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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน
ดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือประเมินศักยภาพองค์ประกอบของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน  เพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชน
บ้านดอนใน และเพ่ือหาแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)ขั้นตอนแรกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth-
interview) มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 9 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Selection) จากนั้นเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยนี้มีจำนวน  400 คน  เป็นนักท่องเที่ ยวชาวไทย  คัดเลือกโดยวิธี เจาะจง (Purposive 
sampling) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  (Multiple 
Linear regression)  สุดท้ายนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ สมาชิกชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและนักวิชาการ รวม 16 คน เพ่ือหาแนวทางยกระดับองค์ประกอบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ผลการวิจัยพบว่า  เมื่อประเมินศักยภาพองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว  8A’s แล้ว
พบว่า  ปัจจัยการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) มีศักยภาพสูงที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัย
ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 
น้อยที่สุด ศักยภาพด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน ในด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า การ
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สร้างความแตกต่าง (Differentiation) มีศักยภาพสูงที่สุด รองลงมา คือ การเป็นผู้นำด้านต้นทุน 
(Cost Leadership) และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) น้อยที่สุด  ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชน
บ้านดอนใน พบว่าปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความได้ เปรียบในการ
แข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน 6 ตัวแปร สามารถพยากรณ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ดี
ที่สุด คือ การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance)  โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS)  การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
(Ancillary services) ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 
และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) ตามลำดับ 

จากนั้น นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาทำการประชุมกลุ่มย่อย  (Focus Group) โดยชุมชนมี
การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวจาก 6 อันดับ ตามความสามารถของ
ชุมชนที่จะดำเนินการได้ และได้แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชน 5 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว ด้วยการจัดปฏิทินการท่องเที่ยวล่องเรือชมทะเลแหวกและการไหว้พระประธานองค์ใหญ่ที่
วัดสมุทรโคดม 2) แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการงานบริการใน
แหล่งท่องเที่ยว ด้วยการติดตั้ง WiFi ที่ร้านโอ้โหปูอร่อยและเปิดให้ใช้ห้องน้ำที่อาคารคัดแยกสินค้า
เพ่ิม รวมถึงเพ่ิมจำนวนถังขยะที่ลานจอดรถและท่าเรือเพ่ือรองรับปริมาณขยะจากชุมชนและ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในชุมชนต้องลดการใช้โฟมและพลาสติกหันมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้และมี
การคัดแยกขยะ และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการเข้าร่วมกิจกรรม 3) แนวทางการ
พัฒนาโปรแกรมการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (IOS/Android) ยกระดับด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อหลักคือเฟซบุ๊ค  โดยให้ความสำคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร 4) แนว
ทางการพัฒนาการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว สามารถยกระดับด้วยการสร้างแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บริการ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยทำเป็นแบบฟอร์มแจกที่ร้านโอ้โหปู
อร่อย หรือระบบออนไลน์ ในลักษณะ QR Qode และความดั้งเดิม ด้วยการสร้าง Story ปูม้าเป็นอัต
ลักษณ์  โดยการนำเสนอผ่านเฟสบุ๊ค , Instagram และพัฒนาต่อไปจนถึงการสร้าง You Tube 
Channel และ 5) แนวทางการสร้างรูปแบบความสำเร็จ เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้แก่ชุมชนอ่ืน
ด้วยการถอดเป็นองค์ความรู้เพื่อเป็นทางลัดให้คนในชุมชนมาศึกษาดูงาน 
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The objective of this research was to study the composition of tourism 

resources of the Ban Don Nai community, Laem Phak Bia Subdistrict, Ban Laem 

District, Phetchaburi Province.  This study aims to assess the potential components of 

tourism resources and the competitive advantage of the Ban Don Nai 

community.  Also, it was to analyze the composition of tourism resources that affect 

the building of the competitive advantages while finding ways to upgrade the 

components of tourism resources to create a competitive advantage there. The 

research method was Mixed Method. In-depth interview of 9 key informants by 

purposive selection and quantitative data were collected through questionnaires. 

The sample of this research consisted of 400 sample who were Thai tourists by a 

specific method (Purposive sampling). The researcher used descriptive statistics, 

analysis of Pearson's Correlation Coefficient and analysis of multiple linear regression 

(Multiple Linear regression) to analyze data. Finally, the results of the data analysis 
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were gathered using focus group. Purposive sampling consisted of 16 members, those 

involved in tourism management and academics, to find ways to enhance the 

composition of tourism resources to create competitive advantages. The results 

showed that when assessing the potential of 8A's tourism components, the study 

found that the acceptance factor in tourism sites (Acceptance) had the highest 

potential, followed by the traditional one (Authenticity), facilities in tourist attractions 

(Amenities) had the least potential. For the competitive advantage potential in terms 

of competitive advantages, the study found that differentiation had the highest 

potential, followed by cost leadership, and the focus on niche markets had the least 

potential. The results of the analysis of the composition of tourism resources that 

affect the building of the competitive advantage of the Ban Don Nai community was 

that tourism resource factors had a positive influence on building competitive 

advantages of the Bandon community in 6 variables. The best predictor of generating 

competitive advantage was acceptance in tourist attractions used to search for 

information via mobile phones (Android Application/IOS), Management of services in 

tourist attractions (Ancillary services), Traditional (Authenticity) tourism attraction 

(Attractions) and facilities in tourist attractions (Amenities), respectively. 

