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3) ศึก ษาการเทียบเคียงชุมชนที่จดั การการท่อ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ประสบความสาเร็จและล้มเหลว
4) ศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่ายอย่างยังยื
่ น และ 5) ศึกษาการกาหนดเส้นทาง
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุร ี การวิจยั เรื่องนี้ใช้วธิ กี ารวิจยั และพัฒนา ร่วมกับการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ดาเนินการวิจยั 4 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขัน้ ตอนที่ 2
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใช้ และขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุง
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ เ ป็ น แบบสอบถามแนวทางการสัม ภาษณ์ ร ะดับ ลึก และแนวทางการสนทนากลุ่ ม
การวิเ คราะห์เ ชิงปริมาณด้ว ยโปรแกรมสถิติค อมพิว เตอร์ส าเร็จรูป และการวิเ คราะห์เ ชิงคุ ณภาพใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จยั พบว่า 1)การให้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ของนัก ท่อ งเที่ยวและผู้เ กี่ยวข้อ งกับการท่อ งเที่ยวอยู่ใ นระดับมาก ( X =4.08 , X =4.16)
ตามลาดับ 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบ ได้รูปแบบมีช่อื เรียกว่า
“RATCHABURIi Model” ได้แก่ 1) R = Research (การวิจยั การท่องเทีย่ ว) 2) A= Action Learning
(การเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู)้ 3) T=Technology (การใช้เทคโนโลยี) 4) C= Community of Practice
(ชุมชนนักปฏิบตั )ิ 5) H= Horizontal (องค์กรแนวราบและเครือข่าย) 6) A= Awareness (ความตระหนักรู)้
7) B=Best Practice (การปฏิบตั ิท่เี ป็ นเลิศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 8) U=Universal
(การท่องเที่ยวสู่สากล) 9) R=Responsibility (ความรับผิดชอบต่อชุมชน) 10) I=Identity (การสร้าง
อัตลักษณ์ท่โี ดดเด่น) 3) ผลการเทียบเคียงปจั จัยแห่งความสาเร็จ ได้แก่ “บวร”บ้าน วัด โรงเรียนในการมี
ส่ว นร่ว ม มีผู้นาเข้มแข็ง สมาชิก ร่ว มมือ โครงสร้างองค์กร เทคโนโลยี ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ
การจัด การ วัฒ นธรรมองค์ก ร จิต อุ ทิศ และทุ น ชุ ม ชน ส่ ว นป จั จัย ความล้ ม เหลว ได้แ ก่ ความอิจ ฉา
*

อาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรกั ษ์
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ความขัดแย้งกันของสมาชิกและชุมชน การขาดความร่วมมือ และผลประโยชน์ 4) แนวทางการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการตัง้ อยู่บนพื้นฐานเดิมของชุมชน
ยึดหลัก ภูมสิ ังคม ผลประโยชน์ ข องชุมชน และความคุ้มค่ า มากกว่ าความคุ้มทุ น และ 5) เส้น ทาง
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุร ี ประกอบด้วย 4 เส้นทาง คือ เส้นทางครึง่ วัน เส้นทางหนึ่ง
วันแบบไปเช้าเย็นกลับ (นิยมมากที่สุด) และเส้นทางหนึ่งวันแบบค้างคืน และเส้นทางแบบสองวันสองคืน
กาหนดเส้นทางอู่อารยธรรมและไหว้พระ วิถชี วี ติ ชาติพนั ธุต์ วั ตนคนราชบุร ี
บทนา
จังหวัดราชบุร ี เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกทีม่ ภี ูมปิ ระเทศหลากหลาย เป็ นดินแดน
แห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ าแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี มีความเป็ นมาอันยาวนานและประกอบ
ไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพนั ธุ์ ราชบุรใี นปจั จุบนั จึงเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท่หี ลากหลาย ที่ผสมผสานและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและลงตัว
ราชบุรมี สี ถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทัง้ โบราณสถาน โบราณวัตถุ งาน
หัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่องปนั ้ เครื่องหล่อ เครื่องทอถัก เครื่องจักสาน และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติทง่ี ดงาม รวมทัง้ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงเป็ นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าคัญเมือง
หนึ่งของภูมภิ าค
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็ นการท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบหนึ่งที่ชุมชนสามารถจัดการได้ดว้ ย
ตนเอง (Self-determination) ทัง้ ยังเป็ นการทาให้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมนามาสู่มลู ค่าในเชิงเศรษฐกิจ
แบบสร้างสรรค์ (Creative Economy) รังสรรค์ธรรมชาติ วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่และวัฒนธรรมชุมชน ทาให้
เกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนานาสู่ความยังยื
่ นและส่งผลต่อรายได้ของชุมชนแบบพอเพียง จากการที่
คณะผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาวิจยั ในจังหวัดราชบุรมี า 2 โครงการคือ “ผลดีของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งในกระบวนการเรีย นรู้/ จัด การความรู้ข องวิส าหกิจ ชุ ม ชนจัง หวัด ราบุ ร ี และถอดบทเรี ย น
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้ าของวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุขในจังหวัดราชบุร ”ี พบว่า การยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้
เกิดมูลค่าเพิม่ ได้อย่างยังยื
่ น จาเป็ นต้องสร้างต้นแบบด้านการท่องเที่ย วโดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ
ภาคีเครือข่ายอย่างยังยื
่ น อันเป็นการท่องเทีย่ วทีจ่ ดั โดยคนในชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการให้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเทีย่ วตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมต้นแบบ
3. เพื่อ ศึก ษาการเทียบเคียงการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ประสบความสาเร็จและ
ล้มเหลว
4. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่ายอย่างยังยื
่ น
5. เพื่อศึกษาการกาหนดเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุร ี
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วิ ธีการศึกษา
การวิจยั เรื่องนี้ใช้วธิ กี ารวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา (Research & Development : R&D)
ร่วมกับการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เชื่อมโยงมหภาคและ
จุลภาค (Macro-micro Linking) และมุ่งเน้นในลักษณะของการวิจยั แบบพหุเทศะกรณีศกึ ษา (Multisite
Multi-case Research) ดาเนินการวิจยั (1) การวิจยั (Research :R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ฐานในการพัฒนา (Analysis :A) เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถาม แบบวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์
SWOT Analysis การสัมภาษณ์ระดับลึก การสนทนากลุ่ม (2) การพัฒนา (Development :D1) เป็ นการ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D)
การวิเคราะห์และสร้างรูปแบบ พัฒนา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ประเมินและตรวจสอบรูปแบบเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบบสอบถาม
2 ชุด แนวทางการสัมภาษณ์ระดับลึก แนวทางการสนทนากลุ่ม แนวทางการเทียบเคียง แนวทางการจัด
เวที การจัดการอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประชุมข้อเสนอเชิงนโยบาย (3) การวิจยั
