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บทคัดย่ อ
1

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาและ
เปรี ย บเที ย บการพัฒ นาที อยู่อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประชากรที
ใช้ ในการวิจัย คือ ประชาชนในตําบลหลุมดิน จังหวัด
ราชบุรี โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลด้ วยการ
สุม่ แบบแบ่งชันภูมิ จํานวน 400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ สถิติทีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าตําสุด การทดสอบที
การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยกําหนดค่านัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 ผลการวิจยั พบว่า
*
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1. ประชาชนในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี
จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุ 31 – 40 ปี
จบการศึ ก ษาตํ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ รั บ
ราชการ / รัฐวิสาหกิจมีรายได้ เฉลียต่อเดือน 15,001 –
25,000 บาท
2. การพัฒ นาที อยู่ อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี
ด้ านสถานทีและกิ จกรรม และด้ านการอนุรัก ษ์ แหล่ง
ท่องเทียว อยู่ในระดับมากทีสุดส่วนโดยภาพรวม และ
รายด้ าน 4 ด้ าน อยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้ านการมี
ส่วนร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รองลงมา ด้ านค่านิยม
และวัฒนธรรม ด้ านการประชาสัมพันธ์ และด้ านทีพัก
อาศัย ตามลําดับ
3. ประชาชนในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี
เพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี ยวกับ การ
พั ฒ นาที อยู่ อ าศั ย เพื อส่ ง เสริ มการท่ อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดย
ประชาชนในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรีเพศชาย มี

124 วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาทีอยู่อาศัยเพือส่งเสริ ม
การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ด้ านการมีสว่ นร่ วมของผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย สูงกว่าประชาชนเพศหญิง
4. ประชาชนในตําบลหลุมดินจังหวัดราชบุรี
ทีมีรายได้ เฉลียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับ
การพัฒ นาที อยู่อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การท่อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
และด้ านการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างน้ อย 1 คู่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยประชาชนใน
ตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรีทีมีรายได้ เฉลียต่อเดือน
ตังแต่ 25,001 บาทขึนไป มีความคิดเห็นเกียวกับการ
พั ฒ นาที อยู่ อ าศั ย เพื อส่ ง เสริ มการท่ อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ตํากว่าทุกกลุม่ รายได้ เฉลียต่อเดือน
คําสําคัญ: การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม

Abstract
This purpose of this research is to study
and compare the development of residences to
promote cultural tourism in the Lumdin District,
Ratchaburi province according to the demographic
profiles. The population of this research is the
residents in Lumdin District, Ratchaburi province
which were selected by using stratified random
sampling. As a result, 400 samples were
selected. Data were collected with the use of
questionnaires, and then were analyzed with
statistical software. The statistics used for data
analysis were percentage, mean, standard
deviation, maximum, minimum, test, analysis of

variance. The level of statistical significance was
at 05. The research found that the samples of
400 residents were mostly female, and aged 3140. Their education level was lower than
undergraduate level, and for their occupation,
they worked as government officers or worked in
private companies. Their average income per
month ranged from 15,001 to 25,000 baht. The
study indicated that according to the perception
of the local residents, the development of
residences as well as the development of places
and events, and the conservation of cultural
attractions in the area to promote cultural tourism
was found to be at the highest level in overall. The
aspects which are significant for promoting
cultural tourism, sorted in descending order, were
participation of the stakeholders, the values of the
community, effectiveness of public relations, and
accommodation for tourists. Moreover, it was
found local residents with different gender had
different points of views about the development of
residents to promote cultural tourism, and
different level of participation, with the statistical
significance of .05. Specifically, male residents
thought that participation of the stakeholders
were more significant that female residents did.
Furthermore, the local residents with different
average monthly income had different opinion on
the participation of the stakeholders and the
effectiveness of public relations, with the
statistical significance of .05 – those with the
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average monthly income higher than 25,001
thought that participation of the stakeholders
were less significant than those having lower
average monthly income did.
Keywords: Promote Cultural Tourism