          Then, the researcher brought the results of the data analysis to a 

small group meeting (Focus Group). The community has prioritized the development 

of tourism resources from 6 places according to the community's ability to operate 
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and advise five guidelines for upgrading the components of tourism resources to 

create a competitive advantage for the community. The first guideline is for 

developing tourism attractions. The second guideline is for developing facilities and 

service management in tourist attractions. The third guideline is for developing a 

program for searching information via mobile phones (IOS/Android). The fourth 

guideline is for developing acceptance in tourist attractions. The last guideline is for 

building a successful model for other communities by applying it as a body of 

knowledge and a shortcut for people to study and visit. 
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วิทยานิพนธ์ ที่ให้คำแนะนําและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเรียบร้อย 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วรรษิดา บุญญาณเมธาพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข  บุญศิริ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วัดผลและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือ รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ด้านเนื้อหา ให้
คำแนะนําและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจนงานวิจัยนี้สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ที่กรุณาให้
คำปรึกษาในทุกข้ันตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจากสมาคมนักวิชาการท่องเที่ยวไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้นำชุมชนตำบลแหลมผักเบี้ยทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมการ
ประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัย จนทำให้วิทยานิพนธ์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล นำชม
พ้ืนที่ และให้ใช้สถานที่ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 สมาชิกวิสาหกิจธนาคารปูม้า แพ
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ที่สร้าง

รายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) เห็นได้อย่าง

ชัดเจนจากรายงานสรุปรายได้การท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2561  ที่สะท้อนว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 4 ของโลก 

มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย จำนวน 38.27 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 7.54%     

สร้างรายได้ถึง 2.01 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้น 9.63% และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยว     

ในประเทศ 164.24 ล้านคนหรือครั้ง สร้างรายได้ 1,068.18 พันล้านบาท (สำนักงานปลัดกระทรวง

การท่องเที่ ยวและกีฬา , 2562) เป็นสถิติที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับประเทศที่มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

เป็นหลัก แต่ในทางกลับกันการขยายตัวดังกล่าวเป็นการเติบโตที่เน้นแต่ด้านปริมาณทำให้การ

ท่องเที่ยวของประเทศขาดคุณภาพ และมีประเด็นสำคัญทางการท่องเที่ยวที่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ

อย่างเพียงพอหรืออาจจะมีอยู่ในแผนแต่ขาดการดำเนินงานที่ชัดเจน คือ การคำนึงถึงการกระจาย

รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะจับจ่ายใช้สอยยังพ้ืนที่

ท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 

2558)   

ปัจจุบันภาครัฐใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากและ  

การสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนเพ่ือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่มุ่งเน้นในเชิงธุรกิจของ
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ภาคบริการและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ   และยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยว คือ การประกาศให้ท่องเที่ยววิถีไทยเป็นวาระแห่งชาติ มีการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559 - 2563 ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์การ

ท่องเที่ยวฉบับแรกของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาในระดับชุมชนเป็นหลักเพ่ือให้เกิดการกระจาย

ประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561

ก) ในด้านกรมการพัฒนาชุมชนเองเป็นอีกหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ด้วยการ

เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ดำเนินการร่วมกับภาครัฐในโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถี

ชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงมาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว ส่งผลในด้านเศรษฐกิจ

ช่วยให้เกิดการใช้จ่ายยังชุมชนโดยตรง ลดต้นทุนจากการนำสินค้าออกไปขายนอกพ้ืนที่ซึ่งมีการ

แข่งขันสูง เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน  ในด้านสังคมช่วยให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันสามารถ

ประกอบอาชีพอยู่ ในถิ่นฐานอย่างมีความสุข  ในด้านสิ่งแวดล้อม  ชุมชนจะเห็นคุณค่าและ            

ให้ความสำคัญกับทรัพยากรท้องถิ่นเพราะเป็นแหล่งที่มาของรายได้จากการท่องเที่ยวจะเกิดความรัก

และหวงแหนช่วยกันรักษาให้คงอยู่ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่าง

แท้จริง (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561) แต่ในอีกด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวยังต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง ชุมชนจะปรับตัวอย่างไรเพ่ือให้แข่งขันได้โดยไม่ใช่

เพียงเป้าหมายเพื่อรายได้  แต่เป็นการแข่งขันเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข   

จากงานวิจัยที่ผ่านมามีการค้นพบว่าการเรียนรู้สถานการณ์และเหตุการณ์จากมุมมองใหม่      

ที่แตกต่างไปจากเดิมและกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันที่ชัดเจนจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตาม

เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่ความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน (ณภัทร ทิพย์ศรี, 2558; เพ็ญสุข เกตุมณี, 2561; วสุธิดา นักเกษม, 2561)  

ซึ่งชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีมีสินค้าหลัก 2 ประการ  คือ ผลิตภัณฑ์โอทอปและการท่องเที่ยว    

จึงต้องเรียนรู้ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ยึดหลักความ

สมดุลของเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มาช่วยป้องกันและแก้ปัญหาการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด ที่มักมองข้ามว่าการท่องเที่ยวย่อมส่งผลกระทบเชิงลบจากกิจกรรมที่

เกิดขึ้นเสมอหากไม่มีการจัดการที่ดีพอ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ        
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การพัฒนา ทางเลือกที่ทำให้เกิดความยั่งยืนก็คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย, 2561ข)  

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism หรือ CBT) เป็นแนวคิดที่นักวิจัย

หลายท่านได้ให้ทรรศนะว่า เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่นานาชาติให้การยอมรับว่าเป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาคนและชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงเป็น

เครื่องมือในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม สืบทอด เผยแพร่ และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของ

แหล่งท่องเที่ยว หรือผู้คนในชุมชนกับผู้มาเยือน สร้างการรับรู้ ความผูกพันผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กัน

ระหว่างนักท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน    

(ณัฏฐพัชร มณีโรจน์, 2560) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

จำเป็นจะต้องมีหลักการจัดการที่ดีด้านการอนุรักษ์ และเสริมสร้างศักยภาพของการใช้ทรัพยากร

ท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ ความเข้มแข็งของชุมชนและการพ่ึงตนเอง 

ตลอดจนคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและปริมาณของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น มีผลต่อการประกอบ

อาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามแนวทางการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนอย่างยั่งยืน (สุดถนอม ตันเจริญ, 2560) เมื่อชุมชนสามารถจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้

อย่างเข้มแข็งจะสร้างประโยชน์ให้ชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นชุมชน

รอบข้างที่ไม่ได้ทำการท่องเที่ยวโดยตรง ก็สามารถนำทรัพยากรต่าง ๆ ที่ตนเองมีส่งต่อเป็นวัตถุดิบ

หรือผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในชุมชน และยังสามารถแบ่งปันผลประโยชน์ กระจาย

