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บทคัดยอ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1)สภาพทั่วไปของการสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย (2) การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยและ(3)ปญหา อุปสรรคและแนวทางในการการสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research)ซึ่งผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ (Interview )ในรูปแบบ
การสัมภาษณเชิงลึก และไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับตอบแบบสัมภาษณ 
จํานวน 5 คน ประกอบดวย ขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน ผูประกอบการรานคา 
จํานวน 2 คน ประชาชน จํานวน 2 คน  โดยลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ จดบันทึก ตลอดจนการสังเกต
จากกลุมตัวอยาง และไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล สรุปประเด็นนําไปสูการวิเคราะหเนื้อหา
สาระเพ่ืออภิปรายปรากฏการณท่ีศึกษาตามสภาพความเปนจริง ผลการศึกษาดังนี้ 
 1. สภาพท่ัวไปถนนคนเดิน “เซราะกราว วอลคกิ้ง สตรีท” มีสถานที่ตั้ง ณ บริเวณ
ถนนรมยบุรี(คลองละลมโบราณ) หนาจวนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เลียบคลองละลม จากส่ี
แยกถนนจิระ ถึงส่ีแยกถนนพิทักษ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  2. ผลการศึกษา พบวา การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง 

                                                           
1
 บทความเรยีบเรยีงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “การสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรรีัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย” ซึ่งไดผานการ
สอบเรียบรอยแลว โดยมีอาจารยท่ีปรึกษา คือ อาจารย  ดร.สุชาติ  ศรียารณัย 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน) 
มหาวิทยาลยัรามคาแหง 
3
 อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 



2 

 

จังหวัดบุรีรัมย ท้ัง 5 ดาน ดังนี้  ดานบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําทองถิ่น
ปรับปรุงภูมิทัศนทางระบายน้ํารอบเมืองบุรีรัมย คลองละลมซึ่งเปนสถานท่ีตั้ง ถนนคนเดิน 
เซราะกราว ตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม และแสดงถึงสถาปตยกรรม ขอมโบราณ ดาน การ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ไดมีการประชาสัมพันธผาน
ทางเพจ Facebook ประชาสัมพันธผาน ปายคัทเอาท ผานทางหนังสือพิมพทองถิ่น และผาน
ทางยูทูป รายการทีวี  ดานการสนับสนนุการสงเสริมการทองเที่ยววฒันธรรม  เทศบาลเมืองไดมี
การสงเสริมสนับสนุนใหกลุมผูผลิตผาไหมไดมีการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบคลองละลม สนับสนุนบุคลากรเพ่ือมาคอยบริการและอํานวยความสะดวกในการจัด
แสดงศิลปวัฒนธรรม ดานความรวมมือจากผูคาหรือผูประกอบการ เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับ
ความรวมมือจากผูคาหรือ ในดานการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑผาไหม สินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งตําบล การจําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญาชาวบาน ผลิตภัณฑที่เปนหัตถกรรมของ
ชุมชน ราคาท่ีเหมาะสมไมคากาํไรเกินควร  และดานความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน เทศบาล
เมืองบุรีรัมยไดรับความมือจากทุกภาคสวนราชการ สถานศึกษา ประชาชนในชุมชนในดานการ
นําศิลปะการแสดงที่เปนวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวบุรีรัมย มาจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 3. ปญหา อุปสรรคในการการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย ท้ัง 5 ดาน คือ บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําทองถิ่น  ความไม
เพียงพอของงบประมาณ จํานวนบุคลากรของเทศบาลเมืองบุรีรัมยยังไมเพียงพอ  ดานการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ  การ
ประชาสัมพันธยังไมครอบคลุม  ดานการสนับสนุนการสงเสริมการทองเที่ยววัฒนธรรม ขาดการ
วางแผนสนับสนุนการสนับสนุนการสงเสริมการทองเท่ียววัฒนธรรมในระยะยาว กลุมผูผลิตผา
ไหมขาดงบประมาณ ในการพัฒนาลายผาไหมพ้ืนบาน หรือถายทอดความรู การทอผาซึ่งเปน
เอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมย ใหกับกลุมคนรุนลูก รุนหลานสืบตอไป ดานความรวมมือจากผูคา
หรือผูประกอบการ ความเส่ือมสภาพของแหลงอายธรรมขอมโบราณ ปญหาการทุจริตซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นไดในอนาคต ซึ่งกลุมผูประกอบการรานคา และดานความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน  
ปญหาความไมเขาใจของสมาชิกในชุมชน บางกลุมท่ีไมทราบถึงประโยชนของการสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  การขาดอุปกรณ ในการสาธิตภูมิปญญาของทองถิ่นใหกับประชาชน
ไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน การขาดผูใหความรู และงบประมาณในการสนับสนุนดาน
การตั้งกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชน  
 