บทนํา
การท่องเทียวเป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญต่อ
มวลมนุษย์ชาติทีปรารถนาการเดินทางท่องไปในโลก
กว้ างด้ วยวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ กัน มีพฒ
ั นาการมายาวนาน
จนกลายเป็ นธุ ร กิ จ อุต สาหกรรมใหญ่ ที สุด ในโลกมี
มูลค่าถึงร้ อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติของโลก
(ข่าวสารการท่องเทียว, 2555) สําหรับประเทศไทยถือ
เป็ นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน เป็ นแหล่งสร้ างและ
กระจายรายได้ ไ ปยัง ภูมิ ภ าคต่า ง ๆ ของประเทศที มี
มูลค่ามหาศาล อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างรวดเร็ วใน
ขณะทีขาดการดําเนินการทีดีและเหมาะสม จะทําให้
เกิ ด ปั ญหาตามมาหลายประการโดยเฉพาะการ
เปลี ยนไปของสภาพแวดล้ อมด้ านการท่ อ งเที ยว
จนกระทังแหล่งท่องเทียวนันหมดเสน่ห์ใ นการดึงดูด
ผู้คนให้ เข้ ามาเยียมเยือนอีกต่อไป
ปั จจุบันนักท่องเทียวไทยมีแนวโน้ มเดินทาง
ท่องเทียวภายในประเทศมากขึน รัฐบาลได้ สง่ เสริ มการ
ท่องเทียวในประเทศอย่างจริ งจังต่อเนืองในช่วงหลายปี
ทีผ่านมา คาดว่าจะมีการเดินทางท่องเทียวภายในประเทศ
ของคนไทย จํ า นวนประมาณ 88 ล้ า นคน ก่ อ ให้ เ กิ ด
รายได้ ห มุน เวีย นภายในประเทศประมาณ 413,000
ล้ านบาท กระจายไปสู่พืนทีต่าง ๆ ทัวประเทศ (ปิ ยวรรณ
คงประเสริ ฐ, 2551) จากข้ อมูลทีมีการรวบรวมตลอดปี
2555 มีนกั ท่องเทียวไทยกว่า 112 ล้ านคน รายได้ กว่า
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500,000 ล้ านบาท ขณะทีนักท่องเทียวต่างชาติเทียว
ไทยมีถึง 22.30 ล้ านคน สร้ างรายได้ เข้ าประเทศกว่า
960,000 ล้ านบาท โดยเฉพาะช่วงส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับ
ปี ใหม่ที เป็ นไปอย่า งคึก คัก ในทุกภูมิ ภาค โดยเฉพาะ
จังหวัดหลักการท่องเทียว ทังเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต
กระบี พัทยา และขอนแก่น มีอตั ราการเข้ าพักทีสูง อีก
ทั ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที ย ว ป ร ะ เ ภ ท ภู เ ข า ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุทธยานแห่งชาติเขาใหญ่ วังนํา
เขีย ว ภูเรื อ ภูกระดึง จ.เลย และมอหิ นขาว จ.ชัยภูมิ
ส่งผลให้ จานวนและรายได้ จากการท่องเทียวพุ่งสูงขึน
กว่า 13,000 ล้ านบาท จากจํานวนนักท่องเทียวกว่า 2.3
ล้ านคน โดยอัตราเข้ าพัก ภาคตะวันออกสูง สุดถึง 90
เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี จํ า นวนนัก ท่อ งเที ยวกว่า 700,000 คน
ขณะทีภาคเหนือมีถึง 480,000 คน ซึงภาคเหนือสร้ าง
รายได้ มากทีสุด 3,500 ล้ านบาท (การท่องเทียวแห่ง
ประเทศไทย, 2556)
เ พื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ยั ง ยื น ย า ว น า น ต่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเทียวของประเทศไทย จําเป็ นต้ อง
มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการท่ อ งเที ยวให้ ดี ขึ นอย่ า ง
ต่ อ เนื อง องค์ ป ระกอบหลัก ของอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเทียวไทยทีสามารถมองแยกออกเป็ น 1) อุปสงค์ต่อ
การท่องเทียว (tourism demand) หมายถึง ความต้ องการ
ท่องเทียวทีอยู่ในรู ปของจํานวนหรื อปริ มาณ (คน/ครัง/
ช่วงเวลา) หรื อ พฤติกรรมของนักท่องเทียว 2) อุปทาน
ของการท่ อ งเที ยว (tourism supply) หมายถึ ง
ทรัพยากรท่องเทียว และสิงแวดล้ อมทางธรรมชาติ ซึง
จัดว่าเป็ นองค์ประกอบหนึงทางด้ านสินค้ าและบริ การ
ในการท่องเทียว (tourism products) และ 3) การ
จัดการ (management) ทีอยู่ภายใต้ หลักการพัฒนาการ
ท่องเทียวแบบยังยืน ดังนันการดาเนินนโยบายส่งเสริ ม
การท่องเทียวทีมีประสิทธิ ภาพ จะต้ องส่งเสริ มด้ านอุป
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สงค์ (demand) ควบคู่ไปกับการส่งเสริ มด้ านอุปทาน
(supply) โดยการสร้ างความประทับใจ และสร้ าง
ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างนักท่องเทียวกับทรั พยากร
ท่อ งเที ยว ให้ ค วามสําคัญ กับ การรั ก ษาคุณ ภาพของ
สิ งแวดล้ อม และการเพิ มขี ด ความสามารถของ
ธรรมชาติให้ สามารถผลิตหรื อฟื นฟู เพือให้ บริ การด้ าน
การท่องเทียวมีความยังยืนตลอดไปโดยไม่ถดถอยหรื อ
เสือมโทรมลง รวมไปถึงมีดําเนินการให้ ผ้ ูทีเกียวข้ องใน
อุตสาหกรรมการท่องเทียว (stakeholders) มีความ
เข้ าใจประเด็นการพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืนใน
ทิศทางเดียวกัน (ธนธรณ์ ทองหอม, 2554)
จากที กล่ า วมาข้ างต้ น ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
พยายามทีจะค้ นหาความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับ
การพัฒ นาที อยู่อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การท่อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ด้ านสถานที และกิ จ กรรม ด้ านการอนุ รั ก ษ์ แหล่ ง
ท่ อ งเที ยว ด้ านค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้ านทีพักอาศัย ซึงข้ อคันพบทีได้ จะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง เพือใช้ เป็ นแนวทางสําหรับวาง
แผนการปรับปรุ งการท่องเทียวให้ สอดคล้ องกับความ
สนใจของนั ก ท่ อ งเที ยว รวมไปถึ ง การนํ า ข้ อมู ล
สารสนเทศทีได้ จากการวิจยั ไปเป็ นข้ อมูลพืนฐานในการ
กํ า หนดแนวทางการพัฒ นากลยุท ธ์ เพื อธํ า รงไว้ ซึ ง
วัฒนธรรมอันดีงามของตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี
อันจะนําไปสูก่ ารปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินงานด้ าน
ต่า ง ๆ ที จะส่ง ผลต่ อ ชื อเสีย ง การเป็ นที ยอมรั บ จาก
นักท่องเทียวทังในประเทศและนักท่องเทียวต่างชาติตอ่ ไป

