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3) ศึกษาการเทยีบเคยีงชุมชนที่จดัการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว                 
4) ศกึษาแนวทางการจดัการการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง โดยกระบวนการมสี่วนร่วมแบบภาคเีครอืข่ายอย่างยัง่ยนื และ 5) ศึกษาการก าหนดเส้นทาง              
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดัราชบุรี การวจิยัเรื่องนี้ใชว้ธิกีารวจิยัและพฒันา ร่วมกบัการวจิยั                
เชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ด าเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาขอ้มูลพื้นฐาน ขัน้ตอนที่ 2 
ออกแบบและพฒันาเครื่องมอื ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้ และขัน้ตอนที่ 4 การประเมนิและปรบัปรุง 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแนวทางการสัมภาษณ์ระดับลึก และแนวทางการสนทนากลุ่ม                       
การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยโปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้                  
การวเิคราะหเ์นื้อหา    

 ผลการวิจยั พบว่า 1)การให้คุณค่าของศลิปวฒันธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ ของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอยู่ในระดบัมาก ( X =4.08 , X =4.16) 

ตามล าดบั 2) การพฒันารูปแบบการจดัการการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมต้นแบบ ได้รูปแบบมชีื่อเรยีกว่า 
“RATCHABURIi Model”  ไดแ้ก่  1) R = Research (การวจิยัการท่องเทีย่ว) 2) A= Action Learning 
(การเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรู)้ 3) T=Technology (การใช้เทคโนโลย)ี 4) C= Community of Practice 
(ชุมชนนกัปฏบิตั)ิ 5) H= Horizontal (องคก์รแนวราบและเครอืข่าย) 6) A= Awareness (ความตระหนักรู)้ 
7) B=Best Practice (การปฏบิตัิที่เป็นเลศิตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง) 8) U=Universal                  
(การท่องเที่ยวสู่สากล) 9) R=Responsibility (ความรบัผดิชอบต่อชุมชน) 10) I=Identity (การสร้าง               
อตัลกัษณ์ที่โดดเด่น) 3) ผลการเทยีบเคยีงปจัจยัแห่งความส าเรจ็ ได้แก่ “บวร”บา้น วดั โรงเรยีนในการมี
ส่วนร่วม มผีู้น าเข้มแข็ง สมาชกิร่วมมอื โครงสร้างองค์กร  เทคโนโลย ีความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ                 
การจัดการ วัฒนธรรมองค์กร จิตอุทิศ และทุนชุมชน ส่วนปจัจัยความล้มเหลว ได้แก่ ความอิจฉา                

                                           
* อาจารย ์ดร.สมชาย ลกัขณานุรกัษ์   
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ความขดัแย้งกนัของสมาชกิและชุมชน การขาดความร่วมมอื และผลประโยชน์ 4) แนวทางการจดัการ          
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง ด้วยการตัง้อยู่บนพื้นฐานเดิมของชุมชน           
ยดึหลกัภูมสิังคม ผลประโยชน์ของชุมชน และความคุ้มค่ามากกว่าความคุ้มทุน และ 5) เส้นทาง                     
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย 4 เสน้ทาง คอื เสน้ทางครึง่วนั เสน้ทางหนึ่ง
วนัแบบไปเช้าเยน็กลบั (นิยมมากที่สุด) และเสน้ทางหนึ่งวนัแบบคา้งคนื และเส้นทางแบบสองวนัสองคนื 
ก าหนดเสน้ทางอู่อารยธรรมและไหวพ้ระ วถิชีวีติชาตพินัธุต์วัตนคนราชบุร ี 