 คําสําคัญ :การสงเสริมการทองเที่ยว,เชิงวัฒนธรรม,เซราะกราว. 
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บทนํา 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 การทองเท่ียวนับวามีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการสรางรายไดใหกับ 
โดยท่ีการทองเท่ียวมักจะไปเกี่ยวของกับทรัพยากรการทองเท่ียวแตละประเภทนั้นจะใหผลใน
ดานความเพลิดเพลินการพักผอนและความรูความเขาใจอันเปนการเพ่ิมพูนประสบการณใหกับ
ชีวิตที่แตกตางกันไป แตส่ิงท่ีทรัพยากรการทองเท่ียวทุกประเภทมีใหคือการทําใหชีวิต
นักทองเท่ียวมีความสุขจากการเดินทางมาทองเท่ียวเหตุเพราะไดเรียนรู ไดสัมผัส การสราง
ประสบการณและการสรางเขาใจในความงดงามของวัฒนธรรมและวิถชีีวิตของมนุษยในภูมิภาค
ตาง ๆ ซึ่งทรัพยากรการทองเที่ยวสวนหนึง่จะเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนา 
มีคุณคาตอนักทองเท่ียวในการท่ีจะเขามาชื่นชมเรียนรูในรูปแบบของความงามท่ีมาจากแรง
บันดาลใจท่ีชางศิลปไทยถายทอดออกมาตามอุดมคติ เชนจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปตยกรรม และการตกแตง เชน งานปูนปน งานแกะสลัก ซึ่งผลงานเหลานี้ถูกสรางอยูใน
เขตพ้ืนท่ีเฉพาะของ “วัด” สวนทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนิน
ชีวิต วิถีชีวิต การประกอบอาชีพก็สามารถสรางความนาสนใจแกนักทองเท่ียวไดดวย
เชนเดียวกัน โดยเปนการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ือการชื่นชมคุณคาแหงวิถีแหงการคิด ภูมิปญญา
ทองถิ่นตานานและเรื่องราวท่ีอาจจะชวยสรางความประทับใจและชวยสรางประสบการณชีวิต
ในมุมมองใหมใหกับนักทองเที่ยวในฐานะที่อยูตางพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม(ไทยโรจน พวงมณี,2558 
:100) 
      การทองเท่ียวของประเทศไทยในแตละพ้ืนที่เกิดขึ้นทั้งโดยความบังเอิญและตั้งใจ หลาย
พ้ืนที่ยังขาดการวางแผนในการบริหารจัดการจึงขาดทิศทางในการพัฒนาสงผลใหการทองเท่ียว
ประสบความลมเหลว เหลานี้เปนบทเรียนสําคัญของการทองเท่ียวไทย จึงจําเปนอยางย่ิงท่ี
จะตองหาแนวทางในการดําเนินการเพ่ือพัฒนาในระดับตางๆ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐท่ีใกลชิดประชาชนและมีอํานาจในการบริหารจัดการระดับ
ทองถิ่นซึ่งถือเปนรากแกวท่ีสําคัญของประเทศ ดังนั้นหากจะพัฒนาการทองเท่ียวในภาพรวม
ของประเทศใหประสบความสําเร็จก็ตองเริ่มตนจากจุดเล็กๆ ท่ีมีอํานาจในการบริหารจัดการ
ตามกฎหมายอยางองคกรปกครองสวนทองถิ่น(เทิดชาย ชวยบํารุง,2552:72) 
  จังหวัดบุรีรัมย เปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีจานวนประชากรมาก
เปนอันดับท่ี 6 และมีพ้ืนท่ีกวางเปนอันดับท่ี 17 ของประเทศไทย ประกอบไปดวย 23 อําเภอ 
189ตําบล 2,212 หมูบาน จานวนประชากรท้ังหมด 1,579,248 คน (ขอมูล ณ 2557) สภาพ
เศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย ประชากรในจังหวัดบุรีรัมย ประมาณรอยละ 87 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม สวนใหญประกอบอาชีพทานา ทําไร ทําสวน และประกอบอาชีพเล้ียงสัตว สวน
ใหญเล้ียงกันในครัวเรือนสาหรับอาชีพประมงในจังหวัดบุรีรัมยมีการเพาะเล้ียงปลานาจืดและกุง
กามกราม ในบางพ้ืนท่ี ดานอุตสาหกรรม ในจังหวัดบุรีรัมย เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน 
โรงสีขาว ผลิตภัณฑแปรรูปไม โรงโมหิน หิน โรงงานสุรา โรงงานผลิต อาหารสําเร็จรูป โรงงาน
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นาตาลทรายขาว โรงงานทาวิกผม และโรงงานผลิตไหมพรม เปนตน อีกท้ังบุรีรัมยยังเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรเกี่ยวกับอารยธรรมขอมโบราณ เชนปราสาทเขาพนมรุง ปราสาท
เมืองต่ําเขาอังคาร เขาปลายบัด บุรีรัมยเปนเมืองภูเขาไฟมีภูเขาไฟท่ีดับแลวจํานวน 6 แหงมี 
ปลองภูเขาไฟที่ชัดเจนโดยเฉพาะที่เขากระโดงในเขตอําเภอเมืองฯ เปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ 
มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติได แกพ้ืนท่ีชุมน้ําบุรีรัมย(อางเก็บน้ําสนามบินเกาอางเก็บน้ําหวย
ตลาด และอางเก็บน้ําหวยจระเขมาก เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญวนอุทยานเขากระโดงมี
แหลงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไดแกประเพณีขึ้นเขาพนมรุงในตนเดือนเมษายนของทุกป กลุม
เตาเผาเครื่องเคลือบพันป ศูนยหัตถกรรมอําเภอนาโพธิ์ และศูนยวัฒนธรรมอีสานใตนอกจากนี้
ยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางขึ้นได แกสนามฟุตบอลชางอารีนา(เดิมคือสนามฟุตบอลไอโม
บาย)สนามแขงรถมอเตอรสปอรตระดับมาตรฐานโลโก“Chang International Circuit” และ
จุดผอนปรนการคาชองสายตะกู(จังหวัดบุรีรัมย,2560 :1) 
  ถนนคนเดินเซราะกราว ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนถนนคนเดิน ทั้ง
ยังเปนวัฒนธรรมท่ีเปนอัตตลักษณของชาวจังหวัดบุรีรัมย เปดทุกวันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา 
17.00-22.00 น. ณ บริเวณหนาจวนผูวาราชการจังหวัด จัดขึ้นเพ่ือใหถนนคนเดินแหงนี้ เปน
ลานบาน ลานวัฒนธรรม เปนแหลงให ประชาชนในจังหวดับรุีรมัยมาพบปะกนั นําสินคาผลผลิต
ในชุมชนมาจําหนาย นําศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามและนาสนใจของแตละอําเภอ มาแสดง นําภูมิ
ปญญาของทองถิ่นมาสาธิตใหผูรวมเที่ยวชมงานไดรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมี
การจัดแสดงการสาธิต และจัดจําหนายสินคา ผลิตภัณฑ ภูมิปญญาตางๆ ของฝากของท่ีระลึก 
อาหารปรุงสําเร็จ ตลาดสีเขียว สินคาเบ็ดเตล็ด และชมการแสดง ศิลปหัตถกรรมท่ีเปน
เอกลักษณของชาวจังหวัดบุรีรัมย จวนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ระยะทางยาวเกือบ 1 การ
เดินทางจากถนนจิระตรงมายังส่ีแยกตลาดไนทบาซาร บริเวณคลองละลม (คูเมืองโบราณลูกท่ี 
1) หางจากสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย ประมาณ 500 เมตรขณะเดียวกัน ถนนคนเดิน “เซราะ
กราว วอลคกิ้ง สตรีท”จังหวัดบุรีรมัย ยังไดรับการคดัเลือกเปนหนึ่งใน 3 จังหวัดนํารองโครงการ 
“ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดนาซือ้ เพ่ือสงเสริมปทองเที่ยววิถไีทย ป 2558” จากทั้งหมด 
12 เมืองตองหาม...พลาด ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รวมกับกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานรานอาหารริมทาง และตลาดสดใหมีคุณภาพ มาตรฐานและสรางความ
เชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิท่ีมีตอรานอาหารริมทาง หรือ Food Street ในเมืองไทย 
มีรสชาติถูกปากและถกูหลักอนามัย ท้ังยังเปนการกระตุนใหเกิดบรรยากาศการทองเที่ยววิถีไทย
ในมุมมองวิถีชีวิตประจําวันของคนไทย ในการเท่ียวชมสัมผัสชีวิตของชุมชนในตลาดสดของ
ทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทยอีกดวย นอกจากนี้ ยังไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชยให
เปน “ตลาดตองชม...ตลาดเซราะกราว 9 ดี” นํารองเปนแหงแรกของประเทศ เพ่ือใหเปนแหลง
รวบรวมและกระจายผลผลิต ท้ังผลผลิตทางการเกษตร หัตถกรรม อาหารพ้ืนบาน งานฝมือ 
งานศิลปะ ตลอดจนผลิตภัณฑตางๆ ของชุมชน รวมท้ังเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวและ
ถายทอดอัตลักษณของแตละชุมชน เพ่ือสะทอนจุดเดนและสรางจุดขายดึงดูดใหเกิดการจับจาย
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ใชสอยในชุมชน อันจะสงผลใหเศรษฐกิจในชุมชนเกิดความเขมแข็ง ตอยอดไปถึงระดับจังหวัด
และระดับประเทศดวย(เทศบาลเมืองบุรีรมัย,2560:3) 
  จากท่ีกลาวมาขางตนผูศึกษาไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ จึงจําเปนศึกษาเรื่อง 
“การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น :กรณีศึกษา ถนนคน
เดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย”ทั้งนี้ประโยชนจาก
การศึกษา ไมเพียงจะเกิดแกตัวผูศึกษาเองเทานั้นยังเปนประโยชนตอการผลักดันการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ถนนคนเดินเซราะกราว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืนไดตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย 

