกษำไปจัดทสำคู่มือและวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ไปยัง 

หน่วยงำนรำชกำร เอกชน และส่ือออนไลน์ พร้อมท้ังบรรยำยให้กบันสิิตระดับปรญิญำตร ีและนักเรยีน ชัน้มัธยมศึกษำ

ปีที่ 6 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำนี้ คือ ควรมีกำรกระจำยผลกำรศึกษำผ่ำนทำงสื่อสำรมวลชนประเภทต่ำง ๆ  รวมทั้ง

สือ่ออนไลน์ไปยงัหน่วยงำนของรฐั และเอกชน เพือ่ส่งเสรมิให้มีนกัท่องเทีย่วเข้ำมำเท่ียวและค้ำงคืนในจงัหวดัพะเยำ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย คือ ให้มีกำรสสำรวจทุนทำงสังคมที่น่ำสนใจในพื้นที่ต่ำง ๆ  เพื่อนสำมำส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

ค�าส�าคญั: กำรท่องเที่ยว ทุนทำงสังคม ชุมชน กว๊ำนพะเยำ

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 (carv-

ing) 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 vari-

ous 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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บทน�า
 กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อซื้อสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ  ของประชำชนจะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและรำยได้เพิ่มมำก

ขึ้นเป็นทวีคูณและเมื่อประชำชนมีงำนทสำ มีรำยได้ใช้สอยก็จะทสำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่มีควำมสุข สบำยขึ้นกำรใช้จ่ำย

ของคนในพื้นที่จะทสำให้เกิดกำรจ้ำงงำนได้ระดับหนึ่งซึ่งไม่มำกนักเพรำะคนในท้องถิ่นมีกสำลังซื้อไม่มำกจึงจสำเป็นที่

จะต้องกระตุ้นกำรใช้จ่ำยในท้องถิ่นให้มีมำกขึ้น แนวทำงหนึ่งคือ กำรส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่นั้น ๆ  ให้

มำกขึ้น

 กำรใช้จ่ำยเงินของนกัท่องเทีย่วจะทสำให้เกดิกสำลงัซ้ือทีส่ร้ำงผลกระทบไปข้ำงหน้ำ (forward effect) กล่ำวคอื

ธุรกจิเกีย่วกบัทีพ่กั (ได้แก่ โรงแรม รสีอร์ท โฮมสเตย์) ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของทีร่ะลกึ ผูป้ระกอบกำรขนส่งและอืน่ ๆ   

 จะเกดิกำรจ้ำงงำนและมรีำยได้ ในขณะเดียวกนัจะสร้ำงผลกระทบไปข้ำงหลงั (backward effect) ได้แก่ ภำค

เกษตรกรรมทีผ่ลติวตัถดิุบท่ีใช้ทสำอำหำร ของท่ีระลกึ ผูใ้ช้แรงงำนและอ่ืน ๆ  ก็จะเกิดกำรจ้ำงงำนและมีรำยได้ ผลกระทบไปข้ำง

หน้ำและข้ำงหลงัทีเ่กดิขึน้นีจ้ะสร้ำงงำนและรำยได้ไปสูห่ลำย ๆ  ภำคส่วน ในภำพรวมประชำชนในพืน้ทีท่่องเท่ียวเหล่ำนัน้จะ

ได้รบัผลดีเป็นจสำนวนมำกและผลดีจะกระจำยไปสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ด้วย กำรส่งเสรมิกำรท่องเท่ียวจงึเป็นแนวทำงกระตุ้นเศรษฐกจิ 

ในท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี [1]

 ตลอดระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำทุกรัฐบำลเล็งเห็นผลดีของกำรท่องเท่ียวท่ีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยส่วนรวม และในพื้นท่ีท่องเท่ียวจึงพยำยำมวำงมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จะอสำนวยควำมสะดวกและส่งเสริม

กำรท่องเที่ยว ซึ่งก็ได้ผลเพรำะในปี พ.ศ. 2559 – 2560 องค์กรกำรท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชำชำติ (World Tour-

ism Organization หรือ WTO) รำยงำนว่ำ ประเทศไทยมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมำกเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจำก

สหรัฐอเมริกำที่เป็นที่ 1 และสเปนที่เป็นที่ 2 [1]

 ในช่วง ตุลำคม 2559 ถึง กันยำยน 2560 มีนักท่องเที่ยวทุกชำติเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทย 35.38 ล้ำน

คนทสำให้มีรำยได้เกิดขึ้น 2.75 แสนล้ำนบำท ในจสำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวมำภำคเหนือ 16.4 ล้ำนคน สร้ำงรำยได้ 1.17 

แสนล้ำนบำท รำยได้เกิดขึ้นกับเชียงใหม่ 92,774.83 ล้ำนบำท เชียงรำย 24,723.36 ล้ำนบำท และพะเยำ 1,238.97 ล้ำน

บำท ตำมลสำดับ [1]

 จังหวัดพะเยำ ประชำชนส่วนมำกมีอำชีพเกษตรกรรม และมีรำยได้โดยเฉลี่ยค่อนข้ำงตส่ำ ดังนั้น กำรจะ

กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและมีรำยได้ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงต้องใช้แนวทำงส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยว เพื่อให้กำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนสำไปสู่กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของจังหวัด [1]

 พะเยำเป็นจังหวัดที่มีประวัติศำสตร์สสำคัญมำกมำย เริ่มก่อตั้งเป็นเมือง เมื่อ พ.ศ. 1638 โดยพ่อขุนศรีจอม

ธรรม (ขุนเจื่อง) จนถึงปัจจุบันมีอำยุ 923 ปี (เก่ำแก่กว่ำจังหวัดเชียงใหม่มำกกว่ำ 200 ปี) เชียงใหม่สร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 

1839 จนถึงปัจจุบันมีอำยุ 723 ปี [2]

 จุดหมำยสสำคญัของจงัหวดัพะเยำ คือ บึงนสำ้จดืขนำดใหญ่ชือ่ กว๊ำนพะเยำ ซ่ึงเป็นบงึนสำ้จดืท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 

5 ของประเทศไทย รองจำก บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นอันดับ 1 และ หนองหำน จังหวัดสกลนคร เป็น

อันดับ 2 หนองหำนกุมภวำปี อุดรธำนี เป็นอันดับ 3 บึงละหำน ชัยภูมิ เป็นอันดับ 4

 กว๊ำนพะเยำก่อนปี พ.ศ. 2484 เป็นบึงท่ีมีขนำดไม่ใหญ่มำกนัก เป็นบงึท่ีรองรบัสำยนสำ้ท่ีไหลมำจำกท่ีต่ำง ๆ  

จน พ.ศ. 2484 ได้มีกำรปิดประตูกั้นนส้ำ ทสำให้มีนส้ำหลำกเข้ำมำสะสมและท่วมพื้นที่โดยรอบ บึงนส้ำจึงขยำยใหญ่มำก

ขึน้ดังปรำกฏอยูใ่นปัจจบัุน รอบ ๆ  กว๊ำนเป็นท่ีอยูอ่ำศัยของประชำชนมำเป็นเวลำหลำยร้อยปี เนือ่งจำกกำรต้ังถิน่ฐำน

ของชำวบ้ำนในอดีตมักนิยมอยูใ่กล้แหล่งนสำ้เพือ่ใช้เป็นทำงคมนำคม กำรอปุโภคบรโิภค และใช้เป็นทีห่ำเลีย้งชพีจำก
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กำรทสำเกษตรกรรม ประมง กำรอยู่อำศัยเป็นเวลำนำน ทสำให้เกิดทุนทำงสังคมที่สะสมกันมำมำกมำยหลำยชั่วอำยุคน

และมีคุณค่ำสมควรท่ีจะนสำมำส่งเสริมและพัฒนำให้สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ำมำสู่จังหวัด

พะเยำให้มำกข้ึน ซ่ึงจะช่วยสร้ำงกำรจ้ำงงำนและรำยได้ที่จะนสำไปสู่กำรมีชีวิตท่ีสุขสบำยของคนในจังหวัดพะเยำ 

และงำนวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในด้ำนที่ 4 คือ กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน หัวข้อที่ 

4.3 สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยวและหัวข้อย่อยที่ 4.3.1 กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม ด้วย

เหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะสสำรวจทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำพร้อมทั้งหำแนวทำงพัฒนำและเผย

แพร่เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมำจังหวัดพะเยำให้มำกข้ึนและผลจำกกำรศึกษำนี้จะเป็นข้อมูลให้หน่วยงำนรำชกำร

ที่เกี่ยวข้องนสำไปกสำหนดเป็นนโยบำย หรือจัดทสำโครงกำรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อสสำรวจทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ

2. เพื่อประเมินศักยภำพทำงกำรท่องเท่ียวจำกทุนทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำและเสนอแนะแนวทำงพัฒนำ 

ให้สำมำรถดึงดูดกำรท่องเที่ยว

 3. เพื่อจัดทสำวีดิทัศน์และคู่มือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจำกทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ

ขอบเขตของการวจิยั
 1. งำนวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)

 2. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่อำศัยอยู่ในชุมชนรอบกว๊ำน

พะเยำรวมถึงข้ำรำชกำร ผู้ทรงคุณวุฒิต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. พื้นที่ศึกษำ ได้แก่ ชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ ซึ่งมี 29 หมู่บ้ำน ใน 6 ตสำบล ของอสำเภอเมืองพะเยำ จังหวัด

พะเยำ

วธีิด�าเนินการวจิยั
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักของกำรวิจัยนี้ คือ ทุนทำงสังคม ซึ่งจะศึกษำผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่อำศัยอยู่

ในชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ รวมถึงข้ำรำชกำร ผู้ทรงคุณวุฒิต่ำง ๆ กลุ่มตัวอย่ำง จะคัดเลือกจำกประชำกรโดยกสำหนด

คุณสมบัติของผู้ที่จะให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง หรือรู้เร่ืองดีเก่ียวกับทุนทำงสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชนรอบ

กว๊ำนพะเยำ บุคคลเหล่ำนี้ ได้แก่

 1. ข้ำรำชกำร ได้แก่ พัฒนำกรตสำบล วัฒนธรรมจังหวัด

 2. ข้ำรำชกำรส่วนท้องที่ ได้แก่ กสำนันและผู้ใหญ่บ้ำนของพื้นที่รอบกว๊ำนพะเยำ ซึ่งมี 6 ตสำบล และ 29 

หมู่บ้ำน

 3.ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบำลตสำบลบ้ำนต๋อม และองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลในพื้นที่ศึกษำ

 4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รู้เรื่องทุนทำงสังคมนั้น ๆ เป็นอย่ำงดี ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีบอกต่อ (snowball) 
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 จสำนวนตัวอย่ำงทัง้ 4 กลุ่มไม่สำมำรถกสำหนดขนำดเป็นจสำนวนตำยตัวได้ แต่จะเกบ็ไปตำมผูท่ี้มีคุณสมบติั

ตำมที่กสำหนดไว้และให้ได้จสำนวนที่มำกเพียงพอในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 กำรวจัิยนีเ้ป็นกำรวจัิยเชิงคุณภำพ วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูจะใช้กำรสัมภำษณ์เชงิลกึ (Indepth Interview) 

บุคคล 4 กลุ่ม โดยใช้แบบสัมภำษณ์

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรทสำวิจัยนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ

 1. รวบรวมเอกสำรและผลงำนวจิยัท่ีเก่ียวข้อง เพือ่ใช้ในกำรจดัทสำแบบสสำรวจทนุทำงสงัคมท่ีมอียูใ่นชมุชน 

รอบกว๊ำนพะเยำ

 2. ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก บุคคล 4 กลุ่ม โดยใช้แบบสัมภำษณ์ที่จัดเตรียมเอำไว้แล้ว

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 กำรวจิยันีเ้ป็นกำรวจิัยเชงิคุณภำพ กำรวเิครำะห์ข้อมูลจะใช้กำรศกึษำควำมมปีฏสิมัพนัธ์กนั (Interactive) 