รายได้สู่ชุมชนรอบข้างได้เช่นกัน (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(องค์การมหาชน), 2561) 

จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น

ทะเล ภูเขา โบราณสถาน ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ที่มีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปตาม

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรี สามารถแบ่งเป็น 3 เขต คือ เขตภูเขาและที่ราบสูงทางด้าน

ตะวันตกจะเป็นเทือกเขาทอดยาวจากเหนือลงใต้อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำ

ปราณบุรี เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำบริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและเป็น

เขตเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัดเพราะมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน มีเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อน

เพชรบุรี และเขตที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยความยาว

รวมประมาณ 80 กิโลเมตร อุดมไปด้วยป่าโกงกางและชายหาดที่สวยงาม เป็นแหล่งเศรษฐกิจที ่
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สำคัญของจังหวัดทั้งในด้านการประมงและการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2562) 

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ การคมนาคมสะดวกสบายทั้งการเดินทางโดยรถยนต์ผ่านถนนเพชร

เกษม หรือถนนเลียบชายฝั ่งคลองโคลน - ชะอำ ที ่ตัดผ่านนาเกลือที ่ใหญ่ที ่สุดของประเทศไทย   

เป็นถนนสายชมวิวที ่สวยที ่ส ุดสายหนึ ่ง  ระหว่างทางยังมีแหล่งท่องเที ่ยวที ่น่าสนใจให้ได้แวะ

ท่องเที่ยว เช่น โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง หาดแหลมหลวง หาดเจ้าสำราญ หาดปึกเตียน จนไปถึงหาดชะอำ    

ที่สะดวกสบายด้วยที่พักและร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที ่ยวตลอดเส้นทาง จึงเป็นที่นิยมของ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันอย่างมาก   

“ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” อยู่ในเส้นทางถนนเลียบชายฝั่ง

คลองโคลน - ชะอำ ชาวแหลมผักเบี้ยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง พ้ืนที่ของตำบลติดชายทะเล

อ่าวไทยและเป็นแหลมเล็ก ๆ ยื่นเข้าไปในทะเล และมีผักเบี้ยขึ้นเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อ

ตำบล “แหลมผักเบี้ย”(สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี, 2561) เป็นจุดแบ่งระหว่าง

ทะเลโคลนกับหาดทราย  เกิดทรายเป็นหาดทรายสีขาวมีชื่อเรียกว่า “หาดทรายเม็ดแรก” หรือ  

“หาดแหลมหลวง” เป็นหาดเลน 6 กิโลเมตร และหาดทรายประมาณ 6 กิโลเมตร (องค์การบริหาร

ส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย, 2562) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับบ้านดอนใน หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้าน 

โอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion) ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีพ.ศ.2560 

(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2560) ต่อเนื่องมาถึงปีพ.ศ.2561 ได้รับคัดเลือกเป็น 

1 ใน 30 ของชุมชนท่องเที่ ยว โอทอปนวัตวิถี  ของจังหวัด เพชรบุ รี    ม ีเอกลักษณ์ ในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติริมชายฝั่งทะเลและวิถีชีวิตชาวประมง มีความอุดมสมบูรณ์ของอาหารทะเลซึ่งเป็น

ผลจากการจัดตั้งวิสาหกิจธนาคารปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย ตั้งแต่ พ.ศ.2550 และพัฒนา

เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เปลี่ยนความคิดชาวประมงให้จับสัตว์น้ำแต่พอเพียง เว้นระยะการ

เจริญเติบโตเพ่ือเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ในระยะยาว ต่อยอดจนเป็นร้านอาหารโอ้โหปูอร่อยที่เป็น

จุด Landmark และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชาวแหลมผักเบี้ยที่พร้อมให้บริการในวันศุกร์ – 

อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนใน จะคอยอยู่ต้อนรับและให้ข้อมูลแก่

นักเที่ยวอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเป็นจุดศูนย์รวมอาหารทะเลและของฝากที่มาจากผลิตภัณฑ์ในชุมชน  

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสานต้นธูปฤาษีที่นำต้นธูปฤาษีจากแปลงบำบัดน้ำเสียในโครงการพระราชดำริ  

แหลมผักเบี้ยมาสร้างอาชีพและเป็นสินค้าโอทอปของชุมชน จำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่นที่ได้รับการ
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ส่งเสริมจากกรมประมงในการทำฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นโดยปรับปรุงที่ดินในการทำนาเกลือมา

เพาะเลี้ยงสาหร่ายในช่วงที่ราคาเกลือตกต่ำจนกลายเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างกว้างขวาง  

อาหารทะเลแปรรูป เช่น หอยเสียบ ปลาหมึกแห้ง ปลาเค็ม กะปิ ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนทั้งในชุมชน

และชุมชนใกล้เคียงได้มากขึ้น  และเมื่อเดินทางต่อไปเพียงหนึ่งกิโลเมตรก็จะพบกับจุดเด่นทาง

ทรัพยากรธรรชาติที่สำคัญที่สุดและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย คือ จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก หรือ 

หาดแหลมหลวง ที่นักท่องเที่ยวต้องมาให้ถึงและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกว่าได้มาถึงจุดกำเนิดทรายเม็ด

แรกของทะเลอ่าวไทยแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังคงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมมีความสวยงามด้วยป่าโกงกาง

และหาดทราย อำนวยความสะดวกด้วยถนนคอนกรีตและลานจอดรถเพียงเท่านั้น และยังพบเห็นวิถี

ชาวบ้านมาเก็บหอย ตกปลาไปประกอบอาหารและแปรรูปจำหน่ายอีกด้วย ในส่วนของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวนั้น  ทางชุมชนได้จัดเตรียมฐานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะมาเป็น

หมู่คณะหรือมาเป็นการส่วนตัว อาทิ ล่องเรือคลองอีแอดชมวิถีประมงและป่าชายเลนที่มีค้างคาวแม่ไก่