2. เพ่ือศึกษาการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

3. เพ่ือศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางในการการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
  ความหมายการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
   การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนการศึกษาหาความรูในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะ
ท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม มีการบอกเลาเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและ
มนุษยผานทางประวัติศาสตรอันเปนผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมองคความรู และการใหคุณคา
ของสังคม โดยสถาปตยกรรมท่ีมีคุณคาหรือสภาแวดลอมทางธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกให
เห็นถึงความสวยงามและประโยชนท่ีไดรับจากธรรมชาติ สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต
ความเปนอยูของคนในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดีไมวาจะเปนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยมีผูนิยามความหมายของ คําวา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไวดังนี้ 
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      ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2554 :27) กลาววาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้นนักทองเท่ียวถูก
ดึงดูดใหมาเท่ียวโดยวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ชาวบานเปนเหตุผลหลักของการทองเท่ียว ซึ่ง
การทองเท่ียวไมสามารถพัฒนาไปไดไมไดรับความรวมมือจากประชาชนในทองถิ่น 
  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา(2548:17-18)กลาววาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม(cultural 
tourism) เปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียววัฒนธรรม หรือชมงานประเพณีตาง ๆ ท่ีชุมชน
ทองถิ่นนั้น ๆ จัดขึ้นเพ่ือใหไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินพรอมท้ังไดรับการศึกษาความเชื่อ 
ความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรมใหมปีระสบการณใหมๆ  เพ่ิมมากขึ้น มีจิตสํานึกตอการ
รักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมอยางย่ังยืน ไดแก การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร การ
ทองเท่ียวงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียวดูวิถีชีวิตในชนบท การทองเท่ียวเชิง
กีฬาและบันเทิงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม เปนตน 
  ดังนั้นอาจกลาวไดวาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมคือการไปเที่ยวเพ่ือเย่ียมชมวิถีชีวิตของ
ผูคนไมวาจะเปนวัฒนธรรม ศิลปกรรม ประเพณี โบราณสถานและโบราณวัตถุตาง ๆ ท่ีมีมาแต
บรรพบุรุษและสรางสรรคสืบทอดมายังถึงยุคปจจุบันซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมดังกลาวยัง
สอดคลองกับวิถี ชีวิตความเปนอยูของชาวบาน โดยนักทองเที่ยวที่จะเขาไปทองเที่ยวท่ีจะเขาไป
ทองเท่ียวเนื่องจากประเพณีวัฒนธรรมคือส่ิงท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขาไปศึกษาวิถีชีวิตและ
นักทองเท่ียวจะไปทองเที่ยวงานประเพณีในชวงท่ีมีการจัดงานประเพณี 

ความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
   ประเทศหนึ่งหรือสังคมหนึ่งมักจะประกอบดวยประชากรหลายกลุม หลายชาติพันธุ
หรือหลายภูมิหลังทางชาติพันธุ หลายสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหลายศาสนา 
หลากหลายทางชวงอายุประชากรกลุมตาง ๆ ตางมีความคิดและวิถีของตนเอง ซึ่งเรียกวาเปน
อนวุัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีอยูภายใตวัฒนธรรมใหญแต อาจไมเหมือนกับวัฒนธรรมใหญของสังคม
หรือของประเทศนั้นเสียทีเดียว ปรากฏการณตาง ๆ ที่อยูรวมตัวรวมทั้งการสรางอัตลักษณหรือ
ความเปนตัวตนของแตละคนท่ีอยูภายในวัฒนธรรม อาจปรากฏในรูปของความเชื่อทางศาสนา 
พิธีกรรม ตํานาน จนกระท่ังแฟชั่น หรือการแตงกาย เพลงดนตรีของวัยรุนในสังคมท่ีมี และ
กําลังสรางอนุวัฒนธรรมของกลุมตนและประวัติศาสตรของมนุษยชาติ การเกิดขึ้นของรัฐชาติ
สมัยใหมตาง ๆทําใหเกิดปรากฏการณสองดานทางวัฒนธรรม คือ เกิดอาณานิคมภายใน
วัฒนธรรม คือประเทศตาง ๆ เกิดขึ้นมีพรมแดน หรืออาณาเขตทับซอนเขตวัฒนธรรมของกลุม
ชาติพันธุท่ีแตกตางกัน มีผลทําใหวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ กลายเปนวัฒนธรรมของ
ชนกลุมนอยในหลาย ๆ กรณีวัฒนธรรมของชนกลุมนอย ถูกกลืน ถูกทําลาย ทําใหอยูภายใต
สภาพท่ีต่ําตอย ภายใตเงื่อนไขทางการเมืองของการสรางรัฐชาติท่ีมีลักษณะเชิงเดี่ยวทาง
วัฒนธรรม เพ่ือหวังผลทางดานการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง สวนวัฒนธรรมทางความคิด เชน 
ส่ิงท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาชนเผาพ้ืนเมือง ก็อยูในภาวะท่ีมีการ
ลักลอบ หรือหยิบฉวยเอาไป แลวนําไปพัฒนาเพ่ิมเติม จากนั้นก็นําไปจดสิทธิบัตร กลายเปน
ทรัพยสินทางปญญาของบรรษัทขามชาติแหงประเทศที่กาวหนาเทคโนโลยี จากนั้นผลิตออกมา
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ขายเปนสินคาตัวอยาง เชน ภูมิปญญาดานการรักษาโรคแบบพ้ืนบานตางๆ นอกจากนั้นยังรวม
พืช สัตวตาง ๆ ในฐานะท่ีเปนภูมิปญญาดานเกษตรกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ี
ผูคนในวัฒนธรรมหนึ่งสะสมความรูผานการทดลอง ตลอดจนผานกระบวนการสืบทอดหรือผลิต
ซ้ําทางวัฒนธรรมมาเปนเวลานาน วัฒนธรรมหมายความรวมถึง การปรากฏในรูปแบบตางๆ 
กลาวคือ ในอดีต ปจจุบันและอนาคต เชน สถานท่ีทางโบราณคดีประวัติศาสตรวัตถุและ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ลายเขียน ลายแกะสลัก ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
พิธีกรรม การเฉลิมฉลองศิลปะการแสดงตางๆ สวนความหมายของวัฒนธรรมในท่ีอื่น ๆ เชน 
งานดานการศกึษาศิลปวัฒนธรรม คือ งานสรางสรรคความเจรญิทางปญญาและจิตใจ ซึ่งเปนท้ัง
ตนเหตุ องคประกอบท่ี ขาดไมไดของความเจริญดานอื่น ๆท้ังหมด และเปนปจจัยท่ีจะชวยให
เรารักษาแลดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในดานการศึกษาเกี่ยวกบัวัฒนธรรมเปนการศึกษาท่ีจะตองใชระยะเวลาเนื่องจากวัฒนธรรมเปน
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นพรอมกับมนษุยชาต ิมีความสําคัญและความจําเปนแกชีวิตมนุษยอยางย่ิง ตามที่พระ
ยาอนุมานราชธน ทรงนิพนธ ไวในหนังสือหมวดวัฒนธรรมชื่อ“รวมเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม” 
กลาววา “มนุษยเกิดในวัฒนธรรม” ท่ีจะเกิดอยูนอกวัฒนธรรมนั้นมีไมได คนจะเปนคนขึ้นไดก็
ดวยวัฒนธรรม ถาไมมีวัฒนธรรมก็ไมใชคน แตเปนสัตวชนิดหนึ่งซึ่งมีวิถีชีวิตเทานั้น วัฒนธรรม
เปนสวนสําคัญของคนเพราะเขาไปแทรกซึม และประกอบเปนรูปวิถีชีวิตของคนตั้งแตเกิดมา
โดยไมมีใครรูสึกตัว “ถามนุษยไมมีวัฒนธรรมอันทําใหมีวิถีชีวิตพนไปจากสภาพเปนอยางสัตว
มนุษยก็จะเอาตัวรอดและสืบพันธุเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ไมได”ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวา 
วัฒนธรรมเปนความเจริญและส่ิงดีงามของชีวิตมนุษยท่ีจะตองรักษาใหเจริญงอกงามใชเปน
แนวทางอยูรวมกันของสังคมวัฒนธรรมจึงเปนส่ิงมีคาและมีความสําคัญ ซึ่งกลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

1.1 เปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติของเผาพันธุแสดง
ถึงชนชาติหนึ่งแตกตางกับอีกชนชาติหนึ่งในแตละชนชาติจะมีวัฒนธรรมของตัวเองจะมี
ประวัติศาสตร ภาษา ศิลปะ และศาสนา ตลอดจนเอกลักษณของตวัเอง ซึ่งตองรักษามิใหสูญส้ิน 
หรือ เส่ือมลงอันเปนการรักษาความเปนชาติไว 

1.2 เปนส่ิงที่แสดงถึงเกียรติศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนในทองถิ่นนั้นและของ
คนในชาติ ทําใหเกิดความรัก หวงแหน และเห็นคุณคา 

1.3 เปนหลักฐานท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา คนควา วิจัย(การดําเนินการทาง
วิชาการ) เพ่ือเผยแพร การสืบทอด และการนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันนําไปสูการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจที่ย่ังยืนตอไป 

1.4 เสริมสรางความมั่นคงใหแกชาติ เนื่องจากวัฒนธรรมเปนวิถีการดําเนินชีวิตของ
สังคมเปนส่ิงที่กอใหเกิดความรูสึก เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนความมั่นคงของชาติ 
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  องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
จากการกระจายอํานาจการปกครองมาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมแหลงทองเท่ียวในทองถิ่นนั้นโดยเฉพาะการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเปนเอกลักษณของทองถิ่นเองทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี
การอนุรักษไวอยางจริงจัง เพ่ือไมใหวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้นสูญสลายไป ซึ่งวัฒนธรรมจะเปนตัว
ดึงดูดกันทองเท่ียวเขามาหาทองถิ่นเองและก็พอดีกับแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 
2555-2559 มีการกําหนดไวอยางชัดเจน(จุไลยรัตน โคหนองบัว,2556 :9-10)  

ในแผนยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐภาคประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวโครงสรางการ
บริหารจัดการดานการทองเท่ียวยังขาดความเชื่อมโยงระหวางทองถิ่นจังหวัดกลุมจังหวัดและ
ประเทศขาดการมีสวนรวมของประชาชนภาคเอกชนและการปกครองสวนทองถิ่นขณะท่ี
หนวยงานระดับพ้ืนที่เชนจังหวัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และชุมชนขาดความรูดาน
การจัดการภูมิทัศนและการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ
ดานการทองเท่ียวจึงเปนแนวทางในการบูรณการการทํางานรวมกันการกําหนดภารกิจขอบเขต
ของงานการพัฒนาใหชัดเจนกําหนดรูปแบบการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางครบวงจร 

1. การสรางและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยมีแนวทางการ
ดําเนินการคือ 

1.1 เชื่อมโยงบทบาทและภารกิจของหนวยงานหลักดานการทองเท่ียวไดแก
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากรมการทองเท่ียวการทองเท่ียวแหงประเทศไทยกองบังคับการ
ตํารวจองคการบริหารพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนและสํานักงานสงเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการใหมีความสอดคลองกันและประสานกับกระทรวงอื่น ๆ และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในฐานะหนวยงานสนับสนุนเพ่ือใหการกําหนดนโยบายและสนับสนุนดาน
การทองเท่ียวของประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

1.2 การสรางพันธมิตรหุนสวนหรือเครือขายระหวางภาครัฐและเอกชนใหมีความ
เปนรูปธรรมมากขึ้นโดยการอํานวยความสะดวกการลดขั้นตอนการทํางานการ-ระดมทุนการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมท่ีจะดําเนินงานรวมกันเชนการ-สงเสริมการขายการ
ทองเที่ยวตางประเทศการแสดงสินคาและบริการเปนตน 

1.3 สนับสนุนและผลักดันใหเกิดความกาวหนา ตามกรอบความรวมมือตางๆท่ี
รัฐบาลไดดําเนินการไวแลวเชนIMT-GT ACMECS BIMSTECและGMSโดยควรมีการกําหนด
ยุทธศาสตรและผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ที่ริเริ่มไวแลวใหรวดเร็วย่ิงขึ้น 

