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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จานวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.981 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทร โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 3.98) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการชุมชน (𝑥̅= 4.03) ด้านผู้นาชุมชน (𝑥̅= 3.99) ด้านการมีส่วนร่วม (𝑥̅= 3.96) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ชุมชน (𝑥̅= 3.95) และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน (𝑥̅= 3.94) ตามลาดับ 2) ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทร โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 3.62) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
กิ จ กรรม ( 𝑥̅ = 4.08) ด้ า นการให้ บ ริ ก ารของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ( 𝑥̅ = 4.07) ด้ า นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ ( 𝑥̅ = 4.02) ด้ า นความสามารถในการเข้ า ถึ ง
(𝑥̅= 3.95) ด้านความสามารถในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว (𝑥̅= 3.94) และด้านสิ่งอานวยความสะดวก (𝑥̅= 3.92) ตามลาดับ และ
3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม (X2) ด้านผู้นาชุมชน (X1) และด้านการ
บริหารจัดการชุมชน (X3) มีประสิทธิภาพในการทานาย (R) ร้อยละ 44.90
คาสาคัญ : ปัจจัยการพัฒนา ศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Abstract
This research aimed to: 1) study the development factors of cultural tourist attractions in Bangkhunsai Subdistrict,
Ban Laem District, Phetchaburi Province, 2) study the potential of cultural attractions in Bangkhunsai Subdistrict, Ban Laem
District, Phetchaburi Province, and 3) study the factors affecting the potential of cultural tourist attractions, Bangkhunsai
subdistrict, Ban Laem district, Phetchaburi Province. This research was an exploratory research. The research samples were
379 people living in the study site. The tool for data collection was the 5-level rating scale questionnaire with confidence
equal at 0.981. The data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple
regression analysis. The research found that 1) the overall development factors and aspects of cultural tourist attractions
were at a high level (𝑥̅ = 3.98). When each aspect was considered, it was found that the aspects from high to low mean
included community management (𝑥̅ = 4.03), community leader (𝑥̅ = 3.99), participation (𝑥̅ = 3.96), local wisdom and
community culture (𝑥̅ = 3.95), and support from government agencies and private organizations (𝑥̅ = 3.94), respectively,
2) the overall potential and aspects of cultural attractions were at a high level (𝑥̅= 3.62). When each aspect was considered,
it was found that from high to low mean consisted of activities (𝑥̅ = 4.08), ancillary service (𝑥̅ = 4.07), attraction (𝑥̅ = 4.02),
accessibility (𝑥̅ = 3.95), available package (𝑥̅ = 3.94), and amenities (𝑥̅ = 3.92), respectively, and 3) the factors affecting
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2565

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
12 (January - April) 39 – 45 (2022) Vol. 12, No. 1 40

the potential of cultural tourist attractions included participation (X2), community leader (X1), and community management
(X3), The predictive efficiency (R) was 44.90 percent.
Keywords : Development factors, Potential, Cultural Tourist Attractions in Bangkhunsai Subdistrict, Ban Laem District,
Phetchaburi Province