บทน า 
          จงัหวดัราชบุร ีเป็นจงัหวดัหนึ่งในภาคกลางดา้นตะวนัตกทีม่ภีูมปิระเทศหลากหลาย เป็นดนิแดน
แห่งวฒันธรรมลุ่มน ้าแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี มคีวามเป็นมาอนัยาวนานและประกอบ
ไปด้วยผู้คนหลากหลายชาตพินัธุ์ ราชบุรใีนปจัจุบนัจงึเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยเรื่องราวทางประวตัศิาสตร ์
ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณีที่หลากหลาย ที่ผสมผสานและอยู่ร่วมกนัได้อย่างกลมกลนืและลงตวั 
ราชบุรมีสีถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทัง้โบราณสถาน โบราณวตัถุ งาน
หตัถกรรมต่างๆ เช่น   เครื่องป ัน้ เครื่องหล่อ เครื่องทอถกั เครื่องจกัสาน และยงัอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรพัยากรธรรมชาตทิีง่ดงาม รวมทัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จงึเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัเมอืง
หนึ่งของภมูภิาค  
          การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม เป็นการท่องเที่ยวชุมชนรปูแบบหนึ่งที่ชุมชนสามารถจดัการได้ดว้ย
ตนเอง (Self-determination) ทัง้ยงัเป็นการท าใหคุ้ณค่าของศลิปวฒันธรรมน ามาสู่มลูค่าในเชงิเศรษฐกจิ
แบบสรา้งสรรค ์(Creative Economy) รงัสรรคธ์รรมชาต ิวถิชีวีติ ความเป็นอยู่และวฒันธรรมชุมชน ท าให้
เกดิความเชื่อมโยงในการพฒันาน าสู่ความยัง่ยนืและส่งผลต่อรายได้ของชุมชนแบบพอเพยีง จากการที่
คณะผู้วจิยัได้ศกึษาวจิยัในจงัหวดัราชบุรมีา 2 โครงการคอื “ผลดขีองการประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระบวนการเรียนรู้/จ ัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราบุรี และถอดบทเรี ยน
กระบวนการเรยีนรู้เชงิบูรณาการกิจกรรมทางเศรษฐกจิพอเพยีงแบบก้าวหน้าของวสิาหกิจชุมชน เพื่อ
สงัคมอยู่เยน็เป็นสุขในจงัหวดัราชบุร”ี พบว่า การยกระดบัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเพื่อสรา้งคุณค่าให้
เกดิมลูค่าเพิม่ได้อย่างยัง่ยนื จ าเป็นต้องสรา้งต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมสี่วนร่วมแบบ
ภาคเีครอืขา่ยอยา่งยัง่ยนื อนัเป็นการท่องเทีย่วทีจ่ดัโดยคนในชุมชน 
         
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการใหคุ้ณค่าของศลิปวฒันธรรมเพื่อการท่องเทีย่วตามแนวทางเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 
2. เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมตน้แบบ  
3. เพื่อศึกษาการเทียบเคยีงการจดัการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่ประสบความส าเร็จและ

ลม้เหลว     
4. เพื่อศกึษาแนวทางการจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง โดยกระบวนการมสี่วนรว่มแบบภาคเีครอืขา่ยอยา่งยัง่ยนื  
5. เพื่อศกึษาการก าหนดเสน้ทางการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของจงัหวดัราชบุร ี
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วิธีการศึกษา 
          การวจิยัเรื่องนี้ใช้วธิกีารวจิยัแบบการวจิยัและพฒันา (Research & Development : R&D)   
ร่วมกบัการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research) เชื่อมโยงมหภาคและ
จุลภาค (Macro-micro Linking) และมุ่งเน้นในลกัษณะของการวจิยัแบบพหุเทศะกรณีศกึษา (Multisite 
Multi-case Research) ด าเนินการวจิยั (1) การวจิยั (Research :R1) เพื่อศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มูล
พืน้ฐานในการพฒันา (Analysis :A) เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม แบบวเิคราะหเ์อกสาร การวเิคราะห ์
SWOT Analysis การสมัภาษณ์ระดบัลกึ การสนทนากลุ่ม (2) การพฒันา (Development :D1) เป็นการ
ออกแบบและพฒันา  (Design and Development : D and D)       การวเิคราะหแ์ละสรา้งรปูแบบ พฒันา
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู ประเมนิและตรวจสอบรปูแบบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบบสอบถาม 
2 ชุด แนวทางการสมัภาษณ์ระดบัลกึ แนวทางการสนทนากลุ่ม แนวทางการเทยีบเคยีง แนวทางการจดั
เวท ีการจดัการอบรม การจดัเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และการประชุมขอ้เสนอเชงินโยบาย (3)  การวจิยั 
(Research :R2) การทดลองใช้ หรอืน าเครื่องมอืที่ได้ไปใช้ (Implementation : I) (4) การพฒันา 
(Development :D2) เป็นการประเมนิผลและปรบัปรุง (Evaluation : E) เครื่องมอืทีใ่ช ้แบบสอบถามความ
พงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และการถอดบทเรยีน 
 
ผลการวิจยั 
             1) การให้คุณค่าของศิลปวฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่ว และผูเ้กี่ยวขอ้งกบันักท่องเทีย่วเกี่ยวกบัการใหคุ้ณค่าศลิปวฒันธรรม 
ในการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมของจงัหวดัราชบุร ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.08 , X =4.16) 

ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยวให้ความส าคญัมากกว่านักท่องเที่ยว การ
สงัเคราะห์คุณค่าของ “อู่อารยธรรม ราชบุร ี4 สถาน” ไดแ้ก่ 1) ศลิปวฒันธรรมมคีุณค่าดา้นการพฒันา
บุคคล ประกอบดว้ย  หนังใหญ่วดัขนอน จติรกรรมฝาผนังวดัคงคาราม เมอืงโบราณ จปิาถะภณัฑส์ถาน
บ้านคูบวั ตลาดเจ็ดเสมยีน 119 ปี มคีุณค่าด้านการพฒันาบุคคล มกีารส่งเสรมิประสบการณ์ความรู ้
ความสามารถ สติปญัญาและอารมณ์ 2) มคีุณค่าต่อการพฒันาสงัคม  ซึ่งมบีทบาทในการพฒันาทัง้
ทางดา้นการศกึษา ดา้นจรยิธรรม ดา้นงานศลิปะ ดา้นวรรณศลิป์  และดา้นเศรษฐกจิ 

   2) การพฒันารปูแบบการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต้นแบบ ของจงัหวดัราชบุรี 
ไดร้ปูแบบทีช่ื่อว่า  “RATCHABURIi Model”  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) R = Research 
(การวจิยัการท่องเทีย่ว) 2) A= Action Learning (การเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรู)้ 3) T=Technology (การใช้
เทคโนโลย)ี 4) C= Community of Practice (ชุมชนนักปฏบิตั)ิ 5) H= Horizontal (องคก์รแนวราบและ
เครอืข่าย) 6) A= Awareness (ความตระหนักรู)้ 7) B=Best Practice (การปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิตามแนวทาง
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง) 8) U=Universal (การท่องเที่ยวสู่สากล) 9) R=Responsibility (ความ
รบัผิดชอบต่อชุมชน) 10) I=Identity (การสร้าง     อัตลักษณ์ที่โดดเด่น) และองค์ประกอบร่วม                      
6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการการท่ องเที่ยว                     
เชงิวฒันธรรม องค์ประกอบท่ี  2 การจดัการการท่องเที่ยว องค์ประกอบท่ี 3 การมสี่วนร่วมของภาคี
เครอืข่าย องค์ประกอบท่ี  4  การพฒันาการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 



เอกสารประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวจิยัและวทิยานพินธ ์ปี พ.ศ. 2555 หน้า 28 
 

องคป์ระกอบท่ี  5 การสรา้งคุณค่าความพอเพยีงสู่มูลค่าเชงิสรา้งสรรค ์องค์ประกอบท่ี  6  การพฒันา
เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ มคีวามรบัผดิชอบการท่องเทีย่ว และจติส านึกต่อชุมชน  
                 3) การเทียบเคียงการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีประสบความส าเรจ็และ
ล้มเหลวของจปิาถะภณัฑส์ถานบ้านคูบวั และพพิธิภณัฑพ์ืน้บ้านวดัส าโรง ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ ไดแ้ก่ 
“บวร”บ้าน วดัโรงเรยีนในการมสี่วนร่วม มผีู้น าเข้มแขง็ สมาชกิร่วมมอื โครงสร้างองค์กร  เทคโนโลย ี
ความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ การจดัการ วฒันธรรมองค์กร จติอุทิศ และทุนชุมชน ส่วนปจัจยัความ
ลม้เหลว ไดแ้ก่ ความอจิฉา ความขดัแยง้กนัของสมาชกิและชุมชน การขาดความรว่มมอื และผลประโยชน์  
                 4) แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบภาคีเครือข่ายอย่างยัง่ยืน  
                    (1) กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียว 1) แนวทางปฏิบติัในการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของจงัหวดัราชบุรีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นสูงสุดในด้านทรพัยากรที่ดงึดูดใจในการ
ท่องเทีย่ว รองลงมา การบรกิารของสถานทีท่่องเทีย่ว ส่วนดา้นทีต่ ่าสุด คอื   การบรกิารดา้นการเดนิทาง  
(2) ผู้เก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว มกีารจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ซึง่บทบาทของ
ผู้น าหรอืหวัขบวนมคีวามส าคญั และการดงึพลงัของชุมชนเข้ามสี่วนร่วมจงึเป็นการจดัการตนเองและ
ชุมชนทีแ่ตกต่างกนั โดยมกีระบวนการ (Mean) ทีใ่ชก้ารจดัการทีแ่ตกต่างกนั แต่ผลลพัธ ์(Ends) ทีไ่ดค้อื
ความส าเรจ็ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไดแ้ก่ แนวทางการจดัการทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ฐานเดมิของ
ชุมชน (รากเหงา้ดัง้เดมิ) ตัง้อยู่บนหลกัภูมสิงัคม (อตัลกัษณ์ความโดดเด่น) การยดึหลกัผลประโยชน์ของ
ประชาชน (กระจายประโยชน์ร่วมกนั) และการยดึหลกัความคุ้มค่ามากกว่าความคุ้มทุน  (คุณค่าแบบ
สรา้งสรรค)์ 

