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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตาม          
แนวทางการจัดการท่องเที่ยว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม และ 2) ประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 คน   เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนว
ทางการจัดการท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) เทคโนโลยีดิจิทัล 1.2) ผู้มีส่วนร่วม 
1.3) กระบวนการจัดการตามกรอบของแมคคินซีย์ (7s McKinsey) และ 1.4) การก าหนดแผนการด าเนินงานที่
เหมาะสม และ 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล
สร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบ, เทคโนโลยีดิจิทัล, การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

Abstract 
 

 The objective of this research were to: 1) synthesize the application of creative 
technology digital in accordance with the 7s tourism management approach to promote 
participatory cultural tourism Travel 7s to promote participatory cultural tourism. Target groups 
include experts who had completed doctoral degrees in information technology. Cultural 
Tourism Management Branch or 7 related fields. The research instruments were the evaluation 
form for the application of creative technology digital based on the 7s tourism management 
approach to promote participatory cultural tourism. 
  The results of the research were as follows: 1) The model consists of 4 components, 
namely 1.1) digital technology 1.2) participants 1.3) management process according to McKinsey's 
framework (7s McKinsey) and 1.4) determination of appropriate operational plans and 2) Expert’s 
opinion on the appropriateness of the application of creative technology digital according to 
guidelines Manage 7s tours to promote participatory cultural tourism was at the highest level. 
 
Keywords: Model, Technology Digital, Participatory Cultural Tourism 
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บทน า 
 

 วัฒนธรรมถือเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวที่ส าคัญ วัฒนธรรมสามารถดึงดูดให้กลุ่มคนต่างถ่ิน เดินทาง  
มาเยือนเพ่ือสัมผัสและชื่นชมกับสิ่งที่ไม่มีในท้องถ่ินของตน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของคนท้องถ่ินกับการท่องเที่ยว    
มีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน การท่องเที่ยวได้ใช้วัฒนธรรมของท้องถ่ินเป็นทรัพยากรในการด าเนิน
กิจการ ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถ่ินผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวในด้านการสร้างรายได้ 
การจ้างงาน น ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม [1] กลุ่มชาติ
พันธ์ุใดชาติพันธ์ุหน่ึง ท่ีประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม กฎหมาย ประเพณี พิธีกรรม วิทยาการ
และทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดข้ึนท าข้ึนในสังคมน้ัน ๆ วัฒนธรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวน้ันเป็นวัฒนธรรมที่
เป็นวัตถุ หรือมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่จะน ามาพัฒนาให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวน้ัน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว
โบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์และการละเล่นพ้ืนบ้าน 
เทศกาลงานประเพณี งานศิลปหัตถกรรมสินค้าท้องถ่ิน ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย    
 อย่างไรตาม สภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว       
ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว อีกทั้งคนในท้อง ถ่ินไม่สามารถสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้ [2] การท่องเที่ยวจะต้องให้ความส าคัญและความสนใจการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์      
การผสมผสานกันของชนหลายกลุ่มชาติพันธ์ุที่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะชองชุมชน การสืบทอดด ารงรักษาเอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ินเป็นสิ่งส าคัญ นอกจากน้ันสิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม ได้แก่ พ้ืนที่รองรับนักท่องเที่ยวและศูนย์บริการข้อมูลหรือ
สารสนเทศให้กับนักท่องเท่ียว ท้ังที่เป็นข้อมูลเพ่ือการศึกษาก่อนเทศกาลหรือการท่องเที่ยว และข้อมูลระหว่างการ
ท่องเที่ยว ทั้งน้ีการพัฒนาการท่องเท่ียวต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศจ านวนมาก [3] แต่ปัจจุบันข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวยังไม่มีเป็นระบบ อีกทั้งข้อมูลที่มีอยู่ยังกระจายตามแหล่งข้อมูลที่หล ากหลาย ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่
จ าเป็นอย่างเป็นระบบ ขาดการบริหารจัดการและขาดการใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเต็มที่ [4]  
  จากความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสภาพปัญหาที่พบ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งทองเที่ยว 
ขาดข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว  การบริการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ด้วยความนิยมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศ
ไทย การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือการจัดส่วน
ประสมการตลาดให้ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยมากข้ึน 
ส่งผลท าให้สามารถสร้างรายได้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการเผยแพร่ความมีชื่อเสียงของวัฒนธรรม
ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างชาติมากข้ึน ดังน้ันการด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลความรู้ส าหรับการท่องเท่ียว
และแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Center) โดยการน า
เทคโนโลยีการจัดเก็บ ออกแบบและกลั่นกรองข้อมูลสร้างระบบ การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเท่ียวของไทย เพ่ือการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร 
และเพ่ือบริการข้อมูลและสารสนเทศ [3] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริการนักท่องเท่ียวผู้ประกอบการ 
ประชาชนโดยทั่วไปโดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องอย่างทั่วถึง         
ซึ่งเทคโนโลยีเป็นหน่ึงปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไปข้างหน้าท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งทุกๆ การพัฒนายังมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสถานที่และวิธีการท่องเท่ียว [1], [5] ในขณะเดียวกันใน
การบริหารจัดการและการด าเนินงานในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว [6] จะอาศัยการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนในด้านต่าง ๆ คือ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) 
2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( Implementation) 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
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(Benefits) และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและสภาพแวดล้อม [7] 
 จากสภาพการที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการจัดการท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม  โดยน ากระบวนการ 7s มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร เป็นกรอบแนวคิดพ้ืนฐานที่น ามาใช้วิเคราะห์ตัวแปรทั้ง 7 ประการ  ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์กรโดยน าผลการวิเคราะห์ตามหลักการมาก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้เกิดประโยชนและประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อการบริหารองค์กร  ผู้วิจัยคาดหวังว่ารูปแบบที่วิจัยได้จะเป็นกรอบในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ตามนโยบายภาครัฐ ท่ีหน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกับชุมชนอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1.1 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 7s 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
            1.2 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการ
จัดการท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
      ค าว่า “วัฒนธรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
“วัฒนธรรม คือสิ่งที่ท าให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมกลืนก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่
คณะผลิตสร้างข้ึนด้วยการเรียนรู้จักกันและกัน และร่วมกันใช้อยู่ในหมู่ของพวกตน 
   จันทิมา เพชรพิเศษศักด์ิ [8] ได้ให้ความหมายว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของสังคมเป็น
แบบแผนที่สมาชิกในสังคมเดียวกันยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา สามารถเข้าใจและซาบซึ้งร่วมกัน เป็นผลรวมของ     
การสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมา ช่วยให้มนุษย์ในสังคมน้ัน ๆ อยู่รอดและเจริญงอกงาม 
   นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ [9] อ้างใน จันทิมา เพชรพิเศษศักด์ิ [8] ได้กล่าวไว้ว่า ความหมายของค า
ว่าวัฒนธรรมในมุมมองของนักสังคมวิทยาไว้ว่า “วัฒนธรรม” เป็นกระบวนการอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง เพ่ือให้เรียนรู้ 
ให้เกิดการด ารงชีวิตในรูปแบบเดียวกันของคนในสังคม และถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลัง ส่วนในมุมมองของนัก