บทนา
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ระบุว่าหนึ่ง
ในภาคส่วน ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดและรวดเร็วที่สุด คือ “การท่องเที่ยว” โดยมีประชากรนับพันล้านคนทั่วโลกที่
เดินทางท่องเที่ยวทุกปี และคาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 3.3% ทุกปีจนถึงปี 2579 (ค.ศ.2030) การท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ทา
ให้ เ ศรษฐกิ จ เติ บ โตขึ้ นเท่ า นั้น แต่ ยั ง เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ส่ง เสริ ม ความเข้ า ใจและวั ฒนธรรมอั น ดี ระหว่ า งประเทศ ส่ ง เสริ มการ
แลกเปลี่ยนด้านสังคมและการมีส่วนร่วมต่อเศรษฐกิจชุมชนให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งองค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO)
ได้ยืนยันว่าการท่องเที่ยวยังคงเติบโตต่อไป และจะมีการเดินทางทั่วโลกจานวน 1.56 พันล้านครั้ง การเดินทางจานวนมหาศาลนี้
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามชาติทั้งในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาค และโลก [1] และวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งดึงดูดใจที่สาคัญที่ทา
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมของแต่ละประเทศจะมีการเคลื่อนไหวไปยังประเทศอื่น
โดยผ่าน การประชุมหรือสัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า อาหาร ดนตรี ภาพยนตร์ และสื่อ โฆษณาต่าง ๆ [2] ซึ่งยิ่งทาให้นักท่องเที่ยว
เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตน เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าสถาปัตยกรรม ศิลปะ ประเพณี เทศกาล วิถีชีวิต
ของคนในพื้นที่อื่น ซึ่งเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัส
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้น รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมละงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนใน
ประเทศนั้น นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้นาเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวในประเทศและ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ในท้องถิ่นนั้น ๆ [3]
จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่
ประมาณ 6,225,138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,890,711 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 36 ของประเทศไทย
โดยมีส่วนที่กว้างที่สุดในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เป็นระยะทาง 103 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุดในแนวทิศเหนือ -ใต้ เป็น
ระยะทาง 80 กิโลเมตร เป็นเมืองด่านสาคัญระหว่างภาคกลางและภาคใต้ มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตน้าตาล เนื่องจากมีต้นตาล
หนาแน่น และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญหลายอย่าง ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ จังหวัดเพชรบุรีจึงเป็นจังหวัดที่มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม สาหรับทุกกลุ่มอายุ แต่การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรียัง
ค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เช่น หาดชะอา เป็นต้น หากยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอื่น ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการท่องเที่ ยว
แต่ทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านี้ยังขาดการดูแล และการจัดการ ที่เหมาะสม รวมทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก [4]
ตาบลบางขุนไทร เป็นตาบลหนึ่งในอาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นตาบลเล็ก ๆ ที่มีลักษณะเป็นที่เลียบชายฝั่งทะเล
และพื้นที่บางส่วนเป็นป่า ชายเลน ชาวบ้า นที่อาศั ยใกล้ ทะเล (หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 8 หมู่ 10) ประกอบอาชี พประมง
ทานาเกลือ ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนที่ราบดอน (หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 9 หมู่ 11) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานาปี
ทาสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป และยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น วัดบางขุนไทร ศาลเจ้าไต้เซียและวิถี
ชีวิตชาวเล ซึ่งสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น [5]
บทความวิจัยนี้จะนาเสนอผลการศึกษาปัจจัยการพัฒนาที่ส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุน
ไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการรณรงค์และเผยแพร่
ความสาคัญและความจาเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อที่จะทาให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าใน
การอนุรักษ์และพัฒนาของทรัพยากรป่าชายเลน ให้อยู่คู่ชุมชนชาวตาบลบางขุนไทรตลอดไป

คาถามการวิจัย
1. ปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับใด
2. ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับใด
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3. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาที่ส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยทาการสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี
และผลการวิจัยของ [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ทาให้ได้ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้นาชุมชน ด้านการ
มีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์ ก รเอกชน และศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ศั ก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ตามแนวคิ ด ของ ไปร สตี เ วน [13] กล่ า วถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วควร
ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 6 ประการ ได้ แ ก่ 1) ความสามารถในการจั ด โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว (Available package)
2) ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) 3) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 4) สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) 5) กิจกรรม
(Activities) และ 6) การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service)

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบล
บางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1. ด้านผู้นาชุมชน
2. ด้านการมีส่วนร่วม
3. ด้านการบริหารจัดการชุมชน
4. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน
5. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน

1. ความสามารถในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
2. ความสามารถในการเข้าถึง
3. สิ่งดึงดูดใจ
4. สิ่งอานวยความสะดวก
5. กิจกรรม
6. การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบไป
ด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางขุนไทร หมู่ 2 บ้านบางขุนไทร หมู่ 3 บ้านบางขุนไทร หมู่ 4 บ้านแขก
(บางขุนไทร) หมู่ 5 บ้า นดอนผิง แดด หมู่ 6 บ้า นดอนวัด หมู่ 7 บ้า นดอนไทย หมู่ 8 บ้า นบางอิน หมู่ 9 บ้า นป่า ขาด หมู่ 10
บ้านสามัคคี หมู่ที่ 11 บ้านดอนไทย ซึ่งมีประชากร จานวน 7,124 คน [4]
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณสูตรทาโร ยามาเน่ [14] ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 379 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
พื้นที่ในการวิจัย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจ (Checking) ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตอนที่ 3 ข้อมูล
เกี่ยวกับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอนที่ 4 เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open Ended) แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การทดสอบความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-Coefficient) ของครอนบาค [7] ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.981 และค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู้ น าชุ ม ชน 11 แห่ ง ในต าบลบางขุ น ไทร อ าเภอบ้ า นแหลม จั ง หวั ด เพชรบุ รี เ พื่ อ แจก
แบบสอบถามให้กับประชาชนในตาบลบางขุนไทร พร้อมรับคืนด้วยตนเอง จานวน 379 ชุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้า นการ
บริห ารจัด การชุม ชน รองลงมาคือ ด้า นผู้นาชุม ชน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน และด้านการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ตามลาดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายด้าน
ปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
𝑥̅
S.D. ระดับการปฏิบัติ ลาดับที่
1. ด้านผู้นาชุมชน
3.99
0.59
มาก
2
2. ด้านการมีส่วนร่วม
3.96
0.55
มาก
3
3. ด้านการบริหารจัดการชุมชน
4.03
0.56
มาก
1
4. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน
3.95
0.54
มาก
4
5. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน
3.94
0.53
มาก
5
รวม
3.98
0.50
มาก
2. ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านกิจกรรมรองลงมาคือ
ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านความสามารถในการเข้าถึง ด้านความสามารถในการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลบางขุน ไทร อาเภอบ้า นแหลม
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมและรายด้าน
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
𝑥̅
S.D.
ระดับการปฏิบัติ ลาดับที่
1. ด้านความสามารถในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว
3.94
0.55
มาก
5
2. ด้านความสามารถในการเข้าถึง
3.95
0.57
มาก
4
3. ด้านสิ่งดึงดูดใจ
4.02
0.57
มาก
3
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.92
0.57
มาก
6
5. ด้านกิจกรรม
4.08
0.57
มาก
1
6. ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว
4.07
0.55
มาก
2
รวม
3.62
0.56
มาก
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3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุน ไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี ได้แก่
ด้านการมีส่วนร่วม (X2) ด้านผู้นาชุมชน (X1) และด้านการบริหารจัดการชุมชน (X3) มีประสิทธิภาพในการทานาย ร้อยละ 44.90 สามารถ
สร้างสมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
สมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบ


Y tot = 0.717 + 0.315(X2) + 0.264(X1) + 0.149(X3)

สมการการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน


Z tot = 0.311(X2) + 0.277(X1) + 0.148(X3)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 3.98, S.D. = 0.50) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยดัง นี้ ด้า นการบริหารจั ดการชุ มชน (𝑥̅= 4.03, S.D. = 0.56) รองลงมาคื อ ด้า นผู้นาชุ มชน (𝑥̅= 3.99, S.D. = 0.59)
ด้านการมีส่วนร่วม (𝑥̅= 3.96, S.D. = 0.55) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน (𝑥̅= 3.3.95, S.D. = 0.54) และด้านการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน (𝑥̅= 3.94, S.D. = 0.53) ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทรมีจุดแข็งด้านการบริหารจัดการชุมชน รวมไปถึงมีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็งพยายามนาสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ
ชุมชนมาสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนเองอย่างน่าชื่นชม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อย่างไรก็
ตามผู้นาชุมชนก็กาลังผลักดันและเสนอแนะให้องค์กรภาครัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจัง สอดคล้องกับแนวคิดของ [16] ได้ให้แนว
ทางการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ว่า ควรส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นเห็นความสาคัญของการท่องเที่ยวที่มีต่อ
เศรษฐกิจในสังคม การพัฒนา การท่องเที่ยวจะต้องขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความต้องการของชุมชน การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางด้านการท่องเที่ยว ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เงินทุนและแรงงาน เปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและงานเทศกาลที่จัดขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ และสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น และพยายามขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เรียบร้อย และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [17] ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาสะอุ้งตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านผู้นาชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ 2) ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของประชาชน 3) ด้านการบริหารจัดการชุมชน 4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 5) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ชุมชน และ 6) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความเข้มแข็งของชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥̅= 3.62, S.D. = 0.56) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านกิจกรรม (𝑥̅= 4.08, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว (𝑥̅= 4.07, S.D. = 0.55) ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ (𝑥̅= 4.02, S.D. = 0.57) ด้านความสามารถในการเข้าถึง (𝑥̅= 3.95, S.D. = 0.57) ด้านความสามารถในการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว (𝑥̅= 3.94, S.D. = 0.55) และด้านสิ่งอานวยความสะดวก (𝑥̅= 3.92, S.D. = 0.57) ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากในตาบลบาง
ขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายแห่ง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มากมาย อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวในตาบลบางขุนไทรยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
อย่างกว้างขวางนัก เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการศึกษาด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะเป็นทางเลือกให้แก่
นักท่องเที่ยวและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวขาดการเชื่อมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ [18] กล่าว
ว่า การที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพนั้นต้องเข้าถึงพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งควรคานึงถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 6 ประการ
ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) การให้บริการของ
แหล่ง ท่องเที่ยว (Ancillary Service) ที่พัก (Accommodation) และกิจ กรรม (Activities) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [17]
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาสะอุ้งตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านผู้นาชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ประชาชน 3) ด้านการบริหารจัดการชุมชน 4) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 5) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน และ
6) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน โดยรวมภาพอยู่ในระดับมาก
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3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
ด้านการมีส่วนร่วม (X2) ด้านผู้นาชุมชน (X1) และด้านการบริหารจัดการชุมชน (X3) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนในชุมชน โดยมีผู้นาเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน
ในการบริหารจั ดการชุ มชนให้มีศั ก ยภาพและได้รับการพัฒ นาแหล่ง ท่องเที่ ยวเชิ ง วั ฒนธรรมได้อ ย่า งมีประสิท ธิภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
สอดคล้องกับ [8] กล่าวว่า ชุมชนเข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนจะต้องมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา
หรือร่วมกันพัฒนา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน โดยสามารถบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือดาเนินกิจกรรมพัฒนา
ต่างๆ ได้ด้วยชุมชนเอง รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
[9] ได้ศึ กษาเรื่องปัจ จั ยที่ส่ง ผลต่อความเข้มแข็ง ของชุ มชนหมู่บ้า นเศรษฐกิจ พอเพี ยงต้นแบบอาเภอเกาะจั นทร์ จั ง หวัดชลบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน กระบวนการจัดการชุมชน
การมีส่วนร่วม ผู้นาชุมชน ส่งผลทางบวกต่อความเข้มแข็งของชุมชนฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 4 ปัจจัยนี้สามารถ
พยากรณ์ความเข้มแข็งของชุมชนฯ ได้ร้อยละ 50.80 (R2=0.508)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านความสามารถในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวพบว่า ผู้นาควรแสดงภาวะผู้นาในการกล้าตัดสินใจ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล เป็นต้น ให้มีมากขึ้น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
1.2 ด้านความสามารถในการเข้าถึงพบว่า ควรมีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว คอยดูแลทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยของยานพาหนะ
ความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจในขณะที่มีท่องเที่ยวในพื้นที่
1.3 ด้านสิ่งดึงดูดใจพบว่า ชุมชนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการสร้าง
จิตสานึกให้แก่คนในชุมชนให้เห็นความสาคัญ มีความผูกพัน ความรัก และความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถลดปัญหาความชัดแย้งในชุมชน
1.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกพบว่า ภาครัฐและภาคเอกชนควรให้การสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการสื่อสารหรือช่ องทางการสื่อสารแหล่ง ท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
1.5 ด้านกิจกรรมพบว่า ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันจัด
กิจกรรมที่สอดแทรกวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมทากิจกรรมกับชุมชนมากขึ้น
1.6 ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวพบว่า ควรมีการอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น และ
เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว เช่น จุดนั่งพักผ่อนให้เพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว ป้ายเตือน ป้ายบอกทางที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่าย เป็นต้น เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริการ
ของแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนในตาบลบางขุนไทรต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลอื่นๆ ในอาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนามา
เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นประโยชน์กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้งควรศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล่านั้นให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตาบลบางขุนไทร ซึ่งจะทาให้มีความน่าสนใจและจูงใจ
ให้เกิดความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประชาชนในชุมชน นักท่องเที่ยว หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตาบลบางขุนไทร
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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