1.4 ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวใหสอดคลองและอํานวย
ประสิทธิผลตอการบริหารจัดการทองเท่ียวทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
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1.5 ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวใหสอดคลองและอํานวย
ประสิทธิผลตอการบริหารจัดการทองเท่ียวทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

1.6 บูรณการงานดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สินของ
นักทองเท่ียวระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือทําหนาท่ีในการประสานงานและการส่ังการในการ
ปอง เฝาเตือน ภัยกํากับดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของนักทองเที่ยวใน
พ้ืนที่แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ทั้งในกรณีกอน-หลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางการทองเที่ยวเพ่ือสรางความ
มั่นใจใหแกนักทองเท่ียว 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนา
ทองเที่ยว โดยมีแนวทางการดําเนินการ คือ 

2.1 อํานวยความสะดวกสนับสนุนชวยเหลือใหความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการทองเที่ยวแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.2 กระจายอํานาจและจัดสรรผลประโยชนดานการทองเที่ยวใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหชุมชนไดรับผลประโยชนอยางเปนธรรมเพ่ือลดความขัดแยง และ
สามารถสรางกจิกรรมใหเหมาะสมกับความตองการสภาพและกําลังรองรับของชุมชนและระบบ
นิเวศในทองถิ่น 

2.3 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
โดยจัดตั้งคณะกรรมการในระดับทองถิ่นขึ้นเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวใหมีการบริหาร
เปนรูปธรรมโดยมีภาครัฐเอกชนชุมชนและประชาสังคมในทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมแหลงทองเที่ยวและส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ชุมชนทองถิ่นของตนเอง 

ชูกล่ิน อุนวิจิตร และคณะ (2549) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพ บทบาท และความตองการ
ในการพัฒนาการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น: โครงการวิจัยเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
พ้ืนท่ีอยางย่ังยืน กลุมจังหวัดลานนา ผลการศึกษาพบวา (1) ศักยภาพในการจัดการการ
ทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผลการศึกษาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวน
ใหญมีศักยภาพในการวางแผนทุกดาน โดยสวนใหญมีศักยภาพดานโครงสราง กฎหมาย 
ยุทธศาสตร งบประมาณ ศักยภาพของบุคลากร ผูนําดานท่ีมีความพรอมรองลงมา คือ เครือขาย
และความพรอมท่ีจะสนับสนุนดานอื่น ๆ ซึ่งผลการศึกษาโดยภาพรวม พบวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการการทองเท่ียวในระดับนอยแตมีศักยภาพในระดับ
ปานกลางใน 4 ดานไดแก (1)นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัด 
วิสัยทัศนทางการทองเท่ียวของผูนํา ความพรอมของบุคลากรในการทํางานรวมกับชุมชน
ศักยภาพดานอื่น ๆ พบวาอยูในระดับนอยและนอยที่สุด (2) บทบาทในการวางแผนและจัดการ
การทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผลการศึกษาในภาพรวมพบวา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการการทองเท่ียวในทุกเรื่องตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
เกี่ยวของแตบทบาททางการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินอยูจริง 
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ในปจจุบันกลับอยูในระดับนอยและนอยท่ีสุด โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวน
ใหญมีบทบาทดานการดูแลแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรม
หรือประหรับการทองเท่ียว บทบาทท่ีมีอยูในระดับนอยคือ การบริการทางการทองเท่ียว (3) 
ความตองการในดานการวางแผนและจัดการการทองเท่ียวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผล
การศึกษาโดยภาพรวมพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีความตองการในการวางแผน
พัฒนากลไกการจัดการการทองเท่ียว โดยตองการพัฒนาบคุลากรในทองถิ่นและการอนุรักษเปน
วัตถุประสงคกลไกท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา คือ ผูนําประชาชนและกลุมหรือชมรมตาง ๆ โดย
องคกรปกครองสวนทองถิน่ใหความสําคัญตอกลไกดานประชาชนมากที่สุด ผูสนับสนุนภายนอก
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นคาดหวังจากหนวยงานของรัฐมากท่ีสุด โดยเฉพาะการทองเท่ียว
แหงประเทศไทยและศูนยการทองเท่ียว กีฬาและนันทนาการจังหวัด วิธีการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญตองการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการรวมมากท่ีสุด 
ความตองการพัฒนาสวนใหญเปนความตองการในระยะปแรก 
  
โครงการถนนคนเดิน 
 การปดถนนเพ่ือคืนถนนใหคนเดินเทา เริ่มเปนท่ีรูจักอยางกวางในประเทศไทย ในป
2545 จากนโยบายการสงเสริมและอนุรักษพลังงานของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ เพ่ือใหประชาชนประหยัดพลังงานและลดมลพิษ รวมท้ังควบคุมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในเขตเมอืง โดยจัดทําโครงการปดถนนเพ่ือประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และสงเสริม
การทองเที่ยวมีจุดเริ่มตนที่ กรุงเทพฯ ในชื่อ “7 มหัศจรรยท่ีสีลม”ซึ่งลักษณะการปดถนนเพ่ือ
คืนถนนใหคนเดินเทาในประเทศไทยนั้นเปนการปดถนนในวันอาทิตย และจัดกิจกรรมออกราน 
จัดกิจกรรมท่ีใหความบันเทิง และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ และประชาชนใหความ
สนใจและมารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก ซึ่งจุดประกายปริทัศน ไดกลาวถึงโครงการปดถนน
เพ่ือประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และสงเสริมการทองเท่ียว วาเปนลักษณะของ กิจกรรมรณรงค 
เพ่ือการอนุรักษและประหยัดพลังงานที่เนนความสอดคลองกับวิถีชุมชนในพ้ืนที่ดําเนินการ การ
สงเสริมการทองเท่ียวตลอดการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งจะเห็นไดวาการดําเนินตาม
โครงการสามารถบรรลุวตัถปุระสงคหลายประการในเวลาเดียวกันดังนี้ (ดวงจันทร อาภาวัชรุตม 
เจริญเมือง,2545, หนา 1– 7) 

1. การรณรงคใหประชาชนเขาใจและตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานโดยผาน
กิจกรรมในแตละครั้ง โดยจัดเตรียมวิธีการประหยัดพลังงานเปนเกม หรือส่ือตาง ๆ ตลอดจน
นิทรรศการ การประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเริ่มประหยัดพลังงาน โดยเริ่มจากตนเอง
หรือเริ่มที่บาน  