มนุษยวิทยา “วัฒนธรรม” หมายถึง พฤติกรรมที่กลั่นกรองมาจากความคิดที่จะหาวิธีการมาตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น การกินอาหาร การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม การสื่อสารความคิดต่อกัน เป็นการมองถึงพฤติกรรม
พ้ืนฐานที่เน้นความอยู่รอด และความเป็นจริงของชีวิตก่อนที่จะค านึงความดี ความงาม 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [10] ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่
มนุษย์สร้างเพ่ือการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม วัฒนธรรมจึงมีความหมายครอบคลุมแบบแผนการด าเนินชีวิตทุกแง่มุม 
พิจารณาจากทัศนะของการยังชีพแล้ว อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมเป็นด่ังอุปกรณ์ที่มนุษย์ใช้ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด 
เห็นได้ชัดจากกรณีของผู้ที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก เช่น สังคมของผู้หาของป่าล่าสัตว์ที่ได้คิดค้นและท าเครื่องใช้ 
ไม้สอยเพ่ือจัดหาปัจจัยสี่เป็นพ้ืนฐานแห่งชีวิต ตามนัยน้ีวัฒนธรรมจึงเป็นภูมิปัญญาท่ีคนรุ่นลูก รุ่นหลานได้สืบทอด
ต่อมาจากบรรพบุรุษ การเรียนรู้มักเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยผ่านประเพณีจากค าบอกเล่า ประเภทนิทาน 
ต านาน ตลอดจนการอบรมสั่งสอนและการเลียนแบบอย่าง การกระท าของคนในครอบครัวและวงศ์วาน ส่วนการเข้า
รับฝึกอบรมวิชาชีพและความรู้ต่าง ๆ จากผู้รู้และสถาบันเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ ดังน้ันใน
ปัจจุบันได้มีการน าสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยว จึงกลายเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
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  น้ าทิพย์ จุลละนันท์ [11] วิจัยเรื่อง ประเพณีแห่นาคโหดกับบทบาทด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาสังคม ผลการวิจัยพบว่า 1) ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของประเพณีแห่นาคโหด พบว่า ประเพณีแห่
นาคโหด คือประเพณีบุญเดือนหกหรืองานอุปสมบทหมู่โดยจะน าลูกชายที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์มาบวชอย่าง
พร้อมเพียงกัน และต้องผ่านคานหามโดยการแห่ไปรอบหมู่บ้าน มีการเซิ้ง ฟ้อน โยนนาคระหว่างการแห่ จุดประสงค์
เพ่ือเป็นกุศโลบายในการฝึกความอดทนของนาค ในการบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดา ในปี พ.ศ.2514 ก็ได้เริ่มมี
การโยนนาคอย่างรุนแรงข้ึน ถ้าหากนาคไม่มีความอดทนก็จะตกจากคานหามและจะไม่สามารถบวชได้ในปีน้ัน และมี
สื่อมวลชนของช่อง 7 สี คือ นายค ารณ หว่างหวังสี เข้ามาท าข่าวให้แรงกระตุ้นท าการโยนนาครุนแรงข้ึนอีก ด้วย
เหตุผลน้ีจึงได้ฉายาว่า ประเพณีแห่นาคโหด ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา 2) สภาพปัญหาประเพณีแห่นาคโหดกับบทบาท
ด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พบว่า การจัดเตรียมความพร้อมไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมา กล่าวคือ บุตรหลานน้ัน
ได้ท างานต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก การเตรียมความพร้อมก็ต้องข้ึนอยู่กับบุตรหลานว่าจะลา
งานมาเตรียมตัวก่อนที่จะบวชได้กี่วัน และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปว่า การแห่นาคโหดน้ันโหดเกินไป คือ โยนนาค
แรงเกินไป ท าให้ได้รับบาดเจ็บ แขน ขา หักก็มี ท าให้กิริยาของนาคน้ันไม่ส ารวม ไม่เหมาะสม แต่ปัญหาข้อน้ีก็ได้รับ
การให้เหตุผลว่า การแห่นาคโหดน้ัน เป็นการทดสอบความอดทนในการบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาของนาคว่า
พร้อมที่จะบวชหรือไม่ หากตกจากคานหามก็จะไม่ได้บวชในปีน้ัน 3) แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ด้วยประเพณีแห่นาคโหด พบว่า ให้นักท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประเพณีแห่นาคโหด 
เช่น การท าคานหาม การท าร่มที่ใช้กางให้นาค การท าเหรียญโปรยทาน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิถี
ชีวิตของชุมชน จัดเป็นกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ และในการประชาสัมพันธ์น้ัน
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนกว่าเดิม สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเท่ียวเข้ามามากข้ึน มีการจัดกิจกรรมรองรับ
นักท่องเท่ียว เช่น กิจกรรมต้อนรับนักท่องเท่ียว ชมการแสดงประจ าท้องถ่ิน การจัดงานพาแลง มีการสาธิตการทอ
ผ้าขิดให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามจากการออกแบบและการถักทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา และอีกอย่างคือ    
การจัดกิจกรรมภายในวัด หรือวันจัดงานประเพณี ควรมีการจัดนิทรรศการ การบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา    การ
จ าหน่ายสินค้า ของที่ระลึกเก่ียวกับประเพณีแห่นาคโหด เช่น ประวัติหมู่บ้าน ประวัติของงานประเพณีแห่นาคโหด 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืนคือ ให้ทุกคนที่มีบุตรหลานที่เป็นผู้ชาย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มาร่วมอุปสมบทหมู่
พร้อมกันทุกๆ ปี จะเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดชัยภูมิและทุกคนได้รู้จักชุมชนโนน
เสลา รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่และมีแห่งเดียวในโลกได้ย่ังยืนตลอดไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 1.1 ข้ันสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเท่ียว 7s 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม มีการด าเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
   1.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  และศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล  ทางการ
จัดการท่องเท่ียว 7s การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสรุปผลการศึกษา 
   1.1.2  ศึกษาข้อมูลจาก ศิคริษฐ์  คุณชมภู และคณะ [12] ซึ่งได้ศึกษา การศึกษาแนวโน้มการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค EDFR 
   1.1.3 สังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการ
ท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ตามข้อมูลของ ศิคริษฐ์ คุณชมภู, และคณะ 
[12] 
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   1.1.4 จัดประชุมคณะกรรมการสาขาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวิพากษ์รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเท่ียว 
7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
   1.1.5 สรุปผลการด าเนินงาน  
  1.2 ข้ันประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทาง   
การจัดการท่องเที่ยว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม  มีการด าเนินการตามข้ันตอน    
การด าเนินงานดังน้ี 
   1.2.1 จัดท าเครื่องมือการวิจัย  ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมี   
ส่วนร่วม   
   1.2.2 น าเสนอรูปแบบที่พัฒนาข้ึน เสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความเหมาะสม   
   1.2.3  น ามาปรับปรุงแก้ไขและสรุปผล 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย  
 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการ
ท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เชี่ยวชาญ ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาด้านการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 7 คน 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 7s เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนวิจัย ผลการสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการจัดการท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม  แสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเท่ียว 7s  

