
1 
 

รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน 
จังหวัดสมทุรสงคราม 

Models of Culture Based Activities for Development of Touring Sites 
in Samut Songkram Province 
 อาจารย์อุดม สมบูรณ์ผล  
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะบริหารธุรกิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง 
รองศาสตราจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์สุมนา  สุขพันธ์ 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา จิระสุทัศน์ 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
อาจารย์วิชชานันท์ ธรณินทร ์
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม หาแนวทางการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและหารูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม  
ประชากร คือ ผู้น าชุมชนท่ีเกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม 18 แห่ง 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่ายจากสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแต่ละประเภท คัดเลือกร้อยละ 
50 ท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ได้สถานท่ีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 9 แห่ง รวมกลุ่มตัวอย่าง 405 คน โดย
ท าการส ารวจความคิดเหนนด้านลักษณะการจัดกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และใช้การเกนบข้อมูลแบบ
คุณภาพกับผู้เกี่ยวข้องด้านจัดกิจกรรมวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวจ านวน 54 คน มีข้ันตอนคือ สัมภาษณ์การจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของสถานท่ีต่างๆ ประชุมระดมความคิดเหนน ยกร่างมาตรฐาน และจัดท าร่างรูปแบบ และ
น าเสนอรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม  ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เชิงเน้ือหา และกรณีศึกษา  
 จากผลวิจัย พบว่า นักท่องเท่ียวมีความคิดเหนนต่อลักษณะการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ลักษณะกิจกรรมต้อนรับนักท่องเท่ียวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแท้จริงในชุมชน ในระดับมาก
ท่ีสุด การแสดงพื้นบ้านท่ีน่าประทับใจแต่ละแหล่งท่องเท่ียว และการบริการอาหารพื้นเมืองท่ีไม่มีให้สัมผัสโดยท่ัวไป 
การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว โดยภาพรวมให้ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมาก 
รายด้าน พบว่า ด้านที่ควรให้ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรม 5 อันดับ ได้แก่ มีการน าวิสัยทัศน์และทิศทางการ
บริหารแหล่งท่องเท่ียวไปใช้ มีการจัดเกนบข้อมูลหรือแสดงเพื่อสามารถชมกิจกรรมอย่างชัดเจน มีการจัดให้มีการอบรม
ด้านภาษาต่างประเทศและผู้เก่ียวข้อง   
ค าส าคัญ :   ลักษณะการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  รูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  การพัฒนา
     แหล่งท่องเท่ียว 
 
 



