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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศั กยภาพแหล่ง ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในอาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี และ 2) เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี การวิจัยครั้ งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนและนักท่องเที่ย วในจังหวัด
เพชรบุรี คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรคานวณประชากรของคอแครน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน
384 คน และระเบี ย บวิธีก ารวิจั ย เชิ ง คุ ณภาพกั บ ผู้ ให้ ข้ อมู ล หลั ก 9 คน สถิ ติ ที่ ใช้ คื อ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน เนื่องจากมีสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอในยามฉุกเฉิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านการคมนาคม เนื่องจากมีการเพิ่มสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกหรือสี่แยกเพื่อลดอุบัติเหตุ ด้านที่พักอาศัย
เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของที่พักอย่างชัดเจน ด้านอาหาร เนื่องจากมีการ ประชาสัมพันธ์
และจัดทาคู่มือร้านอาหารที่ได้มาตรฐาน และด้านบุคลากร เนื่องจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยว
2. แนวทางการพั ฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในอ าเภอชะอา จัง หวั ด เพชรบุ รี พบว่ า
1) ด้านความเสมอภาค ควรมีการแสดงราคาสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจนและให้เท่าเทียมกันทั้งคน
ในประทศและต่างประเทศ 2) ด้านการบริการ ควรมีการควบคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
รวมถึงมีการควบคุม ดูแลและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 3) ด้านภาษา ควรมีการฝึก อบรม
บุคลากรด้านภาษา และข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อที่สามารถให้ข้อมูล ข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 4)
ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชาสัมพันธ์ถึงความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น และ 5) ด้านการเป็นตัวแทนชุมชนที่ดี ควรมีการรณรงค์ให้คนใน

*
**

สาโรช เผือกบัวขาว , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
เฉลียว บุรีภกดี , ศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

3477

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ชุมชนร่วมกัน ดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบภัย และเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
ทั้ง ชาวไทย และชาวต่ า งชาติ ต ามแหล่ ง ท่องเที่ย วต่ า งๆ เพื่อสร้ า งความประทับ ใจและเป็ นการดึ ง ดู ด ใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีก
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย เช่นวารสาร เฟสบุ๊คและ เว็บไซด์ เพื่อให้ประชาชน บุคลากรภายในหน่วยงาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสาคัญและสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน
คาสาคัญ : แนวทางการพัฒนา, ศั ก ยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Abstract

The objectives of this study, “Guidelines for Development of Cultural Tourism
Attractions in Cha-Am District in Phetchaburi Province” were to: 1) study the tourists’ needs on
cultural tourism attractions in Cha-Am District, Phetchaburi Province, and 2) determine guidelines
for development of cultural tourism attractions in Cha-Am District, Phetchaburi Province. The
quantitative and qualitative research approaches were employed in this study. For quantitative
research approach, the data were collected from 384 people and tourists in Phetchaburi
Province by using a questionnaire. The sample size was calculated by using Cochran’s formula.
For qualitative research approach, the data were collected from 9 key informants. The data
were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation.
The research results were as follows:
1. Potential factors of cultural tourism attractions in Cha-Am District, Phetchaburi
Province were at a high level. When the aspects was individually considered, they could be ranked
in descending order of their means as follows: security of life and assets, accommodations,
communication, touring activities, foods, and personnel.
2. The guidelines for development of cultural tourism attractions in Cha-Am District,
Phetchaburi Province were as follows: 1) equality aspect: product and service prices should be
clearly displayed and equally charged for both Thai and foreign tourists, 2) service aspect:
service quality with acceptable standard should be kept, including the infrastructure and
public utilities, 3) language aspect: the personnel should be trained on language and tourism
information so that they could provide the tourists accurate information, 4) touring activity
aspect: the relevant organizations should organize the public relation on the variety of tourism
attractions for the tourists, and 5) good community representative aspect: there should be a
campaign for having people in community cooperate in taking care of tourists in case of
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suffering and in keeping more security for Thai and foreign tourists in various places to impress
and attract the tourists so that they would be willing to come back to visit again.