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 

จากภาพที่ 4.1 รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเท่ียว 7s เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 1.1 เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเทคโนโลยีส าหรับการประยุกต์ใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ           
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วย การน าเสนอสารสนเทศผ่านสื่อ การจัดท าฐานข้อมูล
นักท่องเท่ียว การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการโดยเทคโนโลยีจะเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการตามกรอบ
ของ 7s McKinsey  
 1.2 ผู้มีส่วนร่วม ประกอบไปด้วย ชุมชนและท้องถ่ินผู้ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรม หรือเป็นเจ้าของวัฒนธรรม 
หน่วยงานในท้องถ่ิน  และหน่วยงานก ากับดูแลนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ประกอบทั้งหมดน้ีจะเป็น
ส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการตามกรอบของ 7s McKinsey 
 1.3 กระบวนการจัดการตามกรอบของแมคคินซีย์  อัมพิกา อภิชัยบุคคล [13] กล่าวว่า 7s McKinsey เป็น
เครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ในการบริหาร คือกรอบแนวคิดพ้ืนฐานที่น ามาใช้วิเคราะห์ตัวแปร  ทั้ง 7 ประการซึ่งมีส่วน
ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร โดยน าผลการวิเคราะห์ตามหลักการมาก าหนดกลยุทธ์  เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารองค์กร องค์ประกอบ 7s มีดังน้ี 
  1.3.1 โครงสร้างองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กรมีประโยชน์ต่อการจัดท า
กลยุทธ์ขององค์กร เน่ืองจากถ้าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็ง
ขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร 
  1.3.2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือการด าเนินงาน
ต่างๆภายใน องค์กรที่ได้ถูกวางแผนข้ึนมา เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรจัดท าข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กรมีความสามารถ      
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กลยุทธ์ขององค์กรน้ันมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิด เน่ืองจากการจัดโครงสร้างขององค์กรน้ัน 
จะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรน้ัน ๆ (Structure Follows Strategy) 
  1.3.3 ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) ระบบภายในองค์กร ได้แก่ ระบบหรือ
ข้ันตอนการ ด าเนินงานภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้ เช่น 
ระบบด้านงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระบบในการฝึกอบรม ระบบใน  
การติดต่อสื่อสาร ระบบหรือข้ันตอนการท างานเหล่าน้ีจะบ่งบอกถึงวิธีการท างานต่าง ๆ ขององค์กร 