2 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study characteristics of culture based activities, 
acquire guidelines for cultural operations, and generate models of cultural activities for the 
development of touring sites in Samut Songkram province. A research population was composed 
of tourists and those concerned in cultural operations in 10 touring sites in Samut Songkram 
province. By using simple sampling, the samples were selected from each type of culturing touring 
sites by 50% which operated culturing activities continuously, resulting in a total of 9 
representative touring sites in quantitative research with 405 samples for survey and quality 
research with 54 samples. Quality data collections were administered in the following steps: 
interviewing for the development of cultural attractions and cultural activities, running a 
brainstorming meeting, setting up a draft tourism standard and model activities, as well as 
presenting a standard model for cultural activities of touring sites in Samut Songkram province. 
Research results were obtained by descriptive statistics, content analysis, and case studies. 
 The results showed that tourists opinions on the nature of the event as a whole at a high 
level. Considering the nature of activities that visitors to experience real life in the community. The 
highest level folk show impressive individual attractions, the food and service are not generally exposed, 
management activities of cultural tourism. The overall importance and should perform much activity 
aspects that should be a priority and should include the top five activities are adopting the vision and 
direction of travel to store information or to view the event clearly, to provide training in foreign 
languages.  
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บทน า 
 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อ
ความหมายของวัฒนธรรมท้องถ่ินให้สามารถถ่ายทอดคุณค่าและมีความหมายทางสัญลักษณ์ เป็นการบ่งบอกถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ท่ีต่างกันออกไปของแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญทางการท่องเท่ียวของไทย โดยสามารถ
สร้างรายได้ให้กับท้องถ่ินได้ รวมท้ังถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ ประกอบเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ท่ีเกิดจากการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมร่วมกัน ท้ังความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ อาหาร ประเพณี 
ซึ่งได้มกีารถ่ายทอดวัฒนธรรมและสืบสานเป็นมรดกตกทอดนับรุ่นต่อรุ่น จากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมได้
ท าหน้าท่ีเป็นรากฐานความมั่นคงของท้องถ่ิน (วีรพล ทองมาและคณะ, 2554)  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันนักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศจ านวนมากให้ความสนใจกับการท่องเท่ียว
เพื่อการเรียนรูโ้ดยเฉพาะการได้รู้จักกับชุนชนในระดับท่ีลึกกว่าการท่องเท่ียวท่ัวไปโดยให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้ตนเองได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ และทดลองสิ่งท่ียังไม่เคยสัมผัส เช่น มีกระบวนการพัฒนา
เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก ถือว่าเป็นต้นแบบความรู้สู่
การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อตอบโจทย์การ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง นอกจากน้ียังพบว่า มีรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรม 
และรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนา เช่น การท่องเท่ียวไหว้พระเก้าวัด การท่องเท่ียวตาม
ประเพณีท าบุญของจังหวัดต่างๆ เป็นต้น (กัญญามน อินหว่างและคณะ, 2554)  
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 อย่างไรกนตาม การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวถือได้ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการพัฒนามาตรฐานของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
พื้นท่ีต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกัน มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวิถี
ชีวิตจากชุมชนอื่น และคุณค่าท่ีควรอนุรักษ์และสืบสานแตกต่างกัน ซึ่งจะเหนนได้ว่านักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศจ านวนมากให้ความสนใจกับการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ โดยให้ความสนใจกับบริบทของวัฒนธรรมใน
พื้นท่ีน้ันๆท้ังด้านประเพณีท่ีสืบทอด ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อให้ตนเองได้รับประสบการณ์ท่ีมากกว่า
การท่องเท่ียวเพื่อชมสถานท่ี ดังน้ัน จึงมีการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความเข้มแขนงให้กับ
ชุมชน โดยชุมชนจะมุ่งเน้นน าเสนอรูปแบบของกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เช่น การชมการละเล่น การร้องเพลง 
การฟังดนตรีพื้นเมือง การชมภาพเขียน จิตรกรรม การน าชมพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน น าชมโบราณสถาน หรือการเปิด
โอกาสให้นักท่องเท่ียวเข้ามีส่วนร่วมในประเพณี พิธีกรรมพื้นบ้าน ซึ่งในแต่ละภาคของประเทศน้ันมีเอกลักษณ์ ท่ี
น าเสนอออกมาได้แตกต่างกันตามความแตกต่างของวัฒนธรรมพื้นบ้าน คติความเช่ือ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ เช่น ประเพณี
แต่งงาน ประเพณีบุญทางศาสนา (กัญญามน อินหว่างและคณะ, 2554)   
 จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีความส าคัญท้ังในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และท่ีโดดเด่นคือ วิถีชีวิตแบบไทยด้ังเดิมของจังหวัดสมุทรสงครามมีทรัพยากรด้าน
การท่องเท่ียวมากมายหลายแบบท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกท้ังยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคม
สะดวกจึงเป็นจังหวัดท่องเท่ียวท่ีส าคัญอีกจังหวัดหน่ึงในภูมิภาค และมีนักท่องเท่ียวนิยมไปมาก ท้ังน้ีจังหวัด
สมุทรสงครามเป็นจังหวัดท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ด้ังเดิม เช่น ตลาดน้ าท่าคาท่ียังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้านชาวสวนของชุมชนริมคลอง อุทยานรัชกาลท่ี 2 
พิพิธภัณฑ์ของสถานท่ีต่างๆทั้งโบราณสถาน อนุสรณ์สถาน ประเพณี วิถีชีวิตสายน้ าและการชิมอาหารท้องถ่ิน เป็นต้น
(กัญญามน อินหว่างและคณะ, 2554)   รวมท้ังรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  
 ในการศึกษาครั้งน้ี คณะผู้วิจัยมีความสนใจศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการวิจัยน้ีจะสามารถเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม รวมท้ังสามารถสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสมจากกิจกรรมท่ีมีคุณค่าเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมสู่รุ่นต่อไป รวมท้ัง
จะเป็นการสร้างมาตรฐานการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีสามารถเป็นองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านแหล่งท่องเท่ียว ท้ังน้ีจะได้
รูปแบบท่ีเหมาะสมของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวอันจะน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีดีให้กับ
ประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสงคราม 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 3. เพื่อหารูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลด้านแหล่ งท่องเท่ียว และ
มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาครั้งน้ี และพบว่า 
แนวทางการศึกษาน้ีจะสามารถมาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยต่อไปน้ี 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 แนวคิดการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมน้ัน มีการเน้นการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวอย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมกับประเมินผลลัพธ์หรือประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนจะได้รับ ท้ังท่ีสามารถจับต้องได้ เช่น 
รายได้ และท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น ความสามัคคี ความหวงแหนในท้องถ่ิน ตลอดจนศึกษาผลดีผลเสียในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ดังน้ัน การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นแนวทางการจัดการ ในรูปแบบการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
และใช้การท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียว สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็น
รากฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาไปสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนซึ่งจะส่งดีต่อชุมชนและวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน (กัญญามน 
อินหว่างและคณะ, 2554) นอกจากน้ี สิ่งท่ีส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพได้จ าเป็นต้อง
อาศัยหลักการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางท่ีสามารถควบคุม ดูแล ด าเนินงานแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้
ส่งผลดีท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนสูงสุด และลดผลเสียที่จะตามมาจากการพัฒนาการท่องเท่ียวในแหล่งของพื้นท่ีชุมชน
น้ันๆ ด้วย จากการศึกษาพบว่า มีหลายประการ เช่น การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ท้ังแหล่ง
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถ่ิน รวมถึงการพัฒนาการแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนน้ันๆให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกและการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่า
ของแหล่งวัฒนธรรมแก่นักท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นท่ี ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถ่ินท่ีอยู่โดยรอบแหล่ง
ท่องเท่ียว รวมท้ังการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตัดสินใจ การด าเนินการและร่วมรับผิดชอบในการเรื่องต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือชุมชนน้ันๆ รวมท้ังการกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถ่ิน จะสามารถท าให้แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมย่ังยืนได้ 
 