Keywords: Guidelines for development, Potential factors of cultural tourism attractions
บทนา

ประเทศไทยแล้วการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศ
ไทยเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ้นกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน การท่องเที่ยว
นั้นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่นับวันก็ยิ่งมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายประเทศต่างให้ความสาคัญกับ
การท่องเที่ยวในอันดับต้นๆ เนื่องจากเล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สามารถสร้างงานทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมให้แก่ประชาชนเป็นจานวนมาก ในสังคมปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสาคัญของศิลปะ วัฒนธรรม
เทศกาลรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้นทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของในแต่ละพื้นที่เป็นจุดกาเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ดังจะเห็นว่าการท่องเที่ยง
เชิง วัฒ นธรรมได้กลายเป็ นศู นย์ กลางของอุต สาหกรรมท่องเที่ย วในยุ โรปอีกทั้ง ประเทศอื่นๆได้ พยายามที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถนา
รายได้ เ ข้า สู่ ประเทศและนาไปสู่ การพัฒ นาเศรษฐกิ จทั้ง ระดั บ ประเทศและระดั บ ภูมิภ าค ขณะเดีย วกันการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
จัง หวัด เพชรบุ รี จัด อยู่ ในเขตภาคกลางตอนล่ า ง ห่ า งจากกรุ ง เทพฯ ตามเส้ นทางหลวงแผ่ นดิ น
หมายเลข 35 ต่อเนื่องกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ทางด้านตะวันตกมีภูมิ
ประเทศติดเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าเขาทึบ เป็นแนวกาแพงธรรมชาติกั้นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศพม่า ทางทิศตะวันออกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ชายฝั่งตั้งแต่ตอนบนลงไปถึงแหลมผักเบี้ยเป็นหาดโคลน
ป่าชายเลน และป่าโกงกาง ถัด จากแหลมผักเบี้ย ลงไปจนต่อเนื่องถึง หาดหัวหิ น เป็นหาดทรายที่มีภูมิทัศน์ ที่
สวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาช้านาน มีหลักฐานให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ ได้
ทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีแห่งนี้มาก เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จมาประทับที่เมืองเพชรบุรีเป็น
เวลาถึง 5 ปี ก่อนจะทรงยกทัพใหญ่ไปรบพม่า และสวรรคตที่เมืองหาง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
โปรดให้ ส ร้ า งพระราชวัง วัด และพระเจดี ย์ ใหญ่ ขึ้ นบนเขาเตี้ ย ๆ ใกล้ กับ ตั วเมื องและพระราชทานนามว่ า
“พระนครคีรี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังอีกแห่ง
หนึ่ ง ในตัวเมื องเพชรบุ รี คื อ “พระรามราชนิ เ วศน์ ” หรือที่เ รี ยกกั นภาษาชาวบ้ านว่า “วัง บ้ า นปื น” และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้สร้างพระราชวัง “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ” ขึ้นที่
ชายหาดชะอาเพื่อใช้เป็นที่ประทับรักษาพระองค์จนถือได้ว่าเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ” ที่มีเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ในแง่ใดแง่หนึ่งทาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนได้
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อาเภอชะอา จั ง หวัด เพชรบุ รี ในอดี ต เป็ นเมื องที่ส าคั ญ ทางประวัติ ศ าสตร์ เล่ า สื บ ต่ อกั นมาว่ า
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท้องถิ่นแถบชะอาเคยเป็นที่พักทัพยามทาศึกกับพม่า หรือเป็นทะเลที่พระองค์
ทรงโปรดมาประทับพักผ่อนยามว่างเว้นศึกสงคราม จนมีการประกาศให้ชายฝั่งทะเลแถบนี้ยาวไปจนถึงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวล่าสุด มีนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามายังชะอากว่า 5 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 17,000 ล้านบาท ส่งผลต่อความสะพัด
ทางเศรษฐกิจของท้องถิน่ รวมไปถึงของประเทศ อาเภอชะอาเป็นเมืองเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นเมืองชายหาด
เป็นศูนย์การเรียนรู้ มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ มีธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งนันทนาการและสิ่งอานวยความ
สะดวกพร้อมสรรพ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ชะอาจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก ด้วย
สภาพธรรมชาติ ช ายหาดที่ ส วยงาม ทาให้ ช ะอามี ชื่ อเสี ย งเป็ น ที่รู้ จัก มาตั้ ง แต่ ค รั้ ง อดี ต จากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ระบุว่า ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงโปรดมาประทับแรมและรวมไพร่พลที่
ชะอาหลายครั้ง จนปรากฏเป็นชื่อบ้านนามเมืองที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่ายของพระองค์อยู่หลายแห่ง ชื่อ “ชะอา”
มีการเล่าขานว่า หมู่บ้านชะอา เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ค รั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้น้าในหนองน้าบริเวณ
หมู่บ้านแห่งนี้ชาระอานม้าของพระองค์ จนเป็นที่มาของชื่อ “หนองชะล้างอานม้า” ทาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
ว่า “บ้านชะอาน” และเพี้ยนมาเป็น “ชะอา” ในที่สุด อาเภอชะอาได้รับการพัฒนาเมื่อมีการตัดทางรถไฟสายใต้
ผ่าน เมื่อปี พ.ศ. 2454 จนกระทั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของชะอา
ได้นาพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารออกสารวจจับจองพื้นที่ชายทะเลชะอา และได้มีการวางผังเมืองตัดถนน
เพื่อพัฒ นาเป็ นสถานที่พักผ่ อนตากอากาศ จนเป็ นที่รู้จักของคนทั่วไป ในอาเภอชะอามี แหล่ งท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒ นธรรมเช่ น พระราชวัง ไม้ สั กทอง ห่ า งจากตั วเมื องชะอาไปทางทิ ศใต้ ต ามถนนเพชรเกษม ประมาณ 9
กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชวังแห่งความรักและความหวัง ที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิสริยาบถริมชายหาด เมื่อปี
พ.ศ. 2466 ลักษณะเป็นหมู่พระที่นั่งไม้สักทองชั้นเดียวใต้ถุนสูงเชื่อมต่อกันด้วยระเบียงไม้ ทางเดินมีหลังคาทรง
ปั้นหยาคลุมตลอด ประกอบด้วยอาคารหมู่พระที่นั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ คือ พระที่นั่งสมุทรพิมาน พระที่นั่งพิศาล
สาคร และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ การได้มาเยือนพระราชนิเวศน์แห่งนี้ เสมือนการได้น้อมราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวชะอา เนื่องจากทรงเลือกเมืองชะอา
เป็นที่ประทับพักผ่อน จนทาให้ชะอาได้กลายเป็นเมืองพักตากอากาศจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ นอกจากนี้ชาว
ชะอา มีศูนย์รวมจิตใจอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งล้วนมีความสาคัญและความเป็นมาที่น่าสนใจ เช่น วัดชะอาคีรี
ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านชะอา เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่กับชุมชนชะอามายาวนาน บริเวณวัดมีภูเขาลูกย่อม ๆ ทางขึ้นเขา
เป็นบันไดนาคสวยงามไปยังถ้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ให้สักการะ ปิดทอง ในขณะเดียวกัน
อาเภอชะอายังมีธรรมชาติป่าเขาที่ร่มรื่นสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและศึกษาเรียนรู้ เช่น วนอุทยานเขา
นางพันธุรัต ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองชะอา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่ออนุรักษ์สถานที่อัน
เกี่ยวข้องกับตานานเรื่องสังข์ทอง เขานางพันธุรัตมีลักษณะคล้ายผู้หญิงนอน ตามตานานกล่าวว่าเป็นร่างของนาง
พันธุรัตที่กลายเป็นภูเขา ภายในวนอุทยานประกอบด้วยภูมิประเทศแปลกตา มีชื่อเรียนขานเกี่ยวข้องกับเรื่องสังข์
ทอง อาทิ บ่อชุบตัวพระสังข์ หุบวังเรือ ถ้ามะยม ถ้าแจง เมรุนางพันธุรัต กระจกนางพันธุรัต คอกช้าง เป็นต้น (สร
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วิชญ์ เอี่ยมเอก,2558) จากการศึกษาและสารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
พบว่า มี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้ วิจัย จึง สนใจที่จะศึ กษาแนวทางการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพที่จะรองรับ
การท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนทาให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดแนวทางแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงานวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)
โดยได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒ นธรรมในอาเภอชะอา จังหวัด เพชรบุรี โดยผู้วิจัย สร้า งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดั บ
เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด แล้วใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการศึกษาจากค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ ประชาชน และนักท่องเที่ยวในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี จานวน 72,341 คน
(ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553)
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชน และนักท่องเที่ยวในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี คานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการใช้สตู รคานวณประชากรของคอแครน (Cochran, 1977) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 384 คน
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามประชาชนและนักท่องเที่ยวในอาเภอชะอา จังหวั ด
เพชรบุรี แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย
เพศ อายุ การศึกษา และตาแหน่ง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านคมนาคม 2) ด้านที่พักอาศัย 3) ด้านอาหาร 4) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 5) ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 6) ด้านบุคลากร
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรีแสดงความคิดเห็นว่า แนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้
ดาเนินการสร้างขึ้นตามขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. ให้ความหมายและเขี ยนนิ ยามปฏิบั ติการ จากแนวทางการศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกั บ แนว
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
4. สร้างแบบสอบถามให้กลมกลืนกับนิยามปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า
(Rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แล้วนาไปตรวจสอบคุณภาพและเนื้อหา
พร้อมแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
5. นาแบบสอบถามที่ปรั บปรุ งแล้ วมาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร 1 ท่าน ด้านการท่องเที่ยว 1 ท่าน และด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 1 ท่าน