และนกที่หายากให้ได้ชม พาไปสัมผัสทรายเม็ดแรกและทะเลแหวกที่ปลายแหลม การเก็บหอย     

การออกเรือขึ้นอยู่กับเวลาน้ำขึ้นน้ำลงและสภาพอากาศ  ส่วนกิจกรรมตามฤดูกาลที่น่าสนใจในช่วง

เดือนตุลาคม – ธันวาคม จะมีการล่องเรือชมวาฬบรูดร้า ที่ฝูงวาฬจะขึ้นเหนือน้ำมาจับปลากะตัก   

กินเป็นอาหาร  และในฤดูหนาวจะมีกิจกรรมล่องเรือชมนกหัวโตมาลายูที่จะอพยพหนีหนาวมาที่

แหลมผักเบี้ยทุกปี โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้มีใจอนุรักษ์คอยให้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ชุมชนยัง

มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ มีบริการสาธิตการจักสานต้นธูปฤาษี การทำผ้า

มัดย้อม จัดเลี้ยงอาหารท้องถิ่น และนำของฝากมาจัดจำหน่ายที่ร้านโอ้โหปูอร่อยซึ่งรองรับ

นักท่องเที่ยวได้ถึง 200 คน 

ด้วยแหล่ งท่องเที่ ยวที่น่ าดึ งดูดใจและมีกิจกรรมที่หลากหลาย  ชุมชนจึงได้ รับการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการท่องเที่ยว รายการข่าว การบอกต่อของนักท่องเที่ยวในช่องทางออนไลน์ที่

ส่งต่อภาพและความประทับใจได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผนวกกับ

ความร่วมมือจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด  เข้ามาช่วยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับสินค้าชุมชน ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาการท่อ งเที่ยว    

ยิ่งหนุนเสริมให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  นักท่องเที่ยวเข้ามา  

เยี่ยมเยียนชุมชนไม่ขาดสายจนในบางครั้งชุมชนเองรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่ทั่วถึง เนื่องจากยังคงขาด

องค์ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ อาทิ  
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ด้านการบริการที่ ในช่วงเทศกาลมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการร้านอาหารจำนวนมาก          

ด้วยบุคลากรของร้านมีจำกัดจึงบริการได้ล่าช้า ด้านสิ่งแวดล้อม แม้จะมีการรณรงค์เรื่องการจัดการ

ขยะ แต่แหล่งท่องเที่ยว “จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก” ยังคงมีปริมาณขยะที่มาจากบนบกและจาก

ทะเลพัดเข้าสู่ชายฝั่งเพราะเป็นจุดที่น้ำทะเลดูดขยะจากปากอ่าวพัดเข้าฝั่งมาเป็นจุดแรก ขาดการ

บำรุงรักษาภูมิทัศน์เส้นทางการเข้าถึงให้สะอาดสวยงามดูปลอดภัยอยู่เสมอ  รวมถึงจุดถ่ายรูปชำรุด

ไม่ได้รับการซ่อมแซม ทำให้เสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวลดลงจากที่นักท่องเที่ยวคาดหวังเอาไว้        

ด้านสินค้าของฝากที่ยังไม่มีการสร้างเรื่องราวลงในบรรจุภัณฑ์ให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว        

เพ่ือนำเสนอความแตกต่างและเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าได้มากขึ้น ชุมชนและ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยจึงต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นเหล่านี้เพ่ือ

พลิกสถานการณ์ให้กลับมาแข่งขันได้ในระยะยาว 

จากการทบทวนวรรณกรรมด้านธุรกิจชุมชน  ดังตารางที่ 1.1 พบว่างานวิจัยจำนวนไม่น้อยที่
ศึกษาด้านการตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาด เลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค (Barhatov, Campa, & Pletnev, 2018; ชุติมา 
นิ่มนวล, 2562; นนทิภัค เพียรโรจน์, 2558; นิสา บุญทะสอน, 2557; พนิดา การรัมย์, 2557; วรินท
รีย์ เยาว์ธานี, 2559; วิญญู เสมียนรัมย์, 2558; ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, 2018; ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, 
2554; สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล, 2560; สุภาพร พรมมะเริง, 2561) และยังให้ความสนใจศึกษาด้าน
การบริหารจัดการที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ(Campbell & Park, 2017; Keith, Unger, 
Rauch, & Frese, 2016; ดนุชา สลีวงศ์, 2560; พนิดา การรัมย์, 2557; ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ , 
2018; ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, 2554; สุทิศา ซองเหล็กนอก, 2558; สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล, 2560)  
นอกจากนี้นักวิจัยหลายท่านยังศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาการดำเนินงานและช่วยให้ธุรกิจแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นเพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในยุค
ที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป (ชุติมา นิ่มนวล, 2562; ดนุชา สลีวงศ์, 2560; ประมา ศาสตระรุจิ, 
2561; วิญญู เสมียนรัมย์, 2558; Cheuk, S. C.-S., et al, 2017; Hassan, N. A., et al, 2018; Ng, 
C. S. P. and Lee-Post, 2019; Pan, Y., et al, 2015; V.Barhatov, 2018 ; Veronica Scuotto, 
2017)  และยังศึกษาถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (Uwasu, 
Fuchigami, Ohno, Takeda, & Kurimoto, 2018; ครรชิต มาระโภชน์ , 2562; ชุติมา นิ่มนวล , 
2562; ดนุชา สลีวงศ์, 2560; นิจิรา คลังสมบัติ, 2557; วรัทยา ธรรมกิตติภพ, 2558; สุทิศา ซองเหล็ก
นอก, 2558) อีกทั้งทำการศึกษาด้าน การสร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมผ่านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากขึ้น  
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(พิมลพรรณ บุญยะเสนา, 2561 ; Chakraborty, A., et al, 2019; Hassan, N. A., et al, 2018; 
Hingley, M., et al, 2010; Horiuchi, 2017; Korsgaard, S., et al, 2015; Townsend, L., et al, 
2016) การจัดการความรู้ ที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพเพ่ือเป็นกำลังสำคัญใน
การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า (พิมลพรรณ บุญยะเสนา, 2561; สุทิศา ซองเหล็กนอก, 2558; สุภาพร ปริญญา
เศรษฐกุล และคณะ, 2560; ลักษณา เกยุราพันธ์, 2559; วรัทยา  ธรรมกิตติภพ, 2558; Veronica 
Scuotto, 2017; Yonggang Pan, 2015) รวมถึงนักวิจัยที่มีความสนใจคล้ายกันในการศึกษาถึงด้าน
การเงินการบัญชี ด้านการผลิต ด้านพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในการสนับสนุนธุรกิจให้
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ณธายุ ตีบจันทร์, พนิดา การรัมย์, 2557; ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, 
ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, 2561; สุทิศา ซองเหล็กนอก, วิญญู เสมียนรัมย์, 2558; สุภาพร ปริญญา
เศรษฐกุล และคณะ, 2560; Chakraborty, A., et al, 2019; Cheuk, S. C.-S., 2017; Ng, C. S. P. 
and Lee-Post, A, 2019; Purwati, A. S., et al, 2014; Townsend, L., et al, 2016)  และยังคงมี
การศึกษาเป็นส่วนน้อยในเรื่องความได้เปรียบในการแข่งขัน (สุดใจ ผ่องแผ้ว และ นุจรีย์ ภาคาสัตย์, 
2559) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันต่อผลประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจโอ
ทอปซึ่งเน้นในด้านปัจจัยในการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน และในต่างประเทศได้มีการศึกษากลยุทธ์การใช้ทรัพยากรในชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดเล็กทั้งการค้าปลีกและการบริการ และการตระหนักถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
(Campbell & Park, 2017; Uwasu et al., 2018) จึงเป็นช่องว่างทางการศึกษาที่นักวิจัยสนใจนำมา
ศึกษากับชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย หนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในเส้นทางเลียบชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันกับชุมชน
ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่ยังต้องมีการปรับปรุงองค์กรให้พร้อมต่อกระแสการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
และการสร้างความแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ จากการใช้ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือ
เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านต้นทุนการผลิตในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และการ
บริการที่โดดเด่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังชุมชนแหลมผักเบี้ย เพ่ือสร้างความประทับใจ
และรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงจนเกิดการใช้บริการซ้ำ นำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนที่ทำให้เกิดทั้งรายได้และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนให้
คงอยู่  อีกทั้งยังไม่มีนักวิจัยท่านใดศึกษาเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในตำบลแหลมผักเบี้ย จึงเป็นที่มาของการทำวิจัยเรื่องแนว
ทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   
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ตารางที่ 1.1 การทบทวนวรรณกรรมด้านธุรกิจชุมชน 
 