 องค์ประกอบพื้นฐานส าหรับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 การจัดการแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมน้ัน หากบริหารจัดการไม่ดี และไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีตามมา
อย่างรอบคอบอาจส่งผลเสียต่อการแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนน้ันได้ระยะยาว ดังน้ันในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมน้ันควรมีการพิจารณาองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับการจัดการแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม  2 ประการ (ศันสนีย์ วุฒยาภาธีรกุล, 2009, 85-88) 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียว การท่ี
แหล่งท่องเท่ียวมีจุดดึงดูดความสนใจหรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและความพึง
พอใจให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิต และภูมิปัญญา มีความงดงามทาง
ศิลปวัฒนธรรม และจากการท่ีวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมของมนุษย์ท่ีสั่งสมมาแต่อดีตและมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะในแต่ละท้องถ่ิน ดังน้ัน ความสามารถในการสืบทอดทางวัฒนธรรม ความต่อเน่ืองของการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ความผูกพันต่อท้องถ่ิน และความเข้มแขนงในการรักษาวัฒนธรรม จึงมีความส าคัญในการรักษาวัฒนธรรมให้
คงอยู่ ซึ่งเป็นจุดเสริมศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีส าคัญ อีกท้ังศักยภาพในทางกายภาพ
และการจัดกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภัย และความหลากหลายของ
กิจกรรมการท่องเท่ียว กนเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคัญในการดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเข้าไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวด้วย 
ส าหรับองค์ประกอบด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม มีหลักเกณฑ์ใน
การจัดการ ดูแล พัฒนา และควบคุม 2 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และศักยภาพทางกายภาพและการจัด
กิจกรรมการท่องเท่ียว  2)  ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียวศักยภาพในการรองรับด้านท่องเท่ียว  เป็น 
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยเสริมแหล่งวัฒนธรรมน้ันๆ ให้มีความส าคัญ มีความเหมาะสมในการจัดการท่องเท่ียว 
ตัวอย่างเช่น แหล่งวัฒนธรรมอาจมีความดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวสูง แต่มีข้อจ ากัดสูงในการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกข้ันพื้นฐานท าให้นักท่องเท่ียวไม่นิยมเข้าไปท่องเท่ียว ท าให้ศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเท่ียวลดลงไป
ด้วยส าหรับศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพในการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน ท่ีจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เพื่อไม่ให้เบียดเบียน
ชีวิตความเป็นอยู่ด้ังเดิมของคนในชุมชนน้ันๆ และศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวจากปัจจัยภายนอก ควร
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ค านึงถึงศักยภาพภายใน โดยไม่ท าการพัฒนาการท่องเท่ียวจากปัจจัยนอกท่ีมากเกินความเป็นจริง กล่าวคือ การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวควรนึกถึงสภาพความเป็นจริง สภาพแวดล้อม และศักยภาพท่ีสามารถรองรับได้จริง โดย
ไม่สร้างความคาดหวังในกับนักท่องเท่ียวมากเกินไป และไม่ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมามากเกินไป ไม่อย่างน้ันแล้ว จะ
ส่งผลเสียต่อแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนน้ันตามมา 
 หลักการจัดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมน้ัน เน้นการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว และสร้างประโยชน์ให้
ผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ท้ังท่ีสามารถจับต้องได้ เช่น รายได้ และท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น ความสามัคคี ความหวงแหนใน
ท้องถ่ิน นอกจากน้ันการจัดการควรมีค านึงถึงผลกระทบด้านลบท่ีจะส่งผลเสียต่อแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนน้ันๆ ด้วย 
ดังน้ัน การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมน้ัน เป็นแนวทางการจัดการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน และใช้การท่องเท่ียวเป็น
เครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียว โดยมีการค านึงถึงศักยภาพของชุมชนเป็นหลัก ท่ี
จะสามารถดึงดูดและรองรับนักท่องเท่ียวได้หรือไม่ และไม่เพียงแต่ค านึงสิ่งท่ีนักท่องเท่ียวต้องการเท่าน้ัน เพราะหาก
นักท่องเท่ียวมีความต้องการมากกว่าศักยภาพท่ีมีอยู่ จะเป็นการเบียดเบียนชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งหากมี
การจัดการท่ีดี สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาไปสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ท่ีการท่องเท่ียวจะส่งดีต่อ
ชุมชนและวัฒนธรรมได้อย่างยาวนานและสืบไป 
 