ของสิ่งต่ำง ๆ  ที่เป็นเหตุและผลแก่กัน (Cause and Effect Approach) ในสภำพแวดล้อมหรือฉำก (background) ต่ำง ๆ  

แล้วจึงนสำมำสรปุผลแบบองค์รวม (Holistic Approach) ซ่ึงจะทสำให้เหน็ภำพของปรำกฏกำรณ์ท้ังหมดท่ีเชือ่มโยงต่อกัน

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่วิจัย จสำนวน 6 ตสำบล รอบกว๊ำนพะเยำ
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สรุปผลการวจิยั
 กำรวจิยัเรือ่ง กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วจำกทนุทำงสงัคมของชมุชนรอบกว๊ำนพะเยำ มีวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั  

3 ประกำร คือ 1) เพื่อสสำรวจทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ 2) เพื่อประเมินศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยวทุน

ทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ และเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำให้สำมำรถดึงดูดกำรท่องเท่ียว และ 3) เพื่อจัดทสำวีดิ

ทัศน์ และคู่มือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวทุนทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ กำรวิจัยน้ีครอบคลุมชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำท้ัง 

6 ตสำบล 29 หมู่บ้ำน

 กำรวจัิยน้ีเป็นงำนวจิยัเชงิคุณภำพ โดยสมัภำษณ์แบบเจำะลกึ ผูน้สำท้องท่ี ผูน้สำท้องถิน่ ปรำชญ์ชำวบ้ำน และ 

ผู้รู้ที่ศึกษำเรื่องรำวของจังหวัดพะเยำมำเป็นเวลำนำน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยมีแนวกำรสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือ กำร

วิเครำะห์ข้อมูลจะใช้วิธีศึกษำควำมสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่ำงมีเหตุผล (Interactive Approach) และเทียบเคียงกับ

วรรณกรรมที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อหำข้อสรุปที่เป็นองค์รวมในเรื่องเดียวกัน (Holistic Approach)

 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ให้ข้อมูลปฐมภูมิทั้ง 30 คน มีอำยุระหว่ำง 42-70 ปี เป็นกสำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้ำน 21 คน ผู้นสำท้องถิ่น 1 คน พระภิกษุ 1 รูป ผู้เชี่ยวชำญปรำชญ์ชำวบ้ำนเมืองพะเยำ 7 คน เป็นชำย 28 คน  

หญิง 2 คน จบกำรศึกษำปริญญำเอก 1 คน ปริญญำโท 4 คน ปริญญำตรี 6 คน อนุปริญญำ 1 คน มัธยมปลำย 10 คน  

มัธยมต้น 3 คน และประถมศึกษำปีที่ 4 (ป.4) 5 คน จำกวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 พบว่ำ ข้อมูลทุนทำงสังคม 

จำกแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิทสำให้ค้นพบทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำมีทั้งส้ิน 28 อย่ำง 

จำกวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 พบว่ำ ผูว้จิยัได้สร้ำงแบบประเมินผลควำมน่ำสนใจในกำรดึงดูดกำรท่องเทีย่วของชมุชนรอบ 

กว๊ำนพะเยำ แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำนประเมินผล จึงได้ทุนทำงสังคมที่มีควำมน่ำสนใจดึงดูดกำรท่องเที่ยวอยู่ใน

ระดับดีและดีมำก จสำนวน 24 อย่ำง ได้แก่

 1. กว๊ำนพะเยำ เป็นแหล่งนส้ำขนำดใหญ่กลำงเมือง เดิมเป็นแหล่งนส้ำตำมธรรมชำติต่อมำมีกำรทสำประตู

กั้นนส้ำ และขุดดินขยำยขอบตลิ่งให้จุนส้ำได้มำกขึ้น ใช้เพื่อประโยชน์หลำยด้ำนท้ังเป็นแหล่งนส้ำกิน นส้ำใช้ ประกอบ

อำชีพประมง และสันทนำกำร จึงเป็นทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่จัดได้ว่ำเป็นทุนทำงสังคมอย่ำงหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง

กับผลงำนวิจัยของ เกษรศิริอรุณชัยพร [3], นฤมล แก้วเปี้ย [4], ประพันธ์ นึกกระโทก [5], เลหล้ำ ตรีเอกำนุกูล [6], 

และกมล บุญเขต [7]

 2. กำรจัดกำรขยะครบวงจรของตสำบลแม่ใส เป็นแนวทำงกำรจดักำรขยะโดยให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

ใช้สัญญำประชำคม จนประสบควำมสสำเร็จ ได้รับรำงวัลทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภำคและประเทศ จึงเป็นทุนทำง

สงัคมในด้ำนภมิูปัญญำ ควำมไว้วำงใจ กำรจดักำร บรรทดัฐำน กำรมส่ีวนร่วม เป็นทุนทำงสังคม ซึง่สอดคล้องกบัผล

งำนวิจัยของ แก้วตำ จันทรำนุสรณ์ และคณะ [8], กมล บุญเขต [7], เกษรศิริ อรุณชัยพร [3], และนฤมล แก้วเปี้ย [4]

 3. ควำมเชือ่ของคนรอบกว๊ำนพะเยำ เป็นควำมเชือ่ในเรือ่งผมีด ผเีม็ง ผเีส้ียวบ้ำน เสีย้วเมอืง เส้ียววดั ซ่ึงเป็นควำม

เชือ่ด้ังเดิม ทียั่งคงมีอยู่ในชมุชน เป็นทนุทำงสงัคมอย่ำงหน่ึง สอดคล้องกบัผลงำนวจิยัของ เกศรำ ใจจนัทร์ และคณะ [9], 

ชลดำ บุญอยู่ [10], เปรมชัย จันทร์จสำปำ [11] และวุฒิชำติ ทอนศรี และคณะ [12]

 4. งำนประเพณี เป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนให้ควำมสสำคัญ และเป็นจุดร่วมของควำมเชื่อ บรรทัดฐำน ค่ำ

นิยมร่วม ภูมิปัญญำและอื่น ๆ ของคนในชุมชน จึงเป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ วุฒิชำติ ทอนศรี 

และคณะ [12], สุปรำณี จันทร์ส่ง และคณะ [13], เกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9], และสุพัตตรำ ตันติจริยำพันธ์ [14]

 5. วิถีชีวิตชำวประมงพื้นบ้ำนเป็นอำชีพเก่ำแก่ที่สุดตกทอดกันมำหลำยร้อยปี มีภูมิปัญญำ ตสำนำน เรื่อง

เล่ำต่ำง ๆมำกมำย เป็นทุนทำงสังคมอย่ำงหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15], 

ชลดำ บุญอยู่. [10] และนฤมล แก้วเปี้ย [4]
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 6. อนุสำวรย์ีพญำงสำเมืองเป็นอนุสำวรีย์ของบุคคลสสำคัญ ผูส้ร้ำงควำมเจรญิรุง่เรอืงให้แก่เมอืงพะเยำในอดีต 

จงึเป็นศูนย์รวมของจติวญิญำณชมุชน เป็นทนุทำงสังคม สอดคล้องกบังำนวิจัยของ แก้วตำ จันทรำนุสรณ์ และคณะ [8], 

เกศรำ ใจจันทร์และคณะ [9] และเปรมชัย จันทร์จสำปำ [11]

 7. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และอุทยำนกำรเรียนรู้จังหวัดพะเยำ (หอดูดำว) 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และดำรำศำสตร์ เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ แก้วตำ จันทรำ

นุสรณ์ และคณะ[8], และนฤมล แก้วเปี้ย [4]

 8. บ้ำนโบรำณสุทธภกัติ เป็นบ้ำนไม้สักทองอำย ุ97 ปี เคยเป็นท่ีรบัรองของรชักำลท่ี 7 และบคุคลสสำคัญ จงึเป็น

สิง่ทีแ่สดงถงึควำมสสำคญัของเมืองพะเยำ ทสำให้มบีคุคลสสำคญัมำเยีย่มเยอืน เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกบังำนวจิยัของ 

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15] และเมทินำ อิสริยำนนท์ [16]