เพื่อพิจารณาความกลมกลืนและครอบคลุมของแบบสอบถามกับนิยามปฏิบัติการ พร้อมทั้งนามาหาค่าคุณภาพของ
แบบสอบถาม(IOC:Item-Objective Congruence)
6. นาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามา
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.975
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. ติดต่อขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับนายอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองและทีมงาน โดยเริ่มเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558-กันยายน
2559 จากการแจกแบบสอบถาม จานวน 384 ชุด ได้รับคืนมา จานวน 384 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3. นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หลังจากนั้นนาข้อมูล
แบบสอบถามแต่ละชุดมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ และร้อยละ (Percentages)
2. วิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีลักษณะ
คาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยรวม รายด้านและรายข้อโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้วิจัยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยประมวลผล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเสนอข้อมูลได้ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage
1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research Methodology)
การศึกษาในขั้นตอนนี้มีเป้าหมายในการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ใช้วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อแนว
ทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการ
บริหารที่เชื่อถือได้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเป็นลาดับ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2. กลุ่ มตั วอย่ าง ที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ ใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คื อ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้บริหารเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการท่องเที่ยวจานวน 9 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
(Structure Interview) ที่ผู้วิจยั สร้างข้อคาถามขึ้นตามแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2. นาผลจากการสัมภาษณ์เ ชิง ลึกผู้เ ชี่ย วชาญและผู้ทรงคุ ณวุฒิ มาสรุป เป็น แนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
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ขั้นตอนในการสัมภาษณ์เจาะลึก
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ดาเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. กาหนดขอบเขตและประเด็นคาถาม โดยยึดตามวัตถุประสงค์ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่
จะสัมภาษณ์ พร้อมทั้งยืนยันวัน เวลา สถานที่ ก่อนการสัมภาษณ์
2. เข้าสู่สถานที่นัดหมาย แนะนาตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนเริ่มต้นสัมภาษณ์
3. ชี้แจงจุดมุ่งหมาย การเก็บความลับ พร้อมทั้งขออนุญาตบันทึกการสัมภาษณ์และเจาะลึกในประเด็นที่
จะสัมภาษณ์
4. เริ่มต้นการสัมภาษณ์ และเจาะลึกในประเด็นที่ต้องการทราบข้อมูลในรายละเอียดจากคาถามแรก
ไปถึงคาถามสุดท้าย โดยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้เป็นไปตามธรรมชาติของการสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นในประเด็นที่สัมภาษณ์
5. ปิดการสนทนา โดยสรุปความเห็นและสอบถามประเด็นที่อยากจะทราบเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ตอบได้
แสดงความคิดเห็นเป็นคาถามปิดท้ายการสัมภาษณ์
6. การสิ้นสุดการสัมภาษณ์ โดยการกล่าวขอบคุณในคุณค่าของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และการ
เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อผลการศึกษาที่จะเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด (สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม
, 2547 : 73-81)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น ขั ้ น ตอนที ่ ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ก ระท าอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งตลอด
กระบวนการวิจัย ตั้งแต่ก่อนการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยยึด
หลักการตามแนวคิดของไมล์และฮุเบอร์แมน (Miles and Huberman, 1984 อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ, 2549 : 206210) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ
1. การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เอกสาร บทสรุป
ที่ได้จากการบันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เชี่ยวชาญแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยลดทอนข้อมูลให้เหลือเฉพาะประเด็นของประเภทของระบบสารสนเทศใน
ลักษณะการเขียนบันทึกอธิบายเนื้อหาให้เกิดความชัดเจนใน แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
2. การจัดระเบียบข้ อมูล (Data Display) ผู้ วิจัยได้นาข้อมูล ที่ได้จากการลดทอนข้อมูลแล้ว มา
จัดเป็นหมวดหมู่
3. การหาข้อสรุปและการตีความ (Conclusion Interpretation) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลแบบสามเส้า โดยพิจารณาความสอดคล้อง และความแตกต่างของข้อมูลที่ได้จากการจัดระเบียบข้อมูล แล้ว
มาหาข้อสรุป และตีความในรูปแบบการพรรณนาเพื่อให้ได้ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการสรุปผล เป็น 2 ส่วน คือการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวม พบว่า นักท่องเที่ยวในอาเภอชะอา
