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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันตก เพ่ือ
วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคตะวันตก การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาในพ้ืนที่ภาค
ตะวันตก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยวิธีเลือกการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร และ
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันตก ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 2) การท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพ 3) การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ 4) การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และประเพณี  
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวภาคตะวันตก, การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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Abstract 

This study aims to study factors affecting tourism in the western region. To analyze 
And evaluate the efficiency of tourism in the western community. this study Study in the 
western region of 5 provinces including Tak, Kanchanaburi. Ratchaburi Phetchaburi Province 
And Prachuap Khiri Khan The tourist attraction by the community. The results show that the 
factors affecting the western tourism are: 1) natural tourism 2) tourism, local wisdom, 
lifestyle and occupation 3) tourism history and archeology Antiques and 4) tourism, arts and 
culture 

 
Keywords : Factors affecting tourism, Western tourism, Tourism by the community 
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บทน า 
ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอุปสรรคของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ในหลายพ้ืนที่ เช่น การศึกษาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้านเศรษฐกิจ 
พบว่า ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า มี
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว เพ่ือตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พบว่า ชุมชนขาดการมีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่อง และ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการได้รับประโยชน์ พบว่า ชุมชนไม่มีการรวมตัวกันเพ่ือ
ประกอบธุรกิจ ร่วมกัน และส่วนใหญ่ชุมชนจะมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว (วรรณวิมล ภู่นาค , 2557) 
ชี้ให้เห็นว่าชุมชนตระหนักถึงการเรียนรู้ ทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม แต่ขาดความร่วมมือ เช่นเดียวกับผลการวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและ
ท้องถิ่น (สุดถนอม ตันเจริญ, 2559) ซึ่งพบว่า องค์กรชุมชนถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการจัดการและการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้จิตส านึกในการพัฒนาตนเอง แต่ความความเข้มแข็งในชุมชนที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนยังขาดความร่วมมือร่วมใจและแรงสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มในระยะยาว 

ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพ้ืนที่แคบๆ  ทอดยาวขนานกับพรมแดนประเทศพม่า ตั้งแต่ภาคเหนือลง
มาถึงภาคใต้ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา เป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ และป่าไม้ของประเทศ มีปริมาณฝน
เฉลี่ยต่ ากว่าทุกภาค และเป็นภูมิภาคที่ประชากรอาศัยอยู่น้อย ส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ า และชายฝั่ง 
และมักประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ ท านา และการประมง   ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง ประกาศจ านวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กล่าวคือ ภาคตะวันตกมี
เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 53,679.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ร้อยละ 10.46 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก (Tak) จ านวนประชากร 525,684 คน พ้ืนที่ 16,406.6 ตาราง
กิโลเมตร ความหนาแน่น 32.0 คน/ตารางกิโลเมตร กาญจนบุรี (Kanchanaburi) จ านวนประชากร 839,776 
คน พื้นที่ 19,483.2 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น 43.1 คน/ตารางกิโลเมตร ราชบุรี (Ratchaburi) จ านวน
ประชากร 839,075 คน พ้ืนที่ 5,196.5 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น 161.5 คน/ตารางกิโลเมตร เพชรบุรี 
Phetchaburi จ าวนวนประชากร 464,033 คน พ้ืนที่ 6,225.1ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น 74.5 คน/กิโล
ตารางเมตร ประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan) จ านวนประชากร 509,134 คน พ้ืนที่ 6,367.6 ตาราง
กิโลเมตร ความหนาแน่น 80.0 คน/ตารางกิโลเมตร จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่มากที่สุด ส่วนจังหวัดราชบุรีมี
พ้ืนที่น้อยท่ีสุด แต่จ านวนประชากรมีมากกว่าทุกจังหวัดในภาคตะวันตก 

แนวคิดของการเดินทางท่องเที่ยวในโลกปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจะค านึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ
มากกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะเรื่องของการตอบสนองความพึงพอใจที่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ในขณะที่นักท่องเที่ยวบาง
กลุ่มเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มุ่งปกป้องสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีที่สื่อจาก
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ การแสดง ในขณะที่มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสกับวิถีชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นก็มีมากขึ้น และดูเหมือนเป็นกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาพรวม เช่นเดียวกับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถูกกล่าวขานและมุ่งพัฒนาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากภาวะโลก
ร้อนประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลต่อความตระหนักในการอยู่รอดและอยู่ได้ของคนส่วนใหญ่ใน
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ประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากความเชื่อมโยงขององค์ประกอบส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วม คือร่วมคิด 
ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