(Research :R2) การทดลองใช้ หรือนาเครื่องมือที่ได้ไปใช้ (Implementation : I) (4) การพัฒนา
(Development :D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation : E) เครื่องมือทีใ่ ช้ แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม และการถอดบทเรียน
ผลการวิ จยั
1) การให้ คุณค่าของศิ ลปวัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ ยวตามแนวทางเศรษฐกิ จสร้างสรรค์
ของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ ว และผูเ้ กี่ยวข้องกับนักท่องเทีย่ วเกี่ยวกับการให้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุร ี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.08 , X =4.16)
ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ความสาคัญมากกว่านักท่องเที่ยว การ
สังเคราะห์คุณค่าของ “อู่อารยธรรม ราชบุร ี 4 สถาน” ได้แก่ 1) ศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่าด้านการพัฒนา
บุคคล ประกอบด้วย หนังใหญ่วดั ขนอน จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม เมืองโบราณ จิปาถะภัณฑ์สถาน
บ้านคูบวั ตลาดเจ็ดเสมียน 119 ปี มีคุ ณค่ าด้านการพัฒนาบุค คล มีการส่ งเสริมประสบการณ์ ค วามรู้
ั ญาและอารมณ์ 2) มีคุ ณ ค่ าต่ อ การพัฒ นาสัง คม ซึ่ง มีบทบาทในการพัฒนาทัง้
ความสามารถ สติป ญ
ทางด้านการศึกษา ด้านจริยธรรม ด้านงานศิลปะ ด้านวรรณศิลป์ และด้านเศรษฐกิจ
2) การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมต้นแบบ ของจังหวัดราชบุรี
ได้รปู แบบทีช่ ่อื ว่า “RATCHABURIi Model” ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) R = Research
(การวิจยั การท่องเทีย่ ว) 2) A= Action Learning (การเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรู)้ 3) T=Technology (การใช้
เทคโนโลยี) 4) C= Community of Practice (ชุมชนนักปฏิบตั )ิ 5) H= Horizontal (องค์กรแนวราบและ
เครือข่าย) 6) A= Awareness (ความตระหนักรู)้ 7) B=Best Practice (การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 8) U=Universal (การท่องเที่ยวสู่สากล) 9) R=Responsibility (ความ
รับ ผิด ชอบต่ อ ชุ ม ชน) 10) I=Identity (การสร้า ง อัต ลัก ษณ์ ท่ีโ ดดเด่ น ) และองค์ป ระกอบร่ว ม
6 องค์ป ระกอบ คือ องค์ ป ระกอบที่ 1 การพัฒ นาขีด ความสามารถในการจัด การการท่ อ งเที่ย ว
เชิงวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยว องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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องค์ประกอบที่ 5 การสร้างคุณค่าความพอเพียงสู่มูลค่าเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา
เพื่อให้นกั ท่องเทีย่ วมีความพึงพอใจ มีความรับผิดชอบการท่องเทีย่ ว และจิตสานึกต่อชุมชน
3) การเที ย บเคี ย งการจัด การการท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒนธรรมที่ ประสบความสาเร็จและ
ล้มเหลวของจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบวั และพิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้านวัดสาโรง ปจั จัยแห่งความสาเร็จ ได้แก่
“บวร”บ้าน วัดโรงเรียนในการมีส่วนร่วม มีผู้นาเข้มแข็ง สมาชิกร่วมมือ โครงสร้างองค์กร เทคโนโลยี
ความรู้ ทัก ษะ/ความสามารถ การจัด การ วัฒนธรรมองค์ก ร จิต อุ ทิศ และทุ นชุ มชน ส่ ว นปจั จัยความ
ล้มเหลว ได้แก่ ความอิจฉา ความขัดแย้งกันของสมาชิกและชุมชน การขาดความร่วมมือ และผลประโยชน์
4) แนวทางการจัดการการท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม 3 ห่ วง 2 เงื่อนไข ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่ายอย่างยังยื
่ น
(1) กลุ่มตัวอย่ างนั กท่ องเที่ ยว 1) แนวทางปฏิ บตั ิ ในการจัดการการท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านสูงสุดในด้านทรัพยากรที่ดงึ ดูดใจในการ
ท่องเทีย่ ว รองลงมา การบริการของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ส่วนด้านทีต่ ่ าสุด คือ การบริการด้านการเดินทาง
(2) ผู้เกี่ยวข้องกับการท่ องเที่ ยว มีการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ บทบาทของ
ผู้นาหรือหัวขบวนมีความสาคัญ และการดึงพลังของชุมชนเข้ามีส่วนร่วมจึงเป็ นการจัดการตนเองและ
ชุมชนทีแ่ ตกต่างกัน โดยมีกระบวนการ (Mean) ทีใ่ ช้การจัดการทีแ่ ตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์ (Ends) ทีไ่ ด้คอื
ความสาเร็จตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ แนวทางการจัดการทีต่ งั ้ อยู่บนพืน้ ฐานเดิมของ
ชุมชน (รากเหง้าดัง้ เดิม) ตัง้ อยู่บนหลักภูมสิ งั คม (อัตลักษณ์ความโดดเด่น) การยึดหลักผลประโยชน์ของ
ประชาชน (กระจายประโยชน์ ร่วมกัน) และการยึดหลักความคุ้มค่ามากกว่าความคุ้มทุน (คุณค่าแบบ
สร้างสรรค์)
5) การกาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี
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ผลการวิจยั ได้เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม 4 รูปแบบ คือ
เส้นทางท่องเที่ยวครึ่งวัน (Half-day Trip)