 1.3.4  ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) โดยรวม
ถึงบุคลิกภาพของผู้บริหารระดับสูงด้วย เน่ืองจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อ  
ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานภายในองค์กรมากกว่าค าพูดของผู้บริหาร 

1.3.5 บุคลากรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากร/พนักงานทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้ง
แบบแผน และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่าย
บุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการพนักงานทั้งหมด หรือการที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและ
พัฒนา พนักงาน 

1.3.6 ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills) สิ่งที่องค์กรสามารถท าได้ดีกว่าองค์กรอื่นถือว่า
เป็นความรู้ ความสามารถของพนักงาน เช่น ความสามารถและทักษะขององค์กรในการให้บริการผู้มารับบริการ/
ลูกค้า ความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านการเงิน 

1.3.7 ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) ได้แก่ แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวังของ
องค์กร มักจะ ไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพ้ืนฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ่งที่ต้องการจะให้
องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ในการ 
 1.4 การก าหนดแผนการด าเนินงานที่เหมาะสม  โดยจะต้องวิเคราะห์มาจากกรอบ 7s McKinsey กรอบ
ของเทคโนโลยีดิจิทัล และกรอบของผู้มีส่วนร่วม ดังน้ี 

1.4.1 การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือใน     
การประเมินสถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริ หารรู้ถึงจุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) จาก
สภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาส (O) และอุปสรรค (T) จากสภาพแวดล้อมภายนอก   

  1.4.2 การวิเคราะห์กลยุทธ์  เป็นการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมและศักยภาพที่ได้จาก      
การ SWOT น ามาสู่การเขียนกลยุทธ์ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) กลยุทธ์ SO (การใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส)  2) 
กลยุทธ์ ST (การใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 3) กลยุทธ์ WO (เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส)  และ 4) กลยุทธ์ 
WT (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 
  1.4.3 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด  เป็นแนวทางประเมินผลการด าเนินงาน โดยประกอบไปด้วยตัววัด 3 
ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ก่อนการด าเนินงาน 2) ระหว่างการด าเนินงาน และ 3) หลังการด าเนินงาน ทั้งน้ีตัวชี้วัดจะเป็น   
ตัววัดว่า สิ่งที่ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
 
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยว 7s เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 

ผู้วิจัยน าผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนว
ทางการจัดการท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 
คน ประเมินความเหมาะสม  ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทาง        
การจัดการท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
รายการความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนว
ทางการจัดการท่องเท่ียว 7s เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม X  SD. ระดับความคิดเห็น 