2. การปดการจราจรนอกจากเปนกุศโลบายในการเชิญชวนใหผูมาเท่ียวงานหันมาใช
รถสาธารณะ เพ่ือแกไขปญหาเรื่องท่ีจอดรถแลว ยังเห็นผลเชิงประจักษเมื่อถนนคนเดินท่ี
ดําเนินการจัดกิจกรรมไมมีรถวิ่งจึงเปนการลดมลพิษไปในตัว และเมื่อมีการปดการจราจรบน
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ถนนเพ่ือดําเนินการอยางสม่ําเสมอในทุกสัปดาห ประชาชนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีดําเนินการ
ตลอดจนประชาชนท่ีมารวมกิจกรรมจะรูสึกไดถึงอากาศที่ดีขึ้น เมื่อไมมีรถยนตมาวิ่งบนถนนนั้น  

3. รูปแบบกิจกรรมท่ีจัดขึ้นบนถนนคนเดิน เปนกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน โดยเนนให
เกิดความสอดคลองกับชุมชนหรือพ้ืนที่ดําเนินการ ซึ่งส่ิงเหลานี้นอกจากเปนการสรางความเปน
เจาของ และการมีสวนรวมของประชาชนแลว ยังเปนการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี
ไปดวย อันนํามาซึ่งความสนใจของกิจกรรมท่ีไดมกีารจัดแสดงสาธิต ท้ังงานแสดงทางวัฒนธรรม 
ดนตรี งานศิลปะ งานฝมือ หัตถกรรม หัตถศิลป และอีกมากมายท่ีเกิดขึ้นบนถนนคนเดินในแต
ละแหงซึ่งเสนหเหลานี้ คือ แมเหล็กในการดึงดูดใหประชาชนเกิดความสนใจในตัวเนื้องานและ
กิจกรรมตลอดจนวัฒนธรรมการแสดงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนถนนคนเดินในรูปธรรมนีจึ้งไดผลในเชิง
สงเสริมการทองเที่ยวไปในตัว  

4. การกระจายรายได จากการท่ีมีประชาชนมารวมงานนับแสนคนท่ีไดซื้อขอและ
จับจายสินคาทองถิ่น เปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชน  

5. การรณรงค ประหยัดพลังงาน มุงเนนในการปลูกฝง สรางความเขาใจ กระตุน
จิตสํานึกใหประชาชนเปนความจําเปนท่ีจะตองเริ่มตนประหยัดพลังงาน หากแตการประหยัด
พลังงานจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อทุก ๆ คนพรอมที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมและลงมือปฏิบัติ  
 กลาวโดยสรุปโครงการถนนคนเดิน คือ กิจกรรมรณรงครูปแบบหนึ่งท่ีทําหนาท่ีนํา
ขอมูลเรื่องการรณรงคประหยัดพลังงาน ไปสูประชาชนในรูปแบบของการใชถนนเปนส่ือกลาง
โดยผานนิทรรศการในรูปแบบบันเทิงตาง ๆ การแสดงดานวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับประเพณี
ทองถิ่นอันเปนตัวเชื่อมประสานระหวางประชาชนในแตละพ้ืนที่และนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวงาน 
ท้ังนี้ยังเปนกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุนในวิธีดําเนินการ คือ ไมมีรูปแบบเฉพาะ นอกจากปรัชญา
ของโครงการท่ียืนหยัดในเปาหมายที่จะรณรงคใหประชาชนเขาใจวาการประหยัดพลังงานตั้งแต
วันนี้ เพ่ือประหยัดคาใชจายตนเอง และสงวนเงินตราตางประเทศไวในประเทศของเราในภาวะ
เศรษฐกิจที่กําลังฟนตัว  
 

วิธีการดําเนินการศึกษา  
 
 การวิจัยนี้เปนการเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ประชากรและ
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบดวย ขาราชการสวนทองถิ่น ผูประกอบการรานคา 
ประชาชน รวมท้ังส้ินจํานวน 5 คนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการวิจัยและ
พัฒนาในการครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณ(Interview) ในรูปแบบการสัมภาษณเชิงลึก(in-
depth interview) แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 1เปนคําถามเกี่ยวกับการ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการพัฒนาการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะ
กราว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย   การเก็บรวบรวมขอมูล ทําตามลําดับขั้นตอน  คือ1.นํา
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หนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง สงถึง
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย  เพ่ือขออนุญาตเขาเก็บขอมูลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองบรีรัมย 
จังหวัดบุรีรัมย เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล และ2.นําแบบแบบสัมภาษณ
พรอมหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลโดยตรงจากกลาตัวอยางถนนคนเดินเซราะกราว 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองจนไดแบบสัมภาษณครบตามจํานวน 
และตามประเด็นสรางไวในแบบสัมภาษณ วิธีการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณและสังเกต โดยนําขอมูลท่ีเกบ็ไดในสวนท่ีเปนเอกสารและเปนผลมาจากการสัมภาษณ 
ขาราชการประจําและเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน ผูคาหรือ
ผูประกอบการรานคา ประชาชน ผูวิจัยนํามาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา โดยการวิเคราะหจะออกมา
ในรูปเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ในการอธิบายขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป การบริหาร
จัดการอยางมีสวนรวมของประชาชนกับการสงเสริมการทองเที่ยว บทบาทองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูนําทองถิ่น ผลกระทบที่ไดรับจากการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปญหา อุปสรรค
และความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงความตองการของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย วิเคราะห เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