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การพัฒ นาที อยู่ อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี

หมายถึ ง การปรั บ ปรุ ง / ส่ง เสริ ม การท่ อ งเที ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในท้ องถิน ประกอบด้ วย
องค์ประกอบ 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้มี
ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ด้ า นสถานที และกิ จ กรรม ด้ า นการ
อนุรั ก ษ์ แ หล่ง ท่อ งเที ยว ด้ า นค่า นิ ย มและวัฒ นธรรม
ด้ านการประชาสัมพันธ์ และด้ านทีพักอาศัย
2. ด้ านการมีสว่ นร่ วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
หมายถึง การมีธุรกิจทีพักของเอกชนซึงเป็ นเครื อข่ายที
สําคัญของแหล่งท่องเทียว การเปิ ดโอกาสประชาชนใน
ท้ องถิ นเข้ ามาเรี ยนรู้ การอนุรั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมตลอดเวลา รวมถึงการกําหนดระเบียบ
และวิธีการปฏิบตั ิตนของนักท่องเทียวในระหว่างเข้ ามา
ท่องเทียวในแหล่งท่องเทียว
3. ด้ านสถานทีและกิจกรรม หมายถึง การจัด
พืนที สํา หรั บจอดรถเพือบริ การแก่นัก ท่อ งเทียวอย่า ง
เหมาะสม การจัดการทางด้ านโครงสร้ างสาธารณูปโภค
ขันพื นฐานภายในบริ เ วณแหล่ ง ท่ อ งเที ยวได้ อย่ า ง
เหมาะสมและเพียงพอต่อจํานวนนักท่องเทียว รวมถึง
แหล่งท่องเทียวมีจุดเด่นทีเป็ นอัตลักษณ์ และมีความ
น่า สนใจ ดึงดูดนักท่องเที ยวให้ เดิ นทางมาท่อ งเทียว
เพิมขึน