1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย 4 ส่วน   
      1.1 เทคโนโลยีดิจิทัล   4.90 0.31 มากที่สุด 
      1.2 ผู้มีส่วนร่วม 4.83 0.46 มากที่สุด 
      1.3 กระบวนการจัดการตามกรอบของแมคคินซีย์   4.93 0.91 มากที่สุด 
      1.4 การก าหนดแผนการด าเนินงานที่เหมาะสม   4.73 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.55 มากที่สุด 
2. เทคโนโลยีดิจิทัล   
      2.1 การน าเสนอสารสนเทศผ่านสื่อ   4.55 0.56 มากที่สุด 
      2.2 การจัดท าฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว   4.67 0.50 มากที่สุด 
      2.3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ   4.54 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.57 มากที่สุด 
3. ผู้มีส่วนร่วม 
      3.1 ชุมชนและท้องถิ่น 4.87 0.35 มากที่สุด 
      3.2 หน่วยงานในท้องถิ่น   4.80 0.41 มากที่สุด 
      3.3 หน่วยงานก ากับดูแลนโยบาย 4.50 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.48 มากที่สุด 
4. กระบวนการจัดการตามกรอบของแมคคินซีย์   
      4.1 โครงสร้างองค์กร 4.57 0.72 มากที่สุด 
      4.2 กลยุทธ์ขององค์กร 4.90 0.31 มากที่สุด 
      4.3 ระบบในการด าเนินงานขององค์กร 4.83 0.46 มากที่สุด 
      4.4 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงาน 4.93 0.91 มากที่สุด 
      4.5 บุคลากรในองค์กร 4.73 0.52 มากที่สุด 
      4.6 ความรู้ความสามารถขององค์กร 4.87 0.35 มากที่สุด 
      4.7 ค่านิยมร่วมกัน 4.80 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.52 มากที่สุด 
5. การก าหนดแผนการด าเนินงานท่ีเหมาะสม   
      5.1 การวิเคราะห์ SWOT 4.30 0.70 มาก 
      5.2 การวิเคราะห์กลยุทธ์   4.27 0.69 มาก 
      5.3 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด   4.50 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.35 0.67 มาก 
โดยรวม 4.70 0.54 มากท่ีสุด 

  
 จากตารางที่  1 ผลการสอบถามความความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี ความเหมาะสมของรูปแบบ             
การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 7 s เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.70 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.54)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมาก ถึงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35-4.84 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.48-0.67)   
 



วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม    
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม                     ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562   
 

145 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 7s เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ 1.1) เทคโนโลยี ดิจิทัล 1.2) ผู้มี
ส่วนร่วม 1.3) กระบวนการจัดการตามกรอบของแมคคินซีย์ (7s McKinsey) และ 1.4) การก าหนดแผนการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม เหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยการจัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร  และ
ผลงานวิจัยของศิคริษฐ์ คุณชมภู และคณะ [12] ได้ศึกษา การศึกษาแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค EDFR  มีการประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เห็นตรงกันในองค์ประกอบดังกล่าว   ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ อัมพิกา อภิชัยบุคคล [13] ได้ศึกษาเรื่อง          
การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้หลักการ 7-S  ที่ประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ขององค์กร 
ระบบในการด าเนินงานขององค์กร ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 
บุคลากรในองค์กร ความรู้ความสามารถขององค์กร และค่านิยมร่วมกัน 
 
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยว 7s เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 

ผลการสอบถามความความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม   
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมของรูปแบบในระดับมาก ถึงมากที่สุด      
เหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก รูปแบบที่พัฒนาข้ึน มีองค์ประกอบที่ครบตามแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล
สร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเท่ียว 7s เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กรอบ
ของแมคคินซีย์ มาประยุกต์ใช้เพ่ือการก าหนดแผนการด าเนินงานที่เหมาะสม  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ อัมพิกา 
อภิชัยบุคคล [13] พบว่า การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้หลักการ 7-S  ประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
กลยุทธ์ขององค์กร ระบบในการด าเนินงานขององค์กร ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรในองค์กร ความรู้ความสามารถขององค์กร และค่านิยมร่วมกัน  และสอดคล้องกับของ  
ศิคริษฐ์  คุณชมภู และคณะ [12] พบว่าผลการศึกษาได้ มีกรอบของการก าหนดตัวชี้วัดใน 3 ช่วงเวลา และกรอบ
ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
   

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การน าผลการวิจัยไปใช้  ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติการเพ่ือน าสู่การปฏิบัติในองค์กรต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีพัฒนาคู่มือการปฏิบัติการ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติในองค์กรตามกระบวนการ  และวิจัยศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป   
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