สรุปผล ปญหาและขอเสนอแนะ 
  การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยท่ี
เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไว ตามลําดับดังนี้ 
 1. สภาพท่ัวไปของการสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย  
   ถนนคนเดินเซราะกราว จัดวาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอีกแหลง
หนึ่ง ซึ่งสามารถดึงดดูนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย 
ไดอีกแหลงหนึง่เชนกนั  ถนนคนเดนิ เซราะกราว มีตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เปน
ถนนคนเดิน ท้ังยังเปนวัฒนธรรมท่ีเปนอัตตลักษณของชาวจังหวัดบุรีรัมย เปดทุกวันเสาร-
อาทิตย ตั้งแตเวลา 17.00-22.00 น. ณ บริเวณหนาจวนผูวาราชการจังหวัด จัดขึ้นเพ่ือใหถนน
คนเดินแหงนี้ เปนถนนสายวฒันธรรม  และลานบาน ลานวัฒนธรรม เปนแหลงให ประชาชนใน
จังหวัดบุรีรัมยมาพบปะกัน นําสินคาผลผลิตในชุมชนมาจําหนาย นําศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามและ
นาสนใจของแตละอําเภอ มาแสดง นําภูมิปญญาของทองถิ่นมาสาธิตใหผูรวมเท่ียวชมงานได
รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดแสดงการสาธิต และจัดจําหนายสินคา 
ผลิตภัณฑ ภูมิปญญาตางๆ ของฝากของท่ีระลึก อาหารปรุงสําเร็จ ตลาดสีเขียว สินคาเบ็ดเตล็ด 
และชมการแสดง ศิลปหัตถกรรมท่ีเปนเอกลักษณของชาวจังหวัดบุรีรัมย รวมกวา 359 บูธ 
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ตลอดถนนพิทักษ หนาจวนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ระยะทางยาวเกือบ 1 การเดินทางจาก
ถนนจิระตรงมายังส่ีแยกตลาดไนทบาซาร บริเวณคลองละลม (คูเมืองโบราณลูกท่ี 1)  หางจาก
สถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย ประมาณ 500 เมตร 
   2.การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น :
กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
    2.1 บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําทองถิ่น เทศบาลเมืองบุรีรัมย ได
ดําเนินการตามกฎหมายซึ่งเปนบทบาททั้งทางตรงและทางออมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูนําทองถิ่น ในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ถนนคนเดินเซราะกราว โดยตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 เทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดมีการจัดสรรงบประมาณโดยการปรับปรุงภูมิ
ทัศนทางระบายน้ํารอบเมืองบุรีรัมย คลองละลมซึ่งเปนสถานท่ีตั้ง ถนนคนเดิน เซราะกราว 
ตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม และแสดงถึงสถาปตยกรรม ขอมโบราณ  และเทศบาลเมืองบุรีรัมยก็
ไดมีการดูแล ความสะอาดเรียบรอย การควบคุมดานความสะอาด ปลอดภัยของอาหารและ
เครื่องดื่ม การสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถิ่นสินคาประเภทหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งท้ังหมดท่ีกลาวมานี้เทศบาลเมืองบุรีรัมย ซึ่งเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการไดเปนอยางดี 
   2.2 การประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดมีการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ถนนคนเดินเซราะกราว ไดมีการประชาสัมพันธผาน
ทางเพจ Facebook ถนนคนเดิน เซราะกราว วอลคกิ้ง สตรีท และเพจFacebookบุรีรัมยเมือง
นาอยูนาเท่ียว ปายคัทเอาท ผานทางหนังสือพิมพทองถิ่น ผานทางยูทูป และมีหนังสือสงแจง
เวียนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย และเทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดมีการ
จัดกิจกรรม แสดงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ดนตรี การจัดประเพณีสําคัญๆของไทย เชนวัน
สงกรานต  วันผูสูงอายุ เปนตน 
   2.3 การสนับสนุนการสงเสริมการทองเท่ียววัฒนธรรมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดมีการสนับสนุนการสงเสริมการทองเท่ียววัฒนธรรมถนนคนเดินเซราะ
กราว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย โดยไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหกลุมผูผลิตผาไหมไดมีการ
พัฒนา สนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนรอบคลองละลม สนับสนุนบุคลากรเพ่ือมา
คอยบริการและอํานวยความสะดวกในการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงของโรงเรียนใน
เขตจังหวัดบุรีรัมย  การจัดกิจกรรมตางๆที่เปนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น  

 2.4 ความรวมมือจากผูคาหรือผูประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล
เมืองบุรีรัมยไดรับความรวมมือจากผูคาหรือผูประกอบการในการสงเสริมการทองเท่ียว
วัฒนธรรมถนนคนเดินเซราะกราว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ในดานการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม  ผลิตภัณฑผาไหม สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งตําบล การจําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญา
ชาวบาน ผลิตภัณฑท่ีเปนหัตถกรรมของชุมชน ราคาท่ีเหมาะสมไมคากําไรเกินควร  การแสดง
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ปายราคาสินคาที่ชัดเจน  การใชตาชั่งที่ไดมาตรฐาน ทําใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวตางชาติ
เกิดความประทับใจและกลับเที่ยวถนนคนเดินเซราะกราว และอําเภอเมืองบุรีรัมยอีกครั้ง   
   2.5 ความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลเมือง
บุรีรัมยไดรับความรวมมือจากสมาชิกในชุมชนในการสงเสริมการทองเท่ียววัฒนธรรมถนนคน
เดินเซราะกราว อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย โดยสํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถิติจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัดและประชาชน ทั้ง 23 อําเภอ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยซึ่งเปนสถานศึกษาในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมย โรงเรียนรมเกลา 
สถานศึกษาท่ีอยูในเขตจังหวัดบุรีรัมย ไดนําศิลปะการแสดงท่ีเปนวัฒนธรรมทองถิ่นของชาว
บุรีรัมย มาจัดแสดง ถนนคนเดิน เซราะกราว ในดานการสืบทอดประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น และกลุมวิสาหกิจ ไดจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน หรือสินคาท่ีริเริ่มสรางสรรคโดย
ผลิตดวย ไดนําภูมิปญญาของทองถิ่นตนเอง มาสาธิตใหผูรวมเที่ยวชมงานไดรวมกันแลกเปล่ียน
เรียนรูซึ่งกัน  
  3. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น :กรณีศึกษา ถนนคนเดินเซราะกราวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยไดไปเก็บขอมูล จากสภาพบริบทจริงในการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมยมีปญหาที่พบ คือ 
  3.1 บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําทองถิ่น ความไมเพียงพอของ
งบประมาณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีหนาท่ีในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมอืงบุรรีัมย จึงสงผลใหมีการใชงบประมาณในการบริหารจัดการดาน
การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม จํานวนมาก ดังนั้นควรมกีารของบประมาณเพ่ิมเติมจาก
กระทรวงวัฒนธรรม หรือหนวยงานอื่น เพ่ือพัฒนาถนนคนเดินเซราะกราว อีกในดานการขยาย
สถานท่ีใหกวาง ใหสามารถรองรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติไดในปริมาณท่ีสูง
กวาปจจุบัน และจํานวนบุคลากรของเทศบาลเมืองบุรีรัมยยังไมเพียงพอ  การสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ถนนคนเดินเซราะกราว ยังใหมสําหรับเทศบาลเมืองบุรีรัมย ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีจํานวนบุคลากร ในการใหความรู และทําความเขาใจ เกี่ยวกับใชถนนคนเดิน 
เซราะกราว เปนตนแบบของการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
   3.2 การประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมการขาดงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ  ปญหาเรื่องงบประมาณไมเพียงพอในสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้น 
จะเกิดกับผูจัดงานเนื่องจากงบประมาณท่ี เทศเมืองบุรีรัมย ใหการสนับสนุนนั้น ไมเพียงพอใน
การจัดงานเนื่องจากการจัดงานหนึ่งขึ้นมานั้นตองใชงบประมาณในการบริหารจัดการจํานวน
มากตั้งแตการจัดเตรียมสถานท่ี คาเชาอุปกรณตาง ๆ รวมไปถึงคาใชจายในการประชาสัมพันธ
ซึ่งตองใชงบประมาณเปนจํานวนมากและหากผูเปนแมงานในการจัดงานดังกลาวขึ้นมาไมมี
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ความสามารถในการหางบประมาณสนับสนุนจากสวนอื่นๆจากสวนตาง ๆ การจัดการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในแตละครั้งคงจะไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  
  3.3 การสนับสนุนการสงเสริมการทองเท่ียววัฒนธรรม ขาดการวางแผนสนับสนุน
การสนับสนุนการสงเสริมการทองเท่ียววัฒนธรรมในระยะยาว ไดมีควรมีการจัดทําแผนการ
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือใหถนนคน
เดิน เซราะกราว เกิดการดําเนินการอยางตอเนื่อง กลุมผูผลิตผาไหมขาดงบประมาณ ในการ
พัฒนาลายผาไหมพ้ืนบาน หรือถายทอดความรู การทอผาซึ่งเปนเอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมย 
ใหกับกลุมคนรุนลูก รุนหลานสืบตอไป และขาดการใหความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ ใหความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการดาน
ความสามารถในการรองรับจํานวนนักทองเท่ียว (carrying capacity)แกนักทองเท่ียวและคนใน
ทองถิ่น    
   3.4 ความรวมมือจากผูคาหรือผูประกอบการ ปญหาความเส่ือมสภาพของแหลง
อายธรรมขอมโบราณ ความเปนวัฒนธรรมขอมโบราณ อาจถูกกลืนกินจากวัฒนธรรมใหมๆการ
ปลูกฝงจิตสํานึกการสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเมืองบุรีรัมย ใหกับผูคาหรือ
ผูประกอบการ  ปญหาผูคาหรือผูประกอบการ ยังขาดความรูในเรื่องการนํากลยุทธสวนประสม
ทางการตลาดมาใชเพราะการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑเปนส่ิง ปญหาความไมเปนธรรม ใน
การคัดเลือกผูประกอบการเนื่องจากผูประกอบการรานคาบางกลุม มกีารรองเรียน  
       3.5 ความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน ปญหาความไมเขาใจของสมาชิกในชุมชน 
บางกลุมท่ีไมทราบถึงประโยชนของการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนคนเดิน เซราะ
กราว เพราะการขับเคล่ือนดานการสงเสริมทองเท่ียวนั้นตองอาศัยชุมชนและสมาชิกในชุมชน 
รวมแรง รวมใจกันจึงจะเกิดความย่ังยืน ดังนั้นเทศบาลเมืองบุรีรัมย ควรนําสมาชิกในชุมชน ใน
แตละสาขาอาชีพ มาเปนกรรมการ บริหารจัดการถนนคนเดิน เซราะกราวดวย การขาดอุปกรณ 
ในการสาธิตภูมิปญญาของทองถิ่นใหกับประชาชนไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูซึง่กันและกัน ในอัตรา
ที่ถี่ขึ้น หมุนเวียนกันไปแตละแหง 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นดานแนวทางการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ไดมากจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  1.บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําทองถิ่น ทศบาลเมืองบุรีรัมยและสวน
ราชการในภาคสวนอื่นควรเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการทองเท่ียววัฒนธรรม โดยการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมและควรมีการของบประมาณเพ่ิมเติมจากกระทรวงวัฒนธรรม หรือ
หนวยงานอื่น เพ่ือพัฒนาถนนคนเดินเซราะกราว อีกในดานการขยายสถานท่ีใหกวาง ให
สามารถรองรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติไดในปริมาณเพ่ิมขึ้น และควรเพ่ิม
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จํานวนบุคลากรของเทศบาลเมืองใหเพียงพอตอการดําเนินการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม   

2. การประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขา
มามีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการสงเสริมการทองเท่ียววัฒนธรรมควรมี
การจัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธในจํานวนท่ีเพ่ิมมากขึ้นอีก  ควรประชาสัมพันธให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนไดมีการนําการแสดงเขามาจัดกิจกรรมเพ่ิมย่ิงขึ้น ซึ่งเปน
การดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติไดเปนอยางดี ควรมีการประชาสัมพันธ ผาน
หลายๆชองทาง เชนทางวิทยุชุมชน หรือหอกระจายขาวหมูบาน ทางแอฟพิเคชั่นไลน เพ่ือให
ครอบคลุมหลากหลายกลุม 
  3. การสนับสนุนการสงเสริมการทองเที่ยววัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมี
การสนับสนนุการสงเสริมการทองเท่ียววัฒนธรรมถนนคนเดินเซราะกราว อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย ไดมีควรมีการจัดทําแผนการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือใหถนนคนเดิน เซราะกราว เกิดการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  เทศบาลควรสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณ ในการสงเสริมอาชีพ
ของกลุมผูผลิตผาไหม ในการพัฒนาลายผา หรือถายทอดความรู การทอผาซึ่งเปนเอกลักษณ
ของจังหวัดบุรีรัมย ใหกับกลุมคนรุนลูก รุนหลานสืบตอไป 
 4. ความรวมมือจากผูคาหรือผูประกอบการ กลุมผูประกอบการรานคา ควรมีการ
จัดทํางบการเงินเพ่ือบริหารจัดการกองทุนผูประกอบการถนนคนเดิน เซราะกราวจัดตั้งขึ้น เพ่ือ
ควบคุมการใชงบประมาณดังกลาวใหเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใสเปนธรรม  กลุมผูคาหรือ
ผูประกอบการ ควรมีการจัดจําหนายสินคาโดยใชหลักการสวนประสมทางการตลาดมาใช หรือ
ควรผลิตภัณฑผาไหมของตนอยูเสมอ ในฐานะผูซื้อมีความตองการผาไหมลายใหมๆอยูเสมอ 
  5. ความรวมมือจากสมาชิกในชุมชน  เทศบาลเมืองบุรีรัมยควรนําสมาชิกในชุมชน ใน
แตละสาขาอาชีพ มาเปนกรรมการ บริหารจัดการถนนคนเดิน เซราะกราวดวย เทศบาลเมือง
บุรีรัมย  ควรใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกผูคาหรือผูประกอบการให
จําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน หรือสินคาสินคาหัตถกรรมหรือผาไหม 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรสงเสริมใหมีการวิจัยการทองเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมยนี้อีกในดานตาง ๆ เชนการ
ทองเท่ียวชุมชน ซึ่งการทองเท่ียวดังกลาวจะชวยใหประชาชนในทองถิ่น มีรายได อีกท้ังยังเปน
การรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ใหเกิดความอุดมสมบูรณ อีกดวยและควรมีการศึกษาถึงการ
สงเสริมการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย 

2. ควรศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ย่ังยืน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักทองเท่ียวทังชาวไทยและชาวตางชาติ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ตอไป 
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