 9. โฮงเฮยีนกว๊ำนพะเยำ เป็นทีส่อนวถิชีวิีตของชำวประมงนสำ้จดืในกว๊ำนพะเยำทีมี่ภมิูปัญญำ ตสำนำน เรือ่งเล่ำ 

สืบทอดกันมำหลำยร้อยปี เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศรำ ใจจันทร์และคณะ [9] และถวิลวดี 

บุรีกุล [17]

 10. ลำนม๋วนใจ๋ หนองระบู ศูนย์รวมอำหำรพื้นเมือง และภำคกลำง ที่หลำกหลำยรำคำถูก เป็นทุนทำง

สังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกษรศิริ อรุณชัยพร [3] และเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15]

 11. ครกหินบ้ำนงิ้ว เป็นภูมิปัญญำโบรำณและกำรประกอบอำชีพที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นทุนทำง

สังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกษรศิริ อรุณชัยพร [3] และ เกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9]

 12. ตีมีดบ้ำนร่องไฮ เป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำนแต่โบรำณ และกำรประกอบอำชีพที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน 

เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกษรศิริ อรุณชัยพร [3] และเกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9]

 13. ก่องข้ำวบ้ำนสันบวับก เป็นภมิูปัญญำชำวบ้ำน หตัถกรรมพืน้บ้ำน และกำรประกอบอำชพีทีมี่เอกลกัษณ์

ของชุมชน เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวจิัยของ เกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9] และกมล บุญเขต และคณะ [7] 

 14. ท่ำเรือโบรำณบ้ำนทุง่กิว่ เป็นท่ำเรือเก่ำทีเ่คยใชป้ระโยชน์เมือ่ 100 กวำ่ปีทีผ่่ำนมำ ปัจจบุันมทีุง่บวักว่ำ 

100 ไร่ให้นั่งเรือพำยไปชม เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9]

 15. โบรำณสถำนบ้ำนร่องไฮ โบรำณสถำนทีอ่ำยมุำกกว่ำ 500 ปี เป็นทนุทำงสงัคม สอดคล้องกบังำนวจิยั

ของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15] และเกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9]

 16. บ้ำนไม้โบรำณ เป็นบ้ำนเก่ำตำมแบบสถำปัตยกรรมล้ำนนำโบรำณ มีอำยุ 97 ปี เป็นทุนทำงสังคม 

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9] และกมล บุญเขต และคณะ [7]

 17. พระเครื่องพะเยำ เป็นของเก่ำแก่โบรำณ เป็นควำมเชื่อ เป็นที่รวมของควำมศรัทธำ เป็นงำนศิลป์ เป็น

ทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุล [17] และเลหล้ำ ตรีเอกำนุกูล [6]

 18. ไก่ชนพะเยำ เป็นควำมเชื่อ ศิลปะ ภูมิปัญญำ และกำรประกอบอำชีพที่มีเอกลักษณ์ของเมืองพะเยำ 

เป็นทุนทำงสังคมที่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุล [17] และวุฒิชำติ ทอนศรี และคณะ [12]

 19. กำรเรียงอิฐก่อสร้ำงแบบพะเยำ ภูมิปัญญำ และกำรประกอบอำชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของพะเยำ 

เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เลหล้ำ ตรีเอกำนุกูล [6] และวุฒิชำติ ทอนศรี และคณะ [12]

 20. กำรป้ัน (แกะสลกั) พระพทุธรปูสกลุช่ำงพะเยำ เป็นภมิูปัญญำ ศิลปะ กำรประกอบอำชพีทีมี่เอกลกัษณ์

เฉพำะของพะเยำ เป็นทนุทำงสังคม สอดคล้องกบังำนวจิยัของ เลหล้ำ ตรเีอกำนุกลู [6] และวฒุชิำติ ทอนศร ีและคณะ [12] 

 21. หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ เป็นภูมิปัญญำ เป็นกำรประกอบอำชีพ เพื่อปรับตัวสู้กับกำร