จังหวัด เพชรบุ รี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่า ง ส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิ งจานวน 53 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ53 มีอายุระหว่า ง
20-30 ปี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51
และทาธุรกิจส่วนตัว จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ตามลาดับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดย
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิจารณารายด้านจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่ า
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคมนาคม ด้านที่พักอาศัย ด้าน
อาหาร และด้านบุคลากร ตามลาดับ
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก และ 1 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีสถานพยาบาลที่
น่าเชื่อถือและเพียงพอในยามฉุกเฉิน รองลงมาคือ มีแสงสว่างเพียงพอยามค่าคืนส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือมี
การรณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบภัย อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการคมนาคม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก และ1ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่า เฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการเพิ่มสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
สามแยกหรือสี่แยกเพื่อลดอุบัติเหตุ รองลงมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมและกาหนดราคาค่าเดินทางของรถ
บริการสาธารณะอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือมีสถานที่จอดรถเพื่อรองรับกับจานวนนักท่องเที่ยว
อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านที่พักอาศัย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก และ1ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่า เฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์นาเสนอความ
หลากหลายของที่พักอย่างชัดเจน รองลงมา มีการควบคุมดูแลและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
ที่จาเป็นภายในที่พัก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีมาตรการตรวจสอบสภาพและความสะอาดภายในห้องพัก
ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านอาหาร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 2 ข้อ อยู่ใน
ระดับมาก และ 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการ ประชาสัมพันธ์ และจัดทาคู่มือ
ร้านอาหารที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ รองลงมาคือ มีการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของ
อาหาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือภายในร้านมีการแสดงราคาอย่างชัดเจนในทุกร้าน อยู่ในระดับปานกลาง
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ด้านบุคลากร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง และ 1 ข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความถูกต้องของการให้บริการของ
เจ้า หน้ า ที่การท่อ งเที่ย ว อยู่ ในระดั บ มาก รองลงมาคื อ เจ้า หน้ า ที่แ ละพนั กงานมี ค วามสุ ภ าพและอ่ อนโยน
อยู่ในระดับปานกลางส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ / พนักงานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ อยู่ใน
ระดับปานกลาง
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research)
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในอาเภอชะอา จังหวั ด
เพชรบุรี
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็ น
สอดคล้องกันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี ดังต่อไปนี้
1. ด้านความเสมอภาค ควรมีการควบคุมและตรวจสอบราคาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มี
การกาหนดราคาเกินจริงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาหาร ด้านเครื่องดื่ม รวมถึงด้านที่พักอาศัย
ควรมีการแสดงราคาของที่พักประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจนและให้เท่าเทียมกันทั้งคนในประทศและต่างประเทศ
2. ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการควบคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมถึง
มี การควบคุ ม ดู แ ลและพัฒ นาปั จจั ย พื้ นฐาน ระบบสาธารณู ป โภคที่ จาเป็ น ภายในที่พั ก ตลอดจนการจั ด
ประชาสัมพันธ์ถึงความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอาเภอชะอา ให้เป็นที่ รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว
มากขึ้นและควรจัดสภาพแวดล้อมภายนอกรอบๆ ให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อที่จะยกระดับ
มาตรฐานในการบริการ และตรวจสอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงความสะอาดภายในร้านอาหารเพื่อสร้าง
ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือว่าอาหารมีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3. ด้านภาษา ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรด้านภาษา และข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อที่สามารถให้
ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
4. ด้า นการเป็ นตั วแทนชุมชนที่ดี ควรมี การรณรงค์ ให้ค นในชุ มชนร่ วมกั นดูแ ลและช่วยเหลื อ
นักท่องเที่ยวเมื่อประสบภัย และเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ
ตามแหล่ งท่องเที่ยวต่ าง ๆ เพื่อสร้ างความประทับ ใจและเป็ นการดึ ง ดู ดใจให้ นักท่องเที่ย วเดิ นทางกลั บ มา
ท่องเที่ยวอีก
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการคมนาคม ด้านที่พักอาศัย ด้านอาหาร และด้านบุคลากร มีความคิดเห็นที่ค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุ ด ทั้งนี้ เนื่ องจากเพราะ ความสงบเรี ยบร้ อ ยภายในประเทศถื อเป็ นภาพลั กษณ์ ที่ดี ในการส่ งเสริมให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและยังสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงภายในประเทศ ทาให้นักท่องเที่ยว
เกิดความรู้สึกปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540 :
2) สิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เป็นสรรพสิ่งที่รองรับในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เพื่อให้
การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว แบ่งออกได้เป็น
2 ประเภทคือ สิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยตรง เป็ นสิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ประกอบด้วย 2 อย่างคือ 1) การอานวยความ
สะดวกในการเข้าและออกประเทศ เป็นการอานวยความสะดวกในการผ่านเข้าและออกของนักท่องเที่ยว ได้แก่
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนถ่ายกระเป๋าเดินทาง การตรวจตราหนังสือเดินทาง การตรวจค้นสิ่งของติดตัว
การต่อวีซ่า เป็นต้น 2) การให้บริการท่องเที่ยว เป็นการให้ความสะดวกในระหว่างการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ได้แก่ การให้บริการ 5 ประเภท คือ (1) บริการขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว (2) บริการที่
พักแรม (3) บริการอาหารและบันเทิง (4) บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (5) บริการจาหน่ายสินค้าที่ระลึก
2. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
สอดคล้องกัน โดยเสนอเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ดังต่อไปนี้ 1) ด้านความเสมอภาค ควรมีการควบคุมและตรวจสอบราคาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีการ
กาหนดราคาเกินจริงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาหาร ด้านเครื่องดื่ม รวมถึงด้านที่พักอาศัย ควรมี
การแสดงราคาของที่พักประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจนและให้เท่าเทียมกันทั้งคนในประทศและต่างประเทศ 2) ด้าน
การบริหารจัดการ ควรมีการควบคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมถึง มีการควบคุม ดูแล
และพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ระบบสาธารณู ปโภคที่จาเป็ นภายในที่พัก ตลอดจนการจัดประชาสั มพันธ์ถึง ความ
หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ย วต่า ง ๆ ในอาเภอชะอา ให้เ ป็นที่ รู้จักในหมู่ นักท่องเที่ยวมากขึ้น และควรจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกรอบๆ ให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานในการบริการ
และตรวจสอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงความสะอาดภายในร้ านอาหารเพื่อสร้างความมั่ นใจและความ
น่าเชื่อถือว่าอาหารมีความสะอาดปลอดภั ยต่อผู้บริโภค 3) ด้านภาษา ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรด้านภาษา
และข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อที่สามารถให้ข้อมูล ข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง และ 4) ด้านการเป็น
ตัวแทนชุมชนที่ดี ควรมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมกัน ดูแลและช่วยเหลือนักท่องเทีย่ วเมื่อประสบภัย และเพิ่ม
การรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความประทับใจและเป็นการดึงดูดใจให้ นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2554 : 25-40) ได้จัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พุทธศักราช 2555–
2559 โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ การพัฒนาสินค้า บริการและ
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร
ความพร้อมของภาคบริการและการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รสิกา อังกูร (2551 : 3) ได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจากัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ผลการวิจัย
พบว่า การประชาสัมพันธ์และการตลาด การคมนาคมและสาธารณูปโภค และการบริการ ส่ วนใหญ่อยู่ในความ
รับผิดชอบของแต่ละพื้นที่โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การสร้ า งความเข้ า ใจในการนานโยบายการท่องเที่ย วเชิ งวัฒ นธรรมไปปฏิ บั ติ ข องจัง หวัด
เพชรบุรี โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้คาปรึกษาหรือช่วยเหลือทางวิชาการ
2. มี การประชาสั มพันธ์ เ กี่ ย วกั บ การท่ องเที่ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมให้ ป ระชาชน บุ ค ลากรภายใน
หน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสาคัญและมีทัศนคติที่ดีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
1. มีการส่งเสริมภารกิจโดยดาเนินการจัดสรร ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืน
2. ควรมีการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และให้ ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อสงสัย รวมทั้งอานวยความสะดวก สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี
2. ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี
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