     จากการศึกษางานวิจัยด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พบว่า ปวีณา ทองบุญยัง ( ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 4 
มีนาคม-เมษายน 2556) ได้ศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบาก ต าบล
บ้านบาก อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วมเพื่อหารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบาก ต าบล
บ้าบาก อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้น า ชุมชน กลุ่มชาวบ้านบาก หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง และ กลุ่มนักท่องเท่ียว แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ การศึกษาบริบทชุมชน การค้นหาศักยภาพของ
ชุมชน และการทดลองจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบาก เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยครัง้ ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม และ 
แบบสอบถาม เพื่อใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา ( Content 
Analysis) ก่อนประเมินผลและสรุปผลการด า เนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า บ้านบาก มีศักยภาพชุมชน 3 
ด้าน ได้แก่ (1) การเป็นท่ีต้ังของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชุมชน ท่ียังมีร่องรอยท่ีเคยอยู่ในเหตุการณ์จริงให้ศึกษาท้ัง
ด้านสถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้ และประกอบอาชีพเกษตรกร ยังคงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทรัพยากรท่ีส าคัญของท้องถ่ิน ได้แก่ ได้อาหารการกินท่ียังสามารถหาได้ในท้องถ่ินตามฤดูกาล สมุนไพร 
หลากหลายชนิด ต้นไม้และพืชพรรณ รวมถึงทัศนียภาพท่ีสวยงามเช่น ภูเขา ป่าไม้ เหว ซึ่งยังคงมีความเป็นธรรมชาติ
ท่ีสมบูรณ์ และ (3) ด้านวัฒนธรรม บ้านบากยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมของตนเองไว้ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ 
การนับถือผีบรรพบุรุษของชนเผ่าข่ากะเลิงมีพิธีกรรมและการปฏิบัติตัว เพื่อแสดงออกถึงความเช่ือ ความเคารพ 
รวมถึงยังคงรักษาประเพณีด้ังเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นและมีเกือบตลอดปี เช่น บุญเปิดประตูเล้า บุญบู ชาปู่เจ้า บุญ
สงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญกฐินเป็นต้น บ้านบากยังมีต้นทุนทางสังคมท่ีดี น้ันคือ ความสามัคคีและเคารพซึ่งกันและ
กันภายในชุมชนนอกเหนือจากต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากร อันส่งผลให้การวิจัย สามารถด าเนินการเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียว ของชุมชนได้เป็นรูปธรรม ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมของ
ชุมชนบ้านบาก คือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบไป -กลับ เพื่อศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมชนเผ่าและร่องรอย
ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชุมชน โดยมีการก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียว กิจกรรมเสริม และมีการบริหารจัดการ
ชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว โดยค านึงถึงความปลอดภัยและยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตด้ังเดิมของ
คนในชุมชนไว้ และนงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา (2556)  ได้วิจัยการศึกษาศักยภาพในการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านการจัดการการท่องเท่ียว
ของชุมชนบ้านหัวจีน ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชนบ้านหัวเขาจีน และศึกษาปัญหา อุปสรรค
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และเสนอแนะในการท่องเท่ียวของชุมชนบ้านหัวเขาจีน ใช้ระเบียบวีวิจัยแบบผสมผสานวิธี เกนบรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นบุคคลในครอบครัวของชุมชนบ้านหัวจีนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึน
ไป จ านวน 152 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 113 คน วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ข้ันตอนท่ี 
2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก จ านวน 14 คน และสนทนากลุ่ม จ านวน 12 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง รวบรวมข้อมูลท่ีได้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพการท่องเท่ียวโดยรวมท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านพื้นท่ี ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและด้าน
องค์การอยู่ในระดับมาก แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีส าคัญได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง การให้ความรู้การจัดอบรมในการจัดการท่องเท่ียวให้ประสบความส าเรนจ 
การศึกษาดูงานและการศึกษาการปฏิบัติท่ีดีในการท่องเท่ียวให้ประสบความส าเรนจ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวนป
ไซด์ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด และสื่อต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
และการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว ปัญหาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาด้านองค์การมาก
ท่ีสุด  
 ส าหรับอัจฉรา  หลาวทอง (2555) ศึกษาการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท
โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี 2555 มีวัตถุประสงค์การวิจัย 
3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและความต้องการการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียว 2) 
เพื่อศึกษาประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ และ 3) เพื่อจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืนของในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยใช้เทคนิคกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control: AIC) 
และสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่มร่วมกันกับผู้น ากลุ่มและตัวแทนสมาชิกกลุ่ม โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง จากการ
ได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและหรือได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท่ีเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 15 กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนมีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเกนบ
แบบสอบถามโดยสุ่มแบบโควตา เพื่อประเมินจากผู้น า ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวอย่าง จ า นวน 75 ราย 
และผู้บริหาร ตัวแทนภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 15 ราย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์กลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวส่งผลต่อการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีการด าเนินการและพัฒนาในการให้บริการทางการท่องเท่ียว
ระดับหมู่บ้านท่องเท่ียว แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกท้ัง
ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกค่อนข้างลดลงและมีจ านวนน้อยโดยเฉลี่ยเหลือด าเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนละ10-15 คน 
จากเดิม 30-40 คน สาเหตุเพราะไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเน่ืองและมีจ านวนน้อยมากเฉลี่ยปีละไม่เกิน 1 -2 
หมู่คณะ ส่วนปัญหาการรวมกลุ่มฯ มีระดับปัญหามาก ประกอบด้วย ด้านข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเครือข่าย  ด้าน
การขีดความสามารถทางการแข่งขันและช่องทางการตลาด และ ด้านการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่าย จึงส่งผลต่อ
ความต้องการรวมกลุ่มเครือข่าย อยู่ในระดับมาก ส่วนการประเมินความเป็นไปได้ของการรวมกลุ่มฯ ในระดับมาก 
และมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดท่ีส่งผลต่อความต้องการรวมกลุ่มเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่คือ  ความส าเรนจและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน  การรวบรวมสมาชิกและการจัดต้ังกลุ่ม และ การสร้างความเข้มแขนงของการรวมกลุ่ม 
ตามล าดับ  และจากการศึกษางานวิจัยของ กัญญามน อินหว่างและคณะ (2554) เรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดพิษณุโลกพบว่าการศึกษา แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของ
จังหวัดพิษณุโลกมีวัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อศึกษาลักษณะของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก ประชากร คือ  ผู้รับผิดชอบของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
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วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4 ประเภท ได้แก่ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบเกษตร ศิลปะวิทยาการ  วัด  และประวัติศาสตร์ และท าการเลือกจากรายช่ือท่ีได้
มาตรฐานการท่องเท่ียว รวม 15สถานท่ีเพื่อสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและท าการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา จากผลวิจัย 
พบว่า การด าเนินกิจกรรมเน้นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกแหล่งท่องเท่ียว มุ่งเน้นการศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความ
เช่ือ และมีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน มีการสร้างรายได้จากการขายของท่ีระลึกของชุมชน และพบว่าแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวครบวงจรระหว่างการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ท่องเท่ียวแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนันทนาการ นอกจากน้ีพบว่า แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เช่น  การพัฒนา
ด้านการสืบค้น สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีควรให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในประเพณี การสนับสนุนทางด้าน
นโยบาย ด้านงบประมาณและด้านบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาควรให้พนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อวิถีชีวิต และพบว่าการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวจะท าให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้  
และมีความหลากหลายของกิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์พื้นท่ี นอกจากน้ียังพบว่า จากการศึกษา แนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมแหล่งท่องเท่ียว จังหวัดพิษณุโลก ของกัญญามน อินหว่างและคณะ (2556) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ลักษณะของนวัตกรรมแหล่งท่องเท่ียว และหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมแหล่งท่องเท่ียว จั งหวัดพิษณุโลก  
ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานในจังหวัดพิษณุโลก 
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแยกประเภทแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 7 แหล่ง คือ แหล่งท่องเท่ียวด้านเกษตร ด้านธรรมชาติ 
ด้านศิลปะวิทยาการ ด้านวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์  ด้านนันทนาการ  ด้านเชิงนิเวศน ามาสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
ด้วยการจับฉลากช่ือของแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน  โดยเกนบข้อมูล รวมท้ังสิ้น 70 คน ใช้การเกนบข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก และวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลวิจัย พบว่า แหล่ งท่องเท่ียวท้ัง 7 แหล่งมีแนวทางพัฒนา
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเน้นรูปแบบผสมผสานหลายรูปแบบ หลายลักษณะเข้าด้วยกันได้แก่ การเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อบ าเพนญประโยชน์ท่ีผสมผสานระหว่างการให้บริการในรูปอาสาสมัคร มุ่งเน้นการศึกษาวิถีชีวิตของผู้คน
และมีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน เน้นกิจกรรมท่ีครอบคลุมเรื่อง การล้างพิษ การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
การน่ังวิปัสสนา การฝึกโยคะ มีการน านวัตกรรมทางการท่องเท่ียวโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะส าหรับเดินทางกับ
บ้านพักอาศัยและลดปัญหาของสถานท่ีพักแรมท่ีมีจ ากัดโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวท่ียังคงความเป็นธรรมชาติ และ
พบว่า กิติกร ดาวพิเศษและคณะ (2554) ได้ช้ีชัดว่า การสร้างเครือข่ายร่วมกันจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การสร้างเครือข่าย ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยท่ัวไปของบุคคล หน่วยงาน องค์การหรือสังคมท่ี
แสดงพฤติกรรมเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างกัน น าไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ท่ี
ต้องการให้เกิดข้ึน  หลักการเข้ามามีส่วนร่วมท่ีแท้จริงต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับการมีส่วนร่วมในลักษณะอื่น 
เช่น การร่วมลงแรงในการท าโครงการ หรือร่วมบ ารุงรักษาไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  โดยการพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้  ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายความคิด พัฒนาเครือข่ายกิจกรรม พัฒนาเครือข่ายสนับสนุนทุน การ
สร้างเครือข่าย หมายถึง การท าให้มีการติดต่อและการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกัน
ด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กัน 
นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบการติดต่อเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว  เช่น  การถ่ายทอด
ข่าวสารทางสื่อมวลชน การส่งนิตยสารจดหมายข่าวให้กับสมาชิก ดังน้ันความก้าวหน้าและพัฒนาการของเครือข่ายจะ
มีมากน้อยเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับความสามารถของสมาชิกเครือข่าย  การท าให้เครือข่ายแขนงแรงจะต้องอาศัยการพัฒนา
สมาชิกอย่างต่อเน่ือง  ผ่านระบบการเรียนรู้ร่วมกัน  ท้ังในรูปแบบของการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การสัมมนา  
และท่ีส าคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกัน  การเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา  
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์จริง ดังน้ัน  การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  จะ
ช่วยสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้และเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา 
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลด้านแหล่งท่องเท่ียว และ
มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ พบว่า แนวทางการศึกษาน้ีจะสามารถน าองค์ประกอบ
ของมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางการศึกษาได้ ดังกรอบแนวคิดการวิจัยต่อไปน้ี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลด้านแหล่งท่องเท่ียว และ
มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาครั้งน้ี  และพบว่า 
แนวทางการศึกษาน้ีจะสามารถมาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยต่อไปน้ี 
 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง 
 

- ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้เป็นแบบผสมคือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดย เชิงปริมาณ ท าการ
ส ารวจกับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม และ เชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของพื้นท่ี  

ประชากร คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียวใน
จังหวัดสมุทรสงคราม  คือ 1) ผู้น าชุมชน 2) พระ 3) ผู้ค้าขายภายในแหล่งท่องเท่ียว 4) องค์การบริหารส่วนต าบล 5) 
ฝ่ายจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ 6) กลุ่มนักท่องเท่ียว   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดย
เลือกแหล่งวัฒนธรรม ร้อยละ 50 ของแหล่งท่องเท่ียวท้ังหมดของจังหวัดสมุทรสงคราม 18 แหล่งท่องเท่ียว  ท าการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จับฉลากเลือกแหล่งท่องเท่ียว 9 แหล่ง และท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 ส่วน ได้แก่  

รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม 

 การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว 
  - การวางแผนการจัดกิจกรรม 
 -  การจัดการพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรม 
  - การจัดการด้านการเข้าถึงแหล่งกิจกรรม 
  - การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
  - ลักษณะกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียว 
   

ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว  
  - ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา  
และองค์ความรู ้
  - ความผูกพันของท้องถ่ินต่อแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม 
  - ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญา 
 และองค์ความรู ้
  - ความต่อเน่ืองของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
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 ส่วนท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว โดยใช้วิธีเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงกับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในสถานท่ี 9 แห่ง เลือกแห่งละ  45 คน รวม 405 คน  
 ส่วนท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน พระ ผู้น ากลุ่มอาชีพด้านหัตถกรรม ผู้
ค้าขายของแหล่งท่องเท่ียว หัวหน้าชมรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม จากสถานท่ีท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 9 แห่ง โดยเลือกผู้เกี่ยวข้อง 6 กลุ่มๆละ 1 คน รวม 54 คน เพื่อท าการศึกษา  
 
ตารางที่ 1  กลุ่มตัวอย่างและแหล่งท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเที่ยว สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม กลุ่ม
นักท่องเที่ยว

(คน) 

ผูเ้ก่ียวข้องในการจัด
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 

(คน) 
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตลาดนัดวัฒนธรรมวัดภุมรินทร์กุฎีทอง 45 6 
วัดศรัทธาธรรม วัดศรัทธาธรรม 45 6 
วัดอัมพวันเจติยาราม วัดอัมพวันเจติยาราม 45 6 
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเดนจพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย 