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
จากการทบทวนวรรณกรรมซึงประกอบด้ วย
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการส่งเสริ มการท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรม รวมถึงงานวิจัยทีเกี ยวข้ องนันทําให้ ผ้ ูวิจัย
สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และกรอบวิธีการ
ดําเนินการดําเนินการวิจยั ได้ ดงั นี

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

127

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

วิธีดาํ เนินการวิจัย

1. เพื อศึ ก ษาการพั ฒ นาที อยู่ อ าศั ย เพื อ
ส่งเสริ มการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมในตําบลหลุมดิน
จังหวัดราชบุรี
2. เพือเปรี ยบเทียบการพัฒนาทีอยูอ่ าศัยเพือ
ส่งเสริ มการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมในตําบลหลุมดิน
จังหวัดราชบุรี จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์

ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจยั ครังนี คือ ประชาชน
ในตํ า บลหลุม ดิ น จัง หวัด ราชบุรี จํ า นวน 4,278 คน
(ระบบฐานข้ อมูลเทศบาลตําบลหลุมดิน, 2558)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัว อย่ า งที ใช้ ในการวิ จั ย ในครั งนี คื อ
ประชาชนในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี จํานวน 366
คน โดยคํานวณหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างด้ วยสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1970)
เครื7องมือที7ใช้ ในการวิจัย
เ ค รื อ ง มื อ ที ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั ง นี คื อ
แบบสอบถามที ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด สร้ างขึ นจากการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มูล ทีได้ จ ากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี
จากงานวิจัยทีเกี ยวข้ อง เพือใช้ ศึกษาการพัฒนาทีอยู่
อาศัยเพือส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในตําบล
หลุมดิน จังหวัดราชบุรี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น
3 ตอน ดังนี

ประโยชน์ ท7 คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. จะใช้ เป็ นข้ อมู ล ในการกํ าหนดแนว
ทางการพัฒนากลยุทธ์ เพือส่งเสริ ม การท่องเทียวเชิ ง
วัฒ นธรรมในตํ า บลหลุม ดิ น จั ง หวัด ราชบุ รี อั น จะ
นําไปสูก่ ารปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินงานด้ านต่าง ๆ
ซึงจะส่งผลต่อการท่องเทียวของนักท่องเทียว
2. จะเป็ นแนวทางสําหรับประชาชนบุคลากร
ในตํา บลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี ในการปรั บปรุ งและ
พัฒ นาด้ า นที พัก อาศัย ด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
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ตอนที 1 เกียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลียต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ
มีจํานวน 5 ข้ อ
ตอนที 2 เกี ยวกับการพัฒนาทีอยู่อาศัยเพือ
ส่งเสริ มการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมในตําบลหลุมดิน
จังหวัดราชบุรี มีจํานวน 33 ข้ อ โดยมีองค์ประกอบ 6
ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
จํานวน 5 ข้ อ
ด้ านสถานทีและกิจกรรม
จํานวน 6 ข้ อ
ด้ านการอนุรักษ์ แหล่งท่องเทียว
จํานวน 5 ข้ อ
ด้ านค่านิยมและวัฒนธรรม
จํานวน 5 ข้ อ
ด้ านการประชาสัมพันธ์
จํานวน 5 ข้ อ
ด้ านทีพักอาศัย
จํานวน 7 ข้ อ
โดยคําถามตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s
scale) ทีมี 5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย
น้ อยทีสุด
ในการแปลความหมายของค่ า เฉลี ยของ
คะแนน ผู้วิ จัย ได้ กํ า หนดเกณฑ์ โ ดยใช้ คะแนนเฉลี ย
(เอมอร ผิวเหลือง, 2554) ดังนี
คะแนนเฉลียตังแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง การ
พัฒ นาที อยู่อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การท่อ งเที ยวฯ อยู่ใ น
ระดับมากทีสุด

คะแนนเฉลียตังแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง การ
พัฒ นาที อยู่อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การท่อ งเที ยวฯ อยู่ใ น
ระดับมาก
คะแนนเฉลียตังแต่ 2.61 - 3.40หมายถึง การ
พัฒ นาที อยู่อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การท่อ งเที ยวฯ อยู่ใ น
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลียตังแต่ 1.81 - 2.60 หมายถึ ง
การพัฒนาทีอยูอ่ าศัยเพือส่งเสริ มการท่องเทียวฯ อยู่ใน
ระดับน้ อย
คะแนนเฉลียตังแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง การ
พัฒ นาที อยู่อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การท่อ งเที ยวฯ อยู่ใ น
ระดับน้ อยทีสุด
ตอนที 3 เกียวกับข้ อเสนอแนะการพัฒนาทีอยู่
อาศัยเพือส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในตําบล
หลุมดิน จังหวัดราชบุรี ในองค์ประกอบ 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการมีสว่ นร่ วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ด้ านสถานที
และกิ จ กรรม ด้ า นการอนุรั ก ษ์ แ หล่ง ท่ อ งเที ยว ด้ า น
ค่านิย มและวัฒ นธรรม ด้ านการประชาสัม พันธ์ และ
ด้ านทีพักอาศัย
ขัน= ตอนการสร้ างเครื7องมือ
ผู้วิ จัย ได้ กํ าหนดขันตอนการสร้ างเครื องมื อ
สําหรับการศึกษาวิจยั ดังนี
1. ศึกษาข้ อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที
เกี ยวข้ อ งกับ การพัฒ นาที อยู่อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การ
ท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม เพือนําทฤษฎีและแนวคิดมา
เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถามทีครอบคลุมเนือหาที
ต้ องการทีจะศึกษา
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3. นํ า แบบสอบถามที สร้ างขึ นเสนอกั บ
อาจารย์ทีปรึกษา เพือตรวจสอบและเสนอแนะเพิมเติม
เพือนําไปปรับปรุงในส่วนทียังมาสมบูรณ์
4. ทําการปรับปรุ งแบบสอบถามให้ สมบูรณ์
ตามทีอาจารย์ทีปรึกษาได้ เสนอแนะ
5. นํ า แบบสอบถามที ได้ ปรั บ ปรุ งแก้ ไข
เรี ยบร้ อยแล้ วไปให้ ผ้ เู ชียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบเพือหา
ความเทียงตรงของเนือหา (content validity)
6. ปรั บปรุ งแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้เชียวชาญ นําเสนออาจารย์ทีปรึ กษา เพือทําการ
ตรวจสอบอี ก ครั งแล้ วนํ า มาแก้ ไขให้ สมบู ร ณ์ ก่ อ น
นําไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
7. นําแบบสอบถามทีผ่านการปรับปรุ งแก้ ไข
ตามทีผู้เชียวชาญเสนอแนะแล้ วทดลองใช้ (try-out) กับ
กลุ่มทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีจะศึกษา
จํานวน 30 คน แล้ วนํามาวิเคราะห์หาค่าความเชือมัน
(reliability) โดยหาสัม ประสิ ท ธิv อัล ฟ่ าของครอนบัค
(Cronbach‘s alpha coefficient)
8. ทําการตรวจสอบอีกครังแล้ วนํามาแก้ ไข
ให้ สมบูรณ์ก่อนนําไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
การตรวจสอบคุณภาพเครื7องมือ
ผู้วิจัยได้ นําแบบสอบถามทีสร้ างขึน สําหรั บ
การศึกษาวิจัยไปทําการทดสอบหาค่าความเทียงตรง
(validity) และความเชือมัน (reliability) ดังนี
1. ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม เ ที ย ง ต ร ง โ ด ย นํ า
แบบสอบถาม ที ผู้ วิ จัย สร้ างขึ น ไปตรวจสอบความ
เทียงตรงตามเนือหา จากผู้เชี ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
หลังจากนันนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
∑R
โดยใช้ สตู ร IOC =
N
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เมือ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of congruence)
R หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
โดยที ค่า +1 หมายถึง ข้ อคําถามสามารถนําไป วัดได้
อย่างแน่นอน ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้ และ -1
หมายถึง ข้ อคําถามไม่สามารถนําไปวัดได้ อย่างแน่นอน
N หมายถึง จํานวนผู้เชียวชาญ
ทังนี ผู้ วิ จั ย เลื อ กข้ อคํ า ถามที มี ค่ า IOC
มากกว่า .5 มาใช้ เป็ นข้ อคําถามจากผู้เชียวชาญ ทัง 3
ท่ า น ซึ งได้ ตรวจสอบแบบสอบถามแล้ วเห็ น ว่ า
แบบสอบถามทุกข้ อทีผู้วิจัยสร้ างขึนมีความเทียงตรง
ของเนื อหา ครอบคลุม ในแต่ล ะด้ าน และครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ส่วนข้ อคําถามทีมีคา่ IOC ตํา
กว่า .5 ผู้วิจัยได้ นํามาปรับแก้ ไขต่อไป ตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้เชียวชาญ และได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที
ปรึ กษาแล้ ว โดยมี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ องของ
แบบสอบถามอยูร่ ะหว่าง .667 ถึง 1.000
2. การหาความเชือมัน ผู้วิจยั นําแบบสอบถาม
ทีปรับปรุงแล้ วไปทดสอบ (try-out) กับกลุม่ ทีมีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงกับประชากรทีจะศึกษา จํานวน 30 คน และ
หาค่าความเชือมัน (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิv
อัลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach‘s alpha coefficient)
ได้ คา่ ความเชือมันของแบบสอบถามเท่ากับ .8849
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูล จํานวน 400
คน โดยมี ขั นตอนดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล
กลุ่มเป้าหมาย ในเดือนมีนาคม 2559 โดยผู้วิจัยได้ มี
ขันตอนดําเนินการดังนี
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1. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ เจ้ าหน้ าที ของ
เทศบาลตํ า บลหลุม ดิ น จัง หวัด ราชบุรี เพื อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวบข้ อมูล
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลกลุ่มเป้าหมาย ในเดือน
มีนาคม 2559 โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
2.1 ผู้ วิ จั ย ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล
2.2 ผู้วิจัยมอบแบบสอบถามเกี ยวกับการ
พั ฒ นาที อยู่ อ าศั ย เพื อส่ ง เสริ มการท่ อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรมในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี ให้ กลุ่ม
ตัวอย่างทําแบบสอบถาม
2.3 เมือกลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
เรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความครบถ้ วนของ
คําตอบในแบบสอบถาม หากพบว่าข้ อมูลไม่ครบถ้ วน
ผู้วิจยั ซักถามเพิมเติม และกล่าวขอบคุณ
3. นําแบบสอบถามทีได้ รับกลับมาทําการลง
รหัส เพือนําไปประเมินผล โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ทางคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัย
การพั ฒ นาที อยู่ อ าศั ย เพื อส่ ง เสริ มการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี
ด้ านสถานทีและกิ จกรรม และด้ านการอนุรัก ษ์ แหล่ง
ท่องเทียว อยู่ในระดับมากทีสุด ส่วนโดยภาพรวม และ
รายด้ าน 4 ด้ าน อยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้ านการมี
ส่วนร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รองลงมา ด้ านค่านิยม
และวัฒนธรรม ด้ านการประชาสัมพันธ์ และด้ านทีพัก
อาศั ย ตามลํ า ดั บ แสดงให้ เห็ น ว่ า ประชาชนให้
ความสํ า คั ญ ในการจํ า กั ด จํ า นวนนั ก ท่ อ งเที ยวให้
พอเหมาะกับพืนทีและการให้ บริ การ รวมถึงการกําหนด
เขตการใช้ ประโยชน์พืนทีเพือการท่องเทียวให้ มีการแบ่ง