ดังนั้นจากที่มาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของนักท่องเที่ยวในภาคตะวันตก ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันตกและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในด้านการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ การก าหนดนโยบายและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันตก  
2. เพ่ือวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันตก 

 
เนื้อหา/ทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นทั้งหมดพบว่า (วรรณวิมล ภู่นาค, 2557) การศึกษาศักยภาพชุมชนในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน และ ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยว เพ่ือตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ พบว่า ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ได้รับประโยชน์ พบว่า ชุมชนไม่มีการรวมตัวกันเพ่ือประกอบธุรกิจ ร่วมกัน และส่วนใหญ่ชุ มชนจะมีรายได้
เสริมจากการท่องเที่ยว (สุดถนอม ตันเจริญ, 2559) ซึ่งพบว่า องค์กรชุมชนถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการ
จัดการและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้จิตส านึกในการพัฒนาตนเอง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลใน

เชิงคุณภาพโดยมีวิธีการศึกษา คือ 1) การศึกษาในเชิงเอกสาร เพ่ือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในภาคตะวันตก 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยชุมชนภาค
ตะวันตกได้แก่ นักท่องเที่ยวที่ก าลังเดินทางไปภาคตะวันตกมุงเน้นโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและเพ่ือเป็นการ
วิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมด้วยการพักในชุมชนและใช้
บริการน าเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนภาคตะวันตก เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มาจากผู้ให้
ข้อมูล 3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และใช้การวิจัยแบบกรณีศึกษา ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงชุมชน ผู้วิจัยจะใช้สมุดจดบันทึกภาคสนาม เครื่องบันทึกเสียง กล้อง
ถ่ายรูปในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งได้พัฒนาแบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนได้
พัฒนามาจากการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวที่ก าลังเดินทางไปเที่ยวภาคตะวันตก จ านวน 50 คน 
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561 
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[1981] 

ผลการวิจัย 
พบว่าการท่องเที่ยวเชิงชุมชนไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ผู้วิจัย

ได้เลือกชุมชนของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันตกมา ท าให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการท่องเที่ยวเชิงชุมชนมากขึ้น 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันตก และสถิติการท่องเที่ยวในภาคตะวันตกเพ่ิมมากขึ้น 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพ ประวัติศาสตร์แต่
ละจังหวัด ท าให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในภาคตะวันตกโดยชุมชน ผ่อนคลายกับการท่องเที่ยว และยังโปร 
โมทสถานท่ีท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันตก 

 
ตารางท่ี 1 : ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตาก ดังนี้ 

ศักยภาพต่อการท่องเที่ยวภาค
ตะวันตกโดยชุมชนจังหวัดตาก 

สถานะปันจุบัน ระดับศักยภาพ หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี มาก ปานกลาง น้อย 
ท่องเที่ยวธรรมชาติ       การท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัด คือการ

ท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม 

ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถี
ชีวิต และการประกอบอาชีพ 

     ใช้วิถีชีวติความเป็นอยู่ ปรกอบอาชีพ
ตามศักยภาพของชุมชนในจังหวัดตาก 

ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

     ชุมชนส่วนใหญ่ เป็นการท่องเที่ยวแบบ
ธรรมชาต ิ

การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณ ี

     การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตาก
นิยมท่องเที่ยวธรรมชาต ิ

 
ตารางท่ี 2 : ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี 

ศักยภาพต่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดกาญจนบุร ี

สถานะปันจุบัน ระดับศักยภาพ หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี มาก ปานกลาง น้อย 
ท่องเที่ยวธรรมชาติ       การท่องเที่ยวในชุมชน คือการ

ท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม 

ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถี
ชีวิต และการประกอบอาชีพ 

     ชุมชนส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตที่สอดคลอ้ง
กับภูมิปัญญา  

ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

     ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี มสีถานท่ี
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร ์

การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณ ี

     ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี มี
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
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ตางรางที่ 3 : ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวีดราชบุรี ดังนี้ 
ศักยภาพต่อการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนจังหวัดราชบุร ี

สถานะปันจุบัน ระดับศักยภาพ หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี มาก ปานกลาง น้อย 
ท่องเที่ยวธรรมชาติ       ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ป่าไม้ ภเูขา น้ าตก 

ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถี
ชีวิต และการประกอบอาชีพ 

     การประกอบอาชีพในชุมชนจังหวัด
ราชบุรี การเก็บมะพร้าว ท าสวน 

ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

     ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี มสีถานท่ี
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร ์

การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณ ี

     ชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี มี
ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น 

 
ตารางท่ี 4 : ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 

ศักยภาพต่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดเพชรบุร ี

สถานะปันจุบัน ระดับศักยภาพ หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี มาก ปานกลาง น้อย 
ท่องเที่ยวธรรมชาติ       มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 

ภูเขา 

ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถี
ชีวิต และการประกอบอาชีพ 

     การประกอบอาชีพในชุมชนจังหวัด
เพชรบุรีการท าไร่นา  

ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

     ชุมชนจังหวัดเพชรบุรีมีประวัติศาสตร์ที่
เก่าแก่และยาวนาน 

การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณ ี

     ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมตาม
พื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุร ี
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ตารางท่ี 5 : ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศักยภาพต่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดประจวบครีีขันธ ์

สถานะปันจุบัน ระดับศักยภาพ หมายเหต ุ

มี ไม่ม ี มาก ปานกลาง น้อย 
ท่องเที่ยวธรรมชาติ       มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 

ภูเขา ป่าไม้  

ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถี
ชีวิต และการประกอบอาชีพ 

     ชุมชนท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตความ
เป็นอยู ่

ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

     ส่วนใหญ่ชุมชนเน้นท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณ ี

     มีแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมตาม
ประเพณ ี

 
อภิปราย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันตกโดยชุมชนของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคตะวันตกพบว่ามีปัจจัยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า จากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา จนน าไปสู่ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวภาคตะวันตกโดยชุมชน ตลอดจนการวางแผนในการน าสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์น าไปใช้ สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันตก การ
ท่องเที่ยวในปันจุบันนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่จะท าอย่างไรให้คนสนใจการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการศึกษาเอกสารการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคตะวันตก เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน รวมถึงท าให้ชาวบ้านและแหล่งชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และยังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้น สามารถวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันตก วิเคราะห์สถิติการ
ท่องเที่ยวในภาคตะวันตก มีแนวโน้มไปทางไหนได้บ้าง จนน ามาสู่การประเมินประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิง
ชุมชน เป็นการแนะน าแหล่งชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ได้มีส่วนร่วมในเชิงชุมชนมากขึ้น  

 
ปัญหาและอุปสรรค 

 ปัญหาที่พบในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันตกเชิงชุมชน คือ นักท่องเที่ยวไม่
นิยมไปเที่ยวชุมชนมากนัก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักแหล่งชุมชน ท าให้เกิดปัญหาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน และชุมชนยังเปิดกว้างไม่พอที่นักท่องเที่ยวจะเข้าถึงได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 บทความเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันตกเชิงชุมชน ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. ศักยภาพที่โดดเด่นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญส าหรับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเป็นข้อได้เปรียบของการท่องเที่ยวเชิงชุมชน 

2. ควรจัดท าแอปพลิเคชันแนะน าการท่องเที่ยวภาคตะวันตกโดยชุมชนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ไปแหล่ง
ชุมชนเป็นการที่ดี เมื่อมีแอปพลิเคชันอ านวยความสะดวก  
    

กิตติกรรมประกาศ 
 บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้เนื่องด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง จากอาจารย์แขนงวิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนวคิด ข้อชี้แนะ ตลอดจน
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่งานวิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วย
ความเคารพอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
 ท้ายที่สุดนี้ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา-มารดาและบุคคลในครอบครัวไว้ ณ ที่นี้ ที่คอยให้
ก าลังใจ ความห่วงใย ทุนทรัพย์ต่างๆ จนถึงแรงผลักดันที่ท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในครั้งนี้ 
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