    5) การก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัราชบรีุ 
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        ผลการวจิยั ไดเ้สน้ทางการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 4 รปูแบบ คอื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่1 แสดงการก าหนดเสน้ทางการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
             ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  

การก าหนดรปูแบบ 
เส้นทางการ
ท่องเท่ียว 

เส้นทางท่องเท่ียวคร่ึงวนั (Half-day Trip) 

(1) วดัคงคาราม 
(2) วดัขนอนหนงัใหญ่ 
(3) เมอืงโบราณและจปิาถะภณัฑส์ถานบา้น
คบูวั (วดัโขลงสวุรรณครี)ี 
(4) ตลาดเจด็เสมยีน 

วนัเดยีวเทีย่วราชบุร ี
(One Day Trip) 
แบบไมค่า้งคนื 

(1) วดัคงคาราม 
(2) วดัขนอนหนงัใหญ่ 
(3) เมอืงโบราณและจปิาถะ
ภณัฑส์ถานบา้นคบูวั (วดั
โขลงสุวรรณครี)ี 
(4) ตลาดเจด็เสมยีน 

วนัเดยีวเทีย่วราชบุร ี
(One Day Trip) 
แบบคา้งคนื 

 

(1) วดัคงคาราม 
(2) วดัขนอนหนงัใหญ่ 
(3) เมอืงโบราณและจปิาถะ
ภณัฑส์ถานบา้นคบูวั (วดัโขลง
สุวรรณครี)ี 
(4) ตลาดเจด็เสมยีน 
  เลือกพกั 4 แห่งท่ีสนใจ 
1. ตวัเมอืงราชบุร ี
2. ตลาดน ้าด าเนิน 
3. สวนผึง้ราชบุร ี
4. ตลาดน ้าอมัพวา 

สมทุรสงคราม เส้นทางท่องเท่ียว 2 วนั 2 คืน 
(Two Day Two Night Trip) 

แบบ 1 ไหว้พระ 9 วดั 2 ถ า้ แบบ 2 ไหว้เมืองพระ แวะพกัชมธรรมชาติ 

วนัแรก 
(1) อุทยานขีผ้ ึง้สยาม 
(2) วดัคงคาราม 
(3) วดัขนอนหนงัใหญ่ 
(4) ตลาดเจด็เสมยีน (วดัเจด็เสมยีน) 
(5) พพิธิภณัฑเ์มอืงราชบุร ี
(6) พระปรางคพ์ระศรมีหาธาตุวรวหิาร 
      พกัในตวัเมอืงราชบุร ี

วนัแรก 
(1) อุทยานขีผ้ ึง้สยาม 
(2) วดัคงคาราม 
(3) วดัขนอนหนงัใหญ่ 
(4) ตลาดเจด็เสมยีน 
(5) พพิธิภณัฑเ์มอืงราชบุร ี
(6) พระปรางคพ์ระศรมีหาธาตุวรวหิาร 
      พกัในตวัเมอืงราชบุร ี

วนัท่ีสอง 
(7)   เมอืงโบราณและจปิาถะภณัฑส์ถานบา้นคู
บวั (วดัโขลงสวุรรณครี)ี 
(8)   เขาแก่นจนัทร ์
(9)   วดัหนองหอย 
(10) ถ ้าเขาบนิ 
(11) ถ ้าฤาษเีขาง ูและวดัเขาง ู
(12) วดัเขาช่องพราน 
       พกัในตวัเมอืงราชบุร/ีเดนิทางกลบั 