เขตพื นที สงวน พืนที นัน ทนาการ และพื นที พัก อาศัย
รวมถึงแหล่งท่องเทียวมีจุดเด่นทีเป็ นอัตลักษณ์ และมี
ความน่ า สนใจ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที ยวให้ เดิ น ทางมา
ท่องเทียวเพิมขึน ซึงสอดคล้ องกับทฤษฎีคุณภาพการ
บริ การของพาราซุรามาน (Parassuraman, 1985 อ้ างถึงใน
นรเศรษฐ์ จันทนป, 2550) และแนวคิดของเสริ มชัย
ระกําพล และคณะ (2543 อ้ างถึงใน รัฐวัลย์ เจตนาภิวฒ
ั น์,
2549)
ประชาชนในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรีเพศ
ชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาที
อยู่อาศัยเพือส่งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ด้ าน
การมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยประชาชนในตําบล
หลุมดิน จังหวัดราชบุรีเพศชาย มีความคิดเห็นเกียวกับ
การพัฒ นาที อยู่อ าศัย เพื อส่ง เสริ ม การท่อ งเที ยวเชิ ง
วั ฒ น ธร รม ด้ า นกา รมี ส่ ว น ร่ ว มขอ งผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ว นเสีย สูง กว่า ประชาชนเพศหญิ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่า
ประชาชนเพศชาย ให้ ความสําคัญในการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนในท้ องถินเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการเรี ยนรู้ การ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมตลอดเวลา
รวมถึงการกํ าหนดระเบียบ และวิธีการปฏิบัติตนของ
นัก ท่ อ งเที ยวในระหว่ า งเข้ ามาท่ อ งเที ยวในแหล่ ง
ท่องเทียว มากกว่าประชาชนเพศหญิง ซึงสอดคล้ องกับ
แนวคิดของวิคเตอร์ (Victor, 1998 อ้ างถึงใน ปวีณา
โทนแก้ ว, 2554) และแนวคิดของสิทธิv ศกั ดิv เตียงหงา
(2554)
ประชาชนในตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรีทีมี
รายได้ เฉลียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับการ
พั ฒ นาที อยู่ อ าศั ย เพื อส่ ง เสริ มการท่ อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
และด้ านการประชาสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างน้ อย 1 คู่
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยประชาชนใน
ตําบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรีทีมีรายได้ เฉลียต่อเดือน
ตังแต่ 25,001 บาทขึนไป มีความคิดเห็นเกียวกับการ
พั ฒ นาที อยู่ อ าศั ย เพื อส่ ง เสริ มการท่ อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรม ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ตํากว่า ทุก กลุ่ม รายได้ เ ฉลียต่อ เดือ น แสดงให้ เ ห็น ว่า
ประชาชนให้ ค วามสํ า คัญ ในการสร้ างรายได้ ใ ห้ กั บ
ประชาชนในท้ องถิน รวมถึงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ผ่ า น สื อ ห ลา ย ช่ อ ง ท า ง เ พื อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
นัก ท่ อ งเที ยวได้ รั บ ข้ อ มูล ที ถูก ต้ อ ง และทัน สมัย ซึ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของปวีณา โทนแก้ ว (2554) และ
แนวคิ ด ของฉลองศรี พิ ม ลสมพงศ์ (2542 อ้ า งถึ ง ใน
ปวีณา โทนแก้ ว, 2554)
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารส่ง เสริ ม การตลาดและการบูร
ณาการให้ มากยิ งขึน เช่น การโฆษณาผ่านสือต่าง ๆ
การขยายสถานทีท่องเทียวเพือรองรับนักท่องเทียวให้
มากขึน การคัดเลือกบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถใน
การให้ ข้อมูลข่าวสาร
2. ควรให้ ความสําคัญเกียวกับบุคคลทีมีสว่ น
ได้ ส่ ว นเสี ย และการประชาสัม พั น ธ์ โดยเน้ นการ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทีทันสมัย ผ่านสือหลายช่องทาง
ทําให้ ประชาชนและนักท่องเทียวได้ รับข้ อมูลทีถูกต้ อง
และเป็ นแนวทางในการเลือกสถานทีท่องเทียว
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