วันเดียวเทีย่ วราชบุร ี
(One Day Trip)
แบบไม่คา้ งคืน

(1) วัดคงคาราม
(2) วัดขนอนหนังใหญ่
(3) เมืองโบราณและจิปาถะภัณฑ์สถานบ้าน
คูบวั (วัดโขลงสุวรรณคีร)ี
(4) ตลาดเจ็ดเสมียน

(1) วัดคงคาราม
(2) วัดขนอนหนังใหญ่
(3) เมืองโบราณและจิปาถะ
ภัณฑ์สถานบ้านคูบวั (วัด
โขลงสุวรรณคีร)ี
(4) ตลาดเจ็ดเสมียน

การกาหนดรูปแบบ
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ ยว 2 วัน 2 คืน
(Two Day Two Night Trip)

แบบ 1 ไหว้พระ 9 วัด 2 ถา้
วันแรก
(1) อุทยานขีผ้ ง้ึ สยาม
(2) วัดคงคาราม
(3) วัดขนอนหนังใหญ่
(4) ตลาดเจ็ดเสมียน (วัดเจ็ดเสมียน)
(5) พิพธิ ภัณฑ์เมืองราชบุร ี
(6) พระปรางค์พระศรีมหาธาตุวรวิหาร
พักในตัวเมืองราชบุร ี

วันเดียวเทีย่ วราชบุร ี
(One Day Trip)
แบบค้างคืน

(1) วัดคงคาราม
(2) วัดขนอนหนังใหญ่
(3) เมืองโบราณและจิปาถะ
ภัณฑ์สถานบ้านคูบวั (วัดโขลง
สุวรรณคีร)ี
(4) ตลาดเจ็ดเสมียน
เลือกพัก 4 แห่งที่ สนใจ
1. ตัวเมืองราชบุร ี
2. ตลาดน้าดาเนิน
3. สวนผึง้ ราชบุร ี
4. ตลาดน้าอัมพวา
สมุทรสงคราม

แบบ 2 ไหว้เมืองพระ แวะพักชมธรรมชาติ
วันแรก
(1) อุทยานขีผ้ ง้ึ สยาม
(2) วัดคงคาราม
(3) วัดขนอนหนังใหญ่
(4) ตลาดเจ็ดเสมียน
(5) พิพธิ ภัณฑ์เมืองราชบุร ี
(6) พระปรางค์พระศรีมหาธาตุวรวิหาร
พักในตัวเมืองราชบุร ี