วนัท่ีสอง 
(7) เมอืงโบราณและจปิาถะภณัฑส์ถานบา้นคบูวั        
(วดัโขลงสวุรรณครี)ี 
(8)  เขาแก่นจนัทร ์
(9)  ถ ้าเขาบนิ 
(10) ชมธรรมชาตสิวนผึง้ เช่น 
       -ธารน ้ารอ้นบ่อคลงึ –น ้าตกเกา้โจน  
      –โปง่ยุบ –เขากระโจม –ฟารม์แกะ -   บา้นเทยีน
หอม 
      พกัในสวนผึง้ ราชบุร ี
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                1. จากผลการวจิยัทีพ่บว่า การมสี่วนรว่มของภาคเีครอืขา่ยบางแห่งมคีวามเขม้แขง็มาก บาง
แห่งยงัเขม้แขง็น้อย อนัเป็นผลมาจากความไม่ลงลอยกนั ไม่เขา้ใจกนัและบางแห่งมผีลมาจากการเมอืง
ทอ้งถิน่ และคนในชุมชนรูส้กึเป็นเจา้ของและไดร้บัประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเทีย่วในรปูแบบต่างๆ
ร่วมกัน ดังนัน้ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แกนน าชุมชนต้องใช้หลักสันติวิธี และยึด หลัก “บวร” 
ประกอบดว้ย บา้น วดั โรงเรยีน ดงึพลงัในชุมชนใหเ้ขา้มาร่วมกจิกรรมการท่องเทีย่ว ดว้ย “ทุนทางสงัคม” 
ทีม่อียูแ่ลว้มาช่วยในการพฒันาทรพัยากรการท่องเทีย่วใหย้ัง่ยนื   
                 2. จากผลการวจิยัทีพ่บว่า การใหคุ้ณค่าศลิปวฒันธรรมอยู่ในระดบัมาก จงึต้องรกัษาคุณค่า
ศลิปวฒันธรรมใหอ้ยู่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเทีย่วต้องกระตุ้นใหม้คีวามรบัผดิชอบ และจติส านึก
ในการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการชมศิลปวฒันธรรมในระดบัต ่าสุด ดงันัน้ควร
ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย 3 วัย คือ เด็ก/เยาวชน กลุ่มท างานและผู้สูงอายุ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับ                  
การท่องเทีย่ว และคนในชุมชนทอ้งถิน่เกดิความรกั หวงแหน และช่วยกนัอนุรกัษ์รกัษารากเงา้ และแหล่ง
ท่องเที่ยวให้คงอยู่ต่อไป ทัง้ยงัต้องมคีวามรบัผิดชอบในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและอ านวยความสะดวก
เกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม  
   3. จากผลการวิจยัที่พบว่า อู่อารยธรรมราชบุร ี4 สถาน มกีารจดัการการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่ค้นพบ “การพึ่งตนเองและการ
ด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป” ดงันัน้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรเน้นการจดัการท่องเที่ยวตามแนวทาง
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้หมาะสมกบัภมูสิงัคม สรา้งอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น เพื่อพฒันาการท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมใหย้ัง่ยนื  
  4. จากผลการวิจัยที่พบว่า แม้ว่าในแหล่งท่องเที่ยวจะมีศักยภาพในการท่องเที่ยว                  
เชงิวฒันธรรม แต่ผู้เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมยงัขาดเทคนิคในการจดัการ และเพิม่ขดี
ความสามารถ ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรมกีารพฒันาขดีความสามารถในการจดัการการท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรม โดยเฉพาะการจดักิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้มสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม                       
                 5. จากผลการวจิยัที่พบว่า ปญัหาในการพฒันาและปรบัปรุง โดยเฉพาะการจดัการในด้าน
ของแหล่งท่องเที่ยว สิง่อ านวยความสะดวกหรอืการบรกิารพื้นฐาน การตลาดการท่องเที่ยว การจดั              
การดา้นความปลอดภยั การประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ และการสรา้งจติส านึกในการท่องเทีย่ว ดงันัน้ผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีกบัการท่องเทีย่วทัง้ภาครฐัและทอ้งถิน่ ภาคเอกชนควรมกีารปรบัปรุงและพฒันาส่วนขาดดงักล่าว 
ตามแผนปฏบิตักิาร ซึง่เป็นการจดัการทีเ่ป็นระบบใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้  
                 6. จากผลการวจิยัที่พบว่า นักท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจที่มต่ีอรูปแบบการท่องเที่ยวเชงิ
วฒันธรรม และความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่ควรพฒันาความพงึพอใจใหสู้งยิง่ขึน้ ดงันัน้ควร
มกีารพฒันาเพื่อใหน้กัท่องเทีย่วเกดิความพงึพอใจสงูขึน้ มคีวามรบัผดิชอบในการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม
มากยิง่ขึน้  
                  
เอกสารอ้างอิง   
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ท่ีท างาน   สคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร าขาวชิาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสตร ์  
ประวติัการศึกษา 
 ระดบัปริญญาตรี      สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 
                                      สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ (บรหิารสาธารณสุข) มสธ. 
          ระดบัปริญญาโท      วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล   

        บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (บรหิารทรพัยากรมนุษย)์ มหาวทิยาลยัสยาม 
          ระดบัปริญญาเอก     การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (พฒันศกึษาศาสตร)์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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