ที ่ ช่ือผู้แต่ง/ป ี เรื่องที่ทำการศึกษา  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ชุติมา นิ่มนวล, 2562 ✓ ✓    ✓      

2 ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, 2561 ✓  ✓  ✓  ✓     

3 ครรชิต มาระโภชน์, 2561  ✓          

4 ประมา ศาสตระรุจ, 2561      ✓      

5 สุภาพร พรมมะเริง, 2561 ✓           

6 ดนุชา สลีวงศ์, 2560  ✓ ✓  ✓ ✓      

7 สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล  

และคณะ, 2560 

✓   ✓     ✓   

8 สุดใจ ผ่องแผ้ว, 2559        ✓    

9 ลักษณา เกยุราพันธ์, 2559    ✓        

10 วรินทรีย์ เยาว์ธานี, 2559 ✓           

11 วรัทยา  ธรรมกิตติภพ, 2558  ✓  ✓        

12 ณธายุ  ตีบจันทร์, 2558         ✓   

13 สุทิศา ซองเหล็กนอก, 2558  ✓ ✓ ✓ ✓       

14 นนทิภัค เพียรโรจน์, 2558 ✓           

15 วิญญู เสมียนรัมย์, 2558 ✓     ✓      

16 ศรวณะ แสงสุข, 2557        ✓    

17 นิสา บุญทะสอน, 2557 ✓           

18 พนิดา การรัมย์, 2557 ✓  ✓  ✓  ✓     

19 พิมลพรรณ บุญยะเสนา, 2561    ✓       ✓ 

20 ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, 2561 ✓    ✓   ✓ ✓   

21 V.Barhatov, 2018 ✓     ✓      

22 Jeffrey M.Campbell, 2017     ✓     ✓  

23 Steffen Korsgaard, 2015 ✓          ✓ 

24 Michinori Uwasu, 2018  ✓        ✓  

25 Veronica Scuotto, 2017    ✓  ✓      

26 Nina Keith, 2016     ✓       

27 Shiro Horiuchi, 2017           ✓ 

28 Abhijit Chakraborty, 2018   ✓        ✓ 

29 Cheuk, S. C.-S., 2017 ✓     ✓      

30 Wactaw Idziak, 2015  ✓   ✓     ✓  

https://www.tandfonline.com/author/Idziak%2C+Wac%C5%82aw
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ที ่ ช่ือผู้แต่ง/ป ี เรื่องที่ทำการศึกษา  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31 Jubilant J. Sibanda, 2016       ✓     

32 Leanne Townsend, 2016         ✓  ✓ 

33 Zahedi, A., 2015     ✓     ✓  

34 Atiek Sri Purwati, 2014       ✓     

35 NA Hassan, 2018 ✓     ✓     ✓ 

36 Celeste See Pui Ng, 2019      ✓   ✓   

37 Yonggang Pan, 2015    ✓  ✓      

38 Aan Hartono, 2016  ✓   ✓       

39 Setokoe T.J., 2019  ✓          

 รวม 14 8 5 6 11 9 5 3 5 4 7 

ที่มา: พัฒนาสำหรับงานวิจัย 
1 = การตลาด, 2 = การมีส่วนร่วม, 3 = การผลิต, 4 = การจัดการความรู้, 5 = การบริหารจัดการ 
6 = เทคโนโลยีสารสนเทศ, 7 = การเงินการบัญชี, 8 = ความได้เปรียบในการแข่งขัน, 9 = พฤติกรรม, 
10 = ทรัพยากร 11 = การสร้างเครือข่าย 

จากผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับธุรกิจชุมชนดังกล่าวมาจากการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในระหว่างพ.ศ. 2557 – 2562 เป็นข้อมูลในประเทศ 20 เรื่อง จากบทความที่ได้
ตีพิมพ์ลงในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต รายงานวิจัย ข้อมูลในต่างประเทศ 19 เรื่อง โดยสืบค้นจากเว็บไซต์ 
Google Scholar, Science Direct, Taylor & Francis และ Academia.edu 

 

1.2 คำถามการวิจัย  

 
1) ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีองค์ประกอบ

ของทรัพยากรการท่องเที่ยวใดบ้าง 

2) ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีศักยภาพทาง

องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไร 

3) องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีอย่างไร 

 

https://scholar.google.com/citations?user=LdHuCyUAAAAJ&hl=th&scioq=rural+business+accounting&oi=sra
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลม

ผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

2) เพ่ือประเมินศักยภาพองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการ

แข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

3) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี        

4) เพ่ือหาแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

1) สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน  

2) สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ในการศึกษาครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน และ

ภาคการศึกษา  ดังนี้ 

 

1.5.1 ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น 

       1) ผลการวิจัยจะทำให้ภาครัฐและชุมชนได้พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง  มีการวางแผนบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงาม ปลอดภัย พร้อมให้บริการอยู่เสมอ 
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       2) ภาครัฐสามารถนำผลการวิจัยไปเป็นฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวให้กับชุมชนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง แผนที่

ท่องเที่ยว ป้ายแสดงประวัติของแหล่งท่องเที่ยว  ไฟแสงสว่าง การจัดการขยะในพ้ืนที่สาธารณะ 

ห้องน้ำ ปรับปรุงเส้นทางปั่นจักรยาน 

3) ทำให้ทราบถึงระดับศักยภาพขององค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือนำ
องค์ประกอบที่มีศักยภาพสูงมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นตามลำดับ 
และวางแผนปรับปรุงองค์ประกอบที่มีศักยภาพน้อยให้ดียิ่งขึ้น 

4) ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีเหมาะสมกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีในชุมชนและตรงตามความต้องการและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 

 
1.5.2 ภาคเอกชน 
        ผู้ประกอบการในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนาโปรแกรมการ

ท่องเที่ยว เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรม ร้านอาหาร และแหล่งซื้อของที่ระลึกให้กับ
นักท่องเที่ยว 

 
1.5.3 ภาคการศึกษา  (สถาบันการศึกษา) 

      1) สามารถเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยครั้งต่อไป สำหรับนักศึกษา นักวิชาการ และ

หน่วยงานต่าง ๆ  ในด้านองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนแหลมผักเบี้ยที่ได้ถูก

รวบรวมไว้ในการวิจัยครั้งนี้ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

     2) สามารถต่อยอดการวิจัยเพ่ือพัฒนาสินค้าและการบริการ  กิจกรรมการท่องเที่ยว  

ส่งเสริมการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  และเพ่ิมช่องทางการจัด

จำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์และช่องทางอ่ืน ๆให้กับชุมชน  ตลอดจนการประเมินผล

ประกอบการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

    3) จัดทำโครงการเชิงอนุรักษ์เพ่ือบำรุงรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติชายฝั่งทะเลร่วมกัน

ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 

    4) จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับของเสียและขยะในชุมชน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.6 ขอบเขตการวิจัย 

          1.6.1 ขอบเขตเนื้อหา 

          ผู้วิจัยมุ่งศึกษาองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวของตำบลแหลมผักเบี้ย 8 ด้าน 

ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

(Accessibility) 3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 4) กิจกรรมการท่องเที่ยว 

(Activities) 5) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) 6) ความเป็น

ดั้งเดิม (Authenticity) 7) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) 8) โปรแกรมที่ใช้สืบค้น

ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) และความได้เปรียบในการแข่งขัน 3 

ด้าน ได้แก่ การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

 

  1.6.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

          ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

          1.6.3 ขอบเขตด้านประชากร 

         ประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ชาวบ้านในตำบลแหลม

ผักเบี้ย เจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวชาวไทย  

          1.6.4 ขอบเขตด้านเวลา 

          เดือนมกราคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563  รวมระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน   

 

1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชนบ้านดอน

ใน หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประกอบไปด้วย 8 ด้าน หรือ 8A’s 

คือ (1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions)( 2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

(Accessibility) (3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) (4) กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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(Activities) (5) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว  (Ancillary services) (6) ความเป็น

ดั้งเดิม (Authenticity) (7) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) (8) โปรแกรมที่ใช้สืบค้น

ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) (ทัศนีย์ นาคเสนีย์, 2560; มาศศุภา 

นิ่มบุญจาช, 2558; อิสระพงษ์ เขียนปัญญา, 2560)     

2) ความได้เปรียบในการแข่งขัน หมายถึง การที่องค์กรสามารถสร้างความสามารถที่ดีเด่น

ขึ้นมา และความดีเด่นนั้นก็สามารถนำมาสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันเพ่ือสนองความต้องการ

ของลูกค้าให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดเพ่ือให้ธุรกิจอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งต้อง

เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องกับทรัพยากรและความพร้อม

ของธุรกิจ มีกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 3 วิธี  คือ การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost 

Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) การมุ่ งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม  (Niche 

Market) (Thomas L. Wheelen et al., 2017)  
3) ธุรกิจชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเดียวกันเพ่ือดำเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโดยอาศัยปัจจัยการผลิตซึ่งสอดคล้องกับวิถีชุมชน ประกอบด้วย เงิน ทรัพยากร ผลผลิต 

ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมและสังคม หมายรวมถึงวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายหลัก คือ   

การสร้างรายได้และการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นการรักษาและต่อ

ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (ประมา ศาสตระรุจิ, 2561; ภาคภูมิ พรหมมาณพ

, 2551) 

4) ยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง  การพัฒนาต่อยอดจากแหล่ง

ท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจปัจจุบันให้มีศักยภาพสูงขึ้นทั้งด้านสินค้าและการบริการโดยคงความเป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน รวมถึงการรักษาทรัพยากรเพ่ือเป็นจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยว

ได้เข้ามาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าในชุมชน  ทำให้เกิดการกระจายรายได้เพ่ิมขึ้นและเป็นการสืบสานวิถี

ชีวิตของชุมชนให้คงอยู่ต่อไปโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 

2561; ปิรันธ์ ชิณโชติ, 2559) 
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บทท่ี 2  
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการยกระดับทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี        

ได้ทำการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการวิจัย       

โดยครอบคลุมเนื้อหาและสาระสำคัญ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจชุมชน 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.6 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ในการศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้าน

แหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจแทบ      

ทุกประเทศ ที่บทบาทในการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญ

กับการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการฟ้ืนฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว   

ให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพ่ือเร่งรัดการสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ ยว 

เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพการแข่งขัน เกิดการสร้าง

รายได้และการกระจายรายได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, 2559) 
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2.1.1 บทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ

การเมือง ดังนี้ (นิศา ชัชกุล, 2557; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548; พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล, 2553; 

ศรัญญา วรากุลวิทย์, 2551)  

1) บทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจ 

   (1) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาในรูปของเงินตราต่างประเทศ และ

เป็นรายได้ที่ช่วยลดภาวะการขาดดุลการค้าของประเทศ เมื่อการท่องเที่ ยวเจริญเติบโต ทุกประเทศ

ย่อมจะมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือจะดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ เป็นการสร้างความ

เจริญทางเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน  

  (2) ช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงาน การท่องเที่ยวนำความเจริญไปสู่ท้องถิ่นและ

เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพใหม่ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนมาก การจ้างงานทางตรง เช่น 

อาชีพในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจที่พัก ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจอาหาร ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ส่วนการจ้าง

งานทางอ้อม เช่น อาชีพทางเกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหาร อาชีพทางหัตถกรรมซึ่งเป็นแหล่ง

ผลิตสินค้าท่ีระลึก อาชีพก่อสร้างหรือบรกิารในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ  

  (3) ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ใดย่อมสนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้และการซื้อขายบริการสินค้าจากท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่น     

มีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่ง ช่วยให้ชาวชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

  (4) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ่น ในระยะเริ่มแรกที่

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาสู่ท้องถิ่นประชาชนอาจจะยังไม่สามารถผลิตบริการทางการ

ท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ สินค้าและบริการที่จำเป็นจึงต้องทำการ

สั่งซื้อจากนอกพ้ืนที่มาใช้ และเมื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวเองได้จนขยายตัว

มากขึ้น จึงมีต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการได้เอง สั่งซื้อจากนอกพ้ืนที่ลดลง ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ่นข้ึน  

  (5) กระตุ้นให้เกิดการผลิต  เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดการใช้จ่าย เงินตราเหล่านั้นจะ

ช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกิดการนำทรัพยากรมาผลิตเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์
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สูงสุด การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมเชิงซ้อนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อ

เทียบกับการผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ   

  (6) สร้างความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ  มีการกระจายการลงทุนมากขึ้น กระตุ้นให้

เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็น

ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ท่าเรือและสัญญาณโทรศัพท์ 

อินเตอร์เน็ต ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวแล้วยังทำให้ประชาชนในแหล่ง

ท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิตอีกด้วย  

 

2.1.2 บทบาทและความสำคัญต่อสังคมวัฒนธรรมและการเมือง  
 1) การท่องเที่ยวมีส่วนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี

ระหว่างเจ้าของประเทศและผู้มาเยือน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 

มีองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้าน

การเงิน การวิจัย และการพัฒนาร่วมกัน การเดินทางท่องเที่ยวทำให้ผู้คนที่แตกต่างกันในถิ่นที่อยู่

อาศัย ภาษาและวัฒนธรรม ได้พบปะสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ระหว่างประชากรในประเทศเดียวกัน สร้างความสามัคคีให้คนในประเทศ กล่าวคือ เมื่อประชากรใน

ประเทศเดียวกันเดินทางท่องเที่ยวไปยังท้องถิ่นใดภายในประเทศ ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและ

กัน ยังผลให้เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิก  

2) ช่วยให้สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นดียิ่งขึ้น เพราะต้องอนุรักษ์ บำรุงรักษาและ

แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม เช่น ความสกปรก ความเสื่อมโทรม ความไม่ปลอดภัย เพราะนักท่องเที่ยว

ไม่อยากกลับมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่ีสภาพแวดล้อมไม่ดีอีก  

3) การท่องเที่ยวช่วยลดปัญหาความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท ช่วยขจัดการ

เคลื่อนย้ายเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่ๆ ตามธรรมชาติของมนุษย์มักจะรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง 

หากมีโอกาสประกอบอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้พอแก่การยังชีพ ย่อมไม่อยากอพยพไปแออัดในเมือง  

ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงและเอาเปรียบด้านแรงงานในเมือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถ

ช่วยสร้างอาชีพให้กับท้องถิ่นทั้งด้านบริการท่องเที่ยวโดยตรงและหัตถกรรมในครัวเรือน จึงช่วยลด

ปัญหาการอพยพได้  
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4) ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างสร้างอาชีพเสริม รวมถึงมีการคิดค้นนำ

ทรัพยากรที่ไร้ค่ามาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกและประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในรูปของสินค้าพ้ืนเมือง 

ของที่ระลึก จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น เปลือกไม้ ต้นธูปฤาษี ไม้ไผ่ ใบตาล ผักตบชวา เป็นต้น  

5) ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักว่าสามารถ

ใช้มรดกดังกล่าวเป็นทรัพยากรท่องเที่ยว นำมาซึ่งรายได้และความภาคภูมิใจ จึงต้องช่วยกันอนุรักษ์

และรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ตลอดไป  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่างมาก จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันนำ

ทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือผลประโยชน์ต่อชุมชนและขยายผลสู่

ระดับประเทศ  

 

2.1.3  ความหมายของการท่องเที่ยว 
อ งค์ ก า รท่ อ ง เที่ ย ว โล ก แ ห่ ง ส ห ป ร ะ ช าช า ติ  (United Nations World Tourism 

Organization  หรือ UNWTO) ได้กำหนดความหมายของการท่องเที่ยวขึ้นในปี ค.ศ.1963 ไว้ว่า   