เปลีย่นแปลง เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับผลงำนวจิยัของ แก้วตำ จนัทรำนสุรณ์ และคณะ [8] และถวลิวดี บรุกีลุ [17] 
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 22. ผลติภณัฑ์จำกผกัตบชวำ “ชวำวำด” เป็นภมิูปัญญำ เป็นกำรปรบัตัวของชุมชน เป็นกำรประกอบอำชพี

ที่มีเอกลักษณ์ของพะเยำ เป็นศิลปินพะเยำ จึงเป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ แก้วตำ จันทรำนุสรณ์ 

และคณะ [8] และเลหล้ำ ตรีเอกำนุกูล [6]

 23. ปลำส้มบ้ำนสำง เป็นภูมิปัญญำในกำรถนอมอำหำร เป็นอำชีพเก่ำแก่ที่มีเอกลักษณ์ของพะเยำ เป็น

ทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15] และเกศรำ ใจจันทร์ [9]

 24. วัดที่มีอำยุ 100 ปีขึ้นไปที่อยู่รอบกว๊ำนพะเยำ เป็นศำสนสถำน โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ภูมิปัญญำ 

ศิลปะ ควำมเชื่อ จึงเป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศรำ ใจจันทร์ [9] และกมล บุญเขต [7]

 จำกวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 พบว่ำ ผูวิ้จยัได้นสำทุนทำงสังคมท่ีผ่ำนกำรประเมินผลจำกผูท้รงคุณวฒิุ และอยูใ่น

ระดับดีกับดีมำก รวมกันเป็น 24 อย่ำง แล้วนสำไปจัดทสำเป็นคู่มือและวีดิทัศน์ เพื่อจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนรำชกำร 

(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ) เอกชน (หอกำรค้ำจังหวัดพะเยำ) และสถำนศึกษำของรัฐ รวมทั้งจัดส่งวีดิทัศน์ไปทำง

สื่อออนไลน์ต่ำง ๆ และและได้บรรยำยให้กับนิสิตปริญญำตรี มหำวิทยำลัยพะเยำ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ของโรงเรียนพะเยำพิทยำคม

 งำนวิจัยนี้เป็นชิ้นแรกท่ีได้มีกำรศึกษำทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 

ท่ำน ประเมินเพื่อคัดเลือกเฉพำะทุนทำงสังคมที่น่ำสนใจในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวรอบกว๊ำนพะเยำ และงำนวิจัย

นี้ได้นสำผลกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์โดยตรง คือ นสำเสนอผลงำนวิจัยสู่ภำครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่

ไปยังเยำวชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีภูมิลสำเนำอยู่ในจังหวัดพะเยำ เพื่อให้เผยแพร่ไปยังพ่อ แม่ และชุมชน 

นอกจำกนี้ยังนสำผลวิจัยเผยแพร่ไปยังสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ  เช่น YouTube สถำนีวิทยุ และผู้จัดงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวใน

ภำคเหนือ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

 1. ควรมีกำรกระจำยผลกำรศึกษำไปสู่ภำครัฐ และเอกชนอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทุน

ทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ

 2. ควรมีกำรกระจำยผลกำรศึกษำไปสู่ผู้สูงวัยทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้มีกำรนสำเที่ยว “ไหว้พระ 100 ปี  

ชุบชวียืีนยำว” โดยลกูหลำน แสดงควำมกตัญญูต่อพ่อแม่ ปูย่่ำ ตำยำย ด้วยกำรพำเท่ียวมำไหว้พระให้เป็นสิรมิงคลต่อชวีติ

 3. ควรมกีำรกระจำยผลกำรศกึษำไปสูเ่ยำวชนในโรงเรยีนมธัยม อำชวีะ เทคนคิ เพือ่สร้ำงควำมภำคภมูใิจ 

ว่ำบ้ำนเกิดของตนมีของดีอยู่เป็นจสำนวนมำก จะได้พำพ่อแม่เท่ียว และช่วยกันกระจำยข่ำวของดีที่มีอยู่ในบ้ำนเกิด

ไปสู่ชุมชนและพื้นที่อื่น ๆ

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. ให้มีกำรสสำรวจทุนทำงสังคมที่น่ำสนใจในพื้นที่ต่ำง ๆ เพ่ือนสำมำส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
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