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเดนจพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

45 6 

มูลนิธิอัมพวา – ชัยพัฒนานุ
รักษ์ 

มูลนิธิอัมพวา – ชัยพัฒนานุรักษ์ 45 6 

วัดลาดเป้ง  วัดลาดเป้ง  45 6 
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  45 6 
ชุมชนอัมพวา ชุมชนอัมพวา 45 6 
ชุมชนบ้านปากมาบ  ชุมชนบ้านปากมาบ  45 6 
รวม  405 54 
  
วิธีการเกนบข้อมูล ใช้การเกนบข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
  ทางคณะผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนในการเกนบข้อมูลโดย 
 1) ใช้วิธีการส ารวจความคิดเหนนเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่งพื้นท่ีกับกลุ่ม
นักท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม 9 แหล่งๆละ 45 คน รวม 405 คน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์  
 2) ท าการสัมภาษณ์ด้านศักยภาพการจัดการด้านสถานท่ีและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม จ านวน 54 คน  
 3)   ประชุมระดมความคิดเหนนและประมวลข้อมูลจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัด
สมุทรสงคราม รวมท้ังนักวิชาการจ านวน 10 คน เพื่อยกร่างรูปแบบกิจกรรมแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
           4) น าเสนอรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม  
 ในการวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิจัยเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ท าการบรรยาย กรณีศึกษา การใช้ตารางและรูปภาพท่ีได้ข้อมูลเชิงประจักษ์
ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกและวิพากษ์เพื่อรับฟังความคิดเหนนของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องร่างรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเท่ียวจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลวิจัย พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามเป็นหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 เป็นชาย 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.39 และอายุ 20-30 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ20.74 ตามล าดับ ส่วนอายุของนักท่องเท่ียวท่ีน้อยท่ีสุด คือ
อายุต่ ากว่า 46  ปี คิดเป็นร้อยละ 11.35 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.38 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.03 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 -
40,000 บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.17  

นักท่องเท่ียวมีความคิดเหนนต่อศักยภาพการดึงดูดทางวัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.29) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ลักษณะกิจกรรมต้อนรับนักท่องเท่ียวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแท้จริงในชุมชน ในระดับมาก
ท่ีสุด ( x = 4.49) ส่วนด้านอื่นๆ มลีักษณะการจัดกิจกรรมระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ มีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ท่ีน่าประทับใจแต่ละแหล่งท่องเท่ียว และการบริการอาหารพื้นเมืองท่ีไม่มีให้สัมผัสโดยท่ัวไป ( x = 4.36) มีป้ายอธิบาย
ข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้ทราบประวัติของสถานท่ี ( x = 4.30) และการเข้าไปยังแหล่งท่องเท่ียว
และสถานท่ีจัดกิจกรรมมีความสะดวกเข้าถึงได้ง่าย ( x =4.23) ตามล าดับ และพบว่า มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางไปยัง
แหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆชัดเจนมีการด าเนินการระดับปานกลาง ( x = 3.38)  
 จากการศึกษา การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว พบว่า มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ การ
วางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว การจัดการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว การจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียว การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การจัดการให้เกิดคุณภาพการการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
ของแหล่งท่องเท่ียว การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว การจัดการด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
 
 การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมให้ความส าคัญและควรด าเนินการ
กิจกรรมมาก ( x =4.06)  ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว ให้ความส าคัญและควรด าเนินการ
กิจกรรมมากท่ีสุด คือ    มีการน าวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารแหล่งท่องเท่ียวไปใช้ ( x =4.36) การจัดการพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียว ให้ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมากที่สุด คือมีการให้ชุมชน สมาคม และชมรม มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เหมาะสม ( x =4.15) การจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ให้
ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมากท่ีสุด คือ มีการจัดเกนบข้อมูลหรือแสดงเพื่อสามารถชมกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน ( x =4.49) การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมากท่ีสุดคือ มี
การจัดสถานท่ีจ าหน่ายของท่ีระลึกให้แก่นักท่องเท่ียว ( x =4.36) จัดให้มีห้องน้ า / สุขาท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะส าหรับ
นักท่องเท่ียว ( x =4.30) ให้ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมากท่ีสุดคือ มีการจัดให้มีการอบรมด้าน
ภาษาต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้อง ( x =4.49) การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว ให้ความส าคัญและ
ควรด าเนินการกิจกรรมมากที่สุดคือมีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถ่ิน ( x =4.49) การจัดการ
ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ให้ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมากท่ีสุดคือ จัดให้มีการให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม ( x =4.23) ส าหรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียว สามารถสรุปล าดับการให้ความส าคัญและควรด าเนินการกิจกรรมมากท่ีสุด  
 
แนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 จากการสัมภาษณ์ถึงลักษณะการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว จังหวัด
สมุทรสงคราม  คณะผู้วิจัยได้น าลักษณะศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และด้าน
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวมาคัดเลือกองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดมาเป็นแนวทางการ
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้เกี่ยวข้องจ านวน 54 คน  โดยสัมภาษณ์ถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรม 
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พบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวตามองค์ประกอบ  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการด าเนินการแล้วในช่วงท่ีผ่านมา 5 ปี เช่น การจัดต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม มีการจัดสรรพื้นท่ีความรับผิดชอบของแหล่งท่องเท่ียวระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน มีการให้
ชุมชน สมาคม และชมรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เหมาะสม  มีการจัดสรรพื้นท่ีความ
รับผิดชอบของแหล่งท่องเท่ียวระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน จัดให้มีห้องน้ า / สุขาท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ
ส าหรับนักท่องเท่ียว จัดให้มีการบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะในแหล่งท่องเท่ียว 
มีการส่งเสริม สนับสนุนท่ีก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถิ่น  จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมภายในแหล่งท่องเท่ียว และ สนใหญ่อยู่ระหว่างการพัฒนาภายใน 3 ปี เช่น  การวางแผนของ
ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ มีการน าวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารแหล่งท่องเท่ียวไปใช้ มีการติดตาม
และประเมินผลตามแผนท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่อง  การจัดการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ มีการจัดภูมิทัศน์ของ
แหล่งท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู่  มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับการจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวอยู่ระหว่างการพัฒนาท้ังหมด 
ส าหรับ การจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ จัดให้มีระบบเตือนภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัย มี
การจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ  และพบว่า การจัดการให้เกิด
คุณภาพการการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวและการจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียวอยู่ระหว่างพัฒนา 
           จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 54 คน พบว่า ได้ให้แนวทางการจัดกิจกรรมแต่ละแหล่งพื้นท่ี ในด้าน
ศักยภาพดึงดูดใจและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสงครามตามลักษณะ
พื้นท่ีในการจัดกิจกรรม โดยพบว่า ด้านศักยภาพดึงดูดของสถานท่ีในการจัดกิจกรรมแตกต่างตามพื้นท่ี เช่น 
สถานท่ีจัดกิจกรรมในวัดส่วนใหญ่เน้นด้านการให้นักท่องเท่ียวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแท้จริงในชุมชน จัดให้มี
ห้องน้ า / สุขาท่ีสะอาด มีการจัดสถานท่ีจ าหน่ายของท่ีระลึก มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเท่ียว
อย่างต่อเนื่อง  มีการอนุรักษ์แหล่ง  ท่องเท่ียวและกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้อยู่ในสภาพท่ีดี และมีการจัด
กิจกรรมท่ีเน้นจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น  
ส าหรับพื้นท่ีของราชการ เช่น อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเดนจพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พบว่า 
ด้านศักยภาพดึงดูดของสถานท่ีในการจัดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ การพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเท่ียว
อย่างต่อเนื่อง มีการน าวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารแหล่งท่องเท่ียวไปใช้บริหารสถานท่ีและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม การจัดให้มีการอบรมด้านภาษาต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้อง จัดให้มีห้องน้ า / สุขาท่ีสะอาด มีการ
จัดสถานท่ีจ าหน่ายของท่ีระลึก มีป้ายอธิบายข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวัติของสถานท่ี 
 จากการสัมภาษณ์ข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 1) ควรมีการพัฒนาด้านการ
สืบค้น สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 2) ควรมีการน าเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดดึงดูด
ส าคัญด้านการท่องเท่ียวมาประชาสัมพันธ์ 3) ควรพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและให้มีผู้ตรวจสอบมาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 4) ควรให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในประเพณี 5) 
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจต่อวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 6) การสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการรักษาวัฒนธรรมและคุณค่าของ
สภาพแวดล้อมและให้ชุมชนท้องถิ่น 7) การเน้นจุดดึงดูดความสนใจสามารถสร้างความประทับใจและความพึง
พอใจให้แก่นักท่องเท่ียว 8) การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภัย และความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 9) ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิตภูมิปัญญา และองค์ความรู้ 10) ความต่อเนื่องของการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีรวมท้ังชุมชนมีรายได้จากการท่องเท่ียวได้อย่างดี  
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 การร่างรูปแบบความเหมาะสมของกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดกิจกรรมท่องเท่ียว คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลต่างๆมา
ประชุมระดมความคิดเหนนและประมวลข้อมูลจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อยกร่างรูปแบบกิจกรรมแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และน าไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เกี่ยวข้องด้านการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวด้านความเหมาะสมของศักยภาพการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
สถานท่ีการจัดกิจกรรม รวมท้ังกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีมีการจัดขึ้นในแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ความเหมาะสม
ของศักยภาพการดึงดูดด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสถานท่ีการจัดกิจกรรม ด้านมีกิจกรรมต้อนรับ
นักท่องเท่ียวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแท้จริงในชุมชน  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x = 4.49) และมีการให้ผู้ท่องเท่ียว
ได้มีส่วนร่วมการท ากิจกรรมทางวัฒนธรรมของสถานท่ี น้อยกว่าด้านอื่น ( x = 4.14)    ส าหรับการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวพบว่า ความเหมาะสมด้านการจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวในส่วนของการจัดเกนบข้อมูลหรือแสดงเพื่อสามารถชมกิจกรรมอย่างชัดเจน การจัดการให้เกิด
คุณภาพการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ี ยวในส่วนของมีการจัดให้มีการอบรมด้าน
ภาษาต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้องมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวใน
ส่วนของมีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถิ่น ( x = 4.49)  
 
 จากการร่างรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเท่ียว 2 ) การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมแหล่งท่องเท่ียว  ดังตารางและภาพต่อไปนี้  
 
ตารางที่  2 รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว 

มีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเท่ียวเข้ามาสัมผัสวิถี
ชีวิตแบบแท้จริงในชุมชน 

การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว 

มีศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่น่าประทับใจ แต่ละ
แหล่งท่องเท่ียว 

มีการน าวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารแหล่งท่องเท่ียวไปใช้ 

การบริการอาหารพ้ืนเมืองที่ไม่มีให้สัมผสั
โดยทั่วไป 

มีการจัดเตรียมพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวอย่างเหมาะสม 

มีป้ายอธิบายข้อมูลของสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ประวัติของสถานที่ 

มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง 

การเข้าไปยังแหล่งท่องเท่ียวและสถานที่จัด
กิจกรรมมคีวามสะดวก เข้าถึงได้ง่าย 

มีการจัดการด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวที่สะดวก 

มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมให้อยู่ในสภาพที่ดี 

มีการจัดเกนบข้อมูลหรือแสดงเพ่ือสามารถชมกิจกรรมอย่างชัดเจน 

มีการให้ผู้ท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมการท ากิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของสถานที่ 