วันที่สอง
วันที่สอง
(7) เมืองโบราณและจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบวั
(7) เมืองโบราณและจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคู
(วัดโขลงสุวรรณคีร)ี
บัว (วัดโขลงสุวรรณคีร)ี
(8) เขาแก่นจันทร์
(8) เขาแก่นจันทร์
(9) ถ้าเขาบิน
(9) วัดหนองหอย
(10) ชมธรรมชาติสวนผึง้ เช่น
(10) ถ้าเขาบิน
แผนภูมทิ ่ี 1 แสดงการกาหนดเส้นทางการท่
-ธารน้าร้อองเที
นบ่อย
่คลึวเชิ
ง –นง้าวัตกเก้
ฒนธรรม
าโจน
(11) ถ้าฤาษีเขางู และวัดเขางู
่
–โปงยุบ –เขากระโจม –ฟาร์มแกะ - บ้านเทียน
สรุปผลการศึ
ษาและข้
(12) วัดกเขาช่
องพราน อเสนอแนะ
หอม
พักในตัวเมืองราชบุร/ี เดินาผลการวิ
ทางกลับ จย
ข้อเสนอแนะในการน
ั ไปใช้
พักในสวนผึง้ ราชบุร ี
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1. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายบางแห่งมีความเข้มแข็งมาก บาง
แห่งยังเข้มแข็งน้อย อันเป็ นผลมาจากความไม่ลงลอยกัน ไม่เข้าใจกันและบางแห่งมีผลมาจากการเมือง
ท้องถิน่ และคนในชุมชนรูส้ กึ เป็ นเจ้าของและได้รบั ประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเทีย่ วในรูปแบบต่างๆ
ร่ว มกัน ดัง นัน้ ผู้เ กี่ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ย ว แกนน าชุ ม ชนต้อ งใช้ห ลัก สัน ติว ิธ ี และยึด หลัก “บวร”
ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน ดึงพลังในชุมชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ด้วย “ทุนทางสังคม”
ทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาช่วยในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเทีย่ วให้ยงยื
ั่ น
2. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า การให้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก จึงต้องรักษาคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม นักท่องเทีย่ วต้องกระตุ้นให้มคี วามรับผิดชอบ และจิตสานึก
ในการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น รวมถึงประโยชน์ ท่ไี ด้จากการชมศิลปวัฒนธรรมในระดับต่ าสุด ดังนัน้ ควร
ส่ ง เสริม ให้ก ลุ่ ม เป้ าหมาย 3 วัย คือ เด็ก /เยาวชน กลุ่ ม ท างานและผู้สู ง อายุ รวมถึง ผู้เ กี่ย วข้อ งกับ
การท่องเทีย่ ว และคนในชุมชนท้องถิน่ เกิดความรัก หวงแหน และช่วยกันอนุ รกั ษ์รกั ษารากเง้า และแหล่ง
ท่อ งเที่ยวให้คงอยู่ต่ อไป ทัง้ ยังต้อ งมีค วามรับผิดชอบในการเป็ นเจ้าบ้านที่ดีและอ านวยความสะดวก
เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
3. จากผลการวิจยั ที่พ บว่า อู่อ ารยธรรมราชบุร ี 4 สถาน มีการจัดการการท่อ งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่ค้นพบ “การพึ่งตนเองและการ
ดาเนินการแบบค่อยเป็ นค่อยไป” ดังนัน้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรเน้นการจัดการท่องเที่ยวตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับภูมสิ งั คม สร้างอัตลักษณ์ทโ่ี ดดเด่น เพื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมให้ยงยื
ั่ น
4. จากผลการวิจ ัย ที่พ บว่ า แม้ว่ า ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วจะมีศ ัก ยภาพในการท่ อ งเที่ย ว
เชิงวัฒนธรรม แต่ผู้เ กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังขาดเทคนิค ในการจัดการ และเพิม่ ขีด
ความสามารถ ดังนัน้ หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องควรมีการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้มสี ่ ว น
เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
5. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ปญั หาในการพัฒนาและปรับปรุง โดยเฉพาะการจัดการในด้าน
ของแหล่งท่องเที่ยว สิง่ อานวยความสะดวกหรือการบริการพื้นฐาน การตลาดการท่องเที่ยว การจัด
การด้านความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการสร้างจิตสานึกในการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ ผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียกับการท่องเทีย่ วทัง้ ภาครัฐและท้องถิน่ ภาคเอกชนควรมีการปรับปรุงและพัฒนาส่วนขาดดังกล่าว
ตามแผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ เป็นการจัดการทีเ่ ป็นระบบให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
6. จากผลการวิจยั ที่พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่มตี ่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ควรพัฒนาความพึงพอใจให้สูงยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ควร
มีการพัฒนาเพื่อให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความพึงพอใจสูงขึน้ มีความรับผิดชอบในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
มากยิง่ ขึน้
เอกสารอ้างอิ ง
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ประวัติผว้ ู ิ จยั
ชื่อผูว้ ิ จยั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รกั ษา
ที่อยู่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน - มือถือ 081-85793370089968
ที่ทางาน สคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร าขาวิชาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสตร์
ประวัติการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มสธ.
ระดับปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยสยาม
ระดับปริ ญญาเอก การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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