มีการก าหนดช่วงเวลาในการเข้าพ้ืนที่ที่เหมาะสม  
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การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  มีการแสดงข้อมูลข่าวสารในการเดินทางได้อย่างสะดวก 

มีการจัดสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกให้แก่
นักท่องเท่ียว 

มีการจัดให้มีการอบรมด้านภาษาต่างประเทศและผู้เก่ียวข้อง 

จัดให้มีห้องน้ า / สุขาท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ
ส าหรับนักท่องเท่ียว 

มีการจัดให้มีพนักงานบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ 

มีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมของแหล่งท่องเท่ียว 

 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถ่ิน 

 มีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถ่ิน 

 มีการจัดการด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างถูกต้องและถูกวิธี 

 จัดให้มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

 
รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม  
  
 จากตารางข้างต้น พบว่า ศักยภาพในการดึงดูดด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆของ
จังหวัดสมุทรสงครามมี 3 ส่วนได้แก่ วัด อุทยาน ชุมชน ซึ่งให้ความส าคัญต่อประเพณีด้ังเดิมและพิธีกรรมต่างๆของ
จังหวัดมาเป็นแนวทางการสร้างกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และองค์
ความรู้และองค์ความรู้  ความผูกพันของท้องถ่ินต่อแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม 
ความเข้มแขนงในการรักษาเอกลักษณ์ ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง ความ
ต่อเน่ืองของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส าหรับการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม พบว่า ความเหมาะสมด้านการ
จัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวในส่วนของการจัดเกนบข้อมูลหรือแสดงเพื่อสามารถชมกิจกรรม
อย่างชัดเจน การจัดการให้เกิดคุณภาพการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียวในส่วนของมีการจัดให้มีการ
อบรมด้านภาษาต่างประเทศและผู้เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมของแหล่งท่องเท่ียว
ในส่วนของมีการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถ่ิน ดังภาพต่อไปน้ี  
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รูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
(อุดม  สมบูรณ์ผลและคณะ, 2558) 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

วัด อุทยาน ชุมชน ประเพณีด้ังเดิม พิธีกรรม 

ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 

 และองค์ความรู้ 
ความผูกพันของท้องถ่ินต่อแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม 

ความเข้มแข็งในการรักษาเอกลักษณ์ 

ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ความต่อเนื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเท่ียว จังหวัดสมุทรสงคราม 

การจัดกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเที่ยว จังหวัด

สมุทรสงคราม 

การจัดการกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
ของแหล่งท่องเที่ยว 

การจัดการด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

การจัดการให้เกิดคุณภาพ
การการจัดกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมของแหล่ง

ท่องเที่ยว 

การวางแผนของผู้รับผิดชอบ
แหล่งท่องเที่ยว 

การจัดการพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยว 

การจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ 

การจัดการด้านความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 



15 
 

 จากการศึกษาการด าเนินกิจกรรมส่วนใหญ่มีลักษณะของการเน้นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกแหล่ง
ท่องเท่ียว มุ่งเน้นการศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเช่ือ และมีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน มีการสร้างรายได้ด้วยการ
ขายของท่ีระลึกของชุมชนในพื้นท่ี วัฒนธรรมของผู้อาศัยในชุมชนน้ันๆ แต่ยังสามารถเพิ่มงานเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
ได้ ซึ่งผลวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญามน อินหว่าง และคณะ (2554) จากผลวิจัยแนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พบว่า การด าเนินกิจกรรมเน้นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกแหล่งท่องเท่ียว มุ่งเน้นการศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ความเชื่อ และมีกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน มีการสร้างรายได้จากการขายของที่ระลึกของชุมชน และพบว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวครบวงจรระหว่างการท่อง เที่ยวทางประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนันทนาการ นอกจากน้ีพบว่า แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น  การพัฒนาด้านการ
สืบค้น สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีควรให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในประเพณี การสนับสนุนทางด้านนโยบาย  ด้าน
งบประมาณและด้านบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาควรให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจต่อวิถีชีวิต 
และพบว่าการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวจะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้  และมีความหลากหลายของ
กิจกรรมด้านการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ท้ังน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา (2556)  
ได้วิจัยการศึกษาศักยภาพในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี ในด้านศักยภาพการท่องเที่ยว
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพ้ืนที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและด้านองค์การอยู่ในระดับมาก แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง การให้ความรู้
การจัดอบรมในการจัดการท่องเท่ียวให้ประสบความส าเรนจ และการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1.  จากการ ศึกษา น้ี  คณะผู้ วิ จั ย ไ ด้ ข้อมู ล ท่ี เป็นจ ริ ง ของแนวทางการพัฒนาแหล่ ง ท่อ ง เ ท่ี ยว  
เชิงวัฒนธรรม สามารถน าไปเป็นแนวทางการวางแผนด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านประเพณีตามวิถีชีวิตท่ีดีได้ 
 2. จากการศึกษา พบว่า ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ท้ังยังเป็นการ
แสดงความเช่ือ ความศรัทธาและสร้างความสุขทางด้านจิตใจให้กับประชาชนท่ีมาท่องเท่ียว ดังน้ัน การจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานตามหลักของสถานท่ี การสร้างภาพลักษณ์จึงกลางเป็นส่วนส าคัญ  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเฉพาะลักษณะและกิจกรรมตามประเพณี แต่ไม่ได้มี
การศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียว ดังน้ันหากมีการศึกษาต่อไปควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าต้องการแสดงออกหรือปัจจัยใดท่ีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ต่อไป ท้ังน้ีควรศึกษาท้ังวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากข้ึน 
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