การเดินทางใด ๆ ก็ตามที่เป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 1) การเดินทางจาก

สถานที่อยู่อาศัยเป็นประจำไปยังสถานที่อ่ืน ๆ เป็นการชั่วคราว 2) การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความ

สมัครใจ ไม่ใช่การถูกบังคับ 3) การเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เดินทางเพ่ือประกอบ

อาชีพหรือหารายได้ (ศรัญญา วรากุลวิทย์, 2551) สอดคล้องกับทิพวรรณ พุ่มมณี (2558) ที่อธิบายไว้

ว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยปกติหรือถิ่นที่พำนักถาวรไปยังที่อ่ืนด้วยความ

สมัครใจ และเป็นการเดินทางชั่วคราว  โดยใช้เวลาพำนัก ณ สถานที่นั้ น ๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง      

ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้  ในทรรศนะของราณี อิสิชัยกุล 

(2557) การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัย

ปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เพ่ือการหารายได้   

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

นักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ภาครัฐบาลที่วางแผนและจัดการท่องเที่ยว และชุมชนหรือเจ้าของ
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ท้องถิ่นในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ในอีกด้าน นิศา ชัชกุล (2557) ได้ให้ความหมายที่รวมถึงกิจกรรมไว้ว่า    

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งนับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทาง

จะต้องประกอบด้วยปัจจัยสามประการเป็นอย่างน้อย คือ การเดินทาง การพักค้างแรม และการกิน

อาหารนอกบ้าน  สอดคล้องกับจินดาภา กลิ่นเมือง (2558) ได้นำเสนอว่า การท่องเที่ยว หมายถึง  

การเดินทางจากที่อยู่อาศัยถาวรไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การแสวงหา

รายได้และมีระยะเวลาพำนักน้อยกว่า 1 ปี และลักษณะที่สำคัญคือต้องมีการเดินทางไปสู่จุดหมาย

ปลายทางและการพักค้างคืน 

 จากท่ีนักวิจัยและนักวิชาการได้กล่าวมานั้นจึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง

จากสถานที่อยู่อาศัยเป็นประจำไปยังสถานที่ อ่ืน ๆ  เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจด้วย

วัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ ไม่ใช่ เพ่ือการหารายได้ อาทิ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดต่อธุรกิจ การประชุมสัมมนา เป็นต้น   

 สำหรับคำว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว (Tourism Industry) ที่ จำกัดความไว้ ใน

พระราชบัญ ญั ติ การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย  พ .ศ .2522 มาตรา 4 ให้ ความหมายว่ า                

เป็นอุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

โดยมีค่าตอบแทนและหมายรวมถึง ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการ และ

สถานที่ตากอากาศ ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้า ธุรกิจการกีฬาสำหรับนักท่องเที่ยว และการ

ดำเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน โฆษณาเผยแพร่ หรือการดำเนินงานอ่ืนใดโดยมีความ

มุ่งหมายเพ่ือชักนำหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว  เช่นเดียวกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556) 

ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการนำปัจจัย

การผลิตต่าง ๆ มาผลิตบริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือ

ขายความพึงพอใจ หรือขายบริการทางการท่องเที่ยวนั้นให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมเยือนจาก

ต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตทั้งสินค้าและบริการร่วมกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตบริการที่

ไม่มีตัวตนมากกว่าในลักษณะของคุณค่าทางจิตใจที่นักท่องเที่ยวได้รับ เช่น ความพึงพอใจ         

ความประทับใจหรือไม่ประทับใจ หรือกล่าวคือมีลักษณะพิเศษที่จับต้องไม่ได้ ไม่สามารถจัดส่งให้แก่  

ผู้ซื้อถึงที่ได้ ไม่มีขีดจํากัดในการผลิตและจัดจำหน่าย ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตได้

ยาก มีลักษณะสูญเสีย เป็นอุตสาหกรรมที่มีอุปสงค์ไม่แน่นอน และจำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากมี

ความเห็นที่สอดคล้องกันกับศรัญยา วรากุลวิทย์ (2558) ที่กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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หมายถึง อุตสาหกรรมการบริการที่มีการดำเนินงานธุรกิจขนาดใหญ่  มีขอบเขตกว้างขวาง 

ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทประสานกันเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งต้องใช้กลวิธีในการบริหารธุรกิจโดยการวางแผน จัดองค์กร การดำเนินการ 

การประเมินผลและการพัฒนาการ  และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนิศา ชัชกุล (2557) ได้นำเสนอ

ไว้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง ธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยแรงงานและ   

การลงทุนสูง ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม การตลาดและ

ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภททั้งท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงและโดยอ้อม 

 จึงสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่ขายสินค้าด้านบริการและการท่องเที่ยว

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทประสานกันที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวโดยตรงและโดยอ้อมเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีลักษณะพิเศษที่จับต้องไม่ได้            

ไม่สามารถจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อถึงที่ได้ ไม่มีขีดจํากัดในการผลิตและจัดจำหน่าย ควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานของการผลิตได้ยาก มีลักษณะสูญเสีย เป็นอุตสาหกรรมที่มี อุปสงค์ไม่แน่นอน และ

จำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมาก จึงต้องมีการบริหารธุรกิจโดยการวางแผน การจัดองค์การ        

การดำเนินการ การตลาด การประเมินผลและการพัฒนาการ   

2.1.4  รูปแบบการท่องเที่ยว 
องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้แบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น 3 

ประเภทหลัก คือ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) 2) รูปแบบ

การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม  (Cultural Based Tourism) และ 3) รูปแบบการท่องเที่ยวใน

ความสนใจพิเศษ  (Special Interest Tourism) โดย   แต่ละประเภทมีการแบ่งการท่องเที่ยว

ออกเป็นชนิดย่อย ๆ อีกหลายประเภท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) ดังต่อไปนี้  

    1 ) รูป แบบการท่ อ งเที่ ย ว ในแหล่ งธรรมชาติ  (Natural Based Tourism) 

ประกอบด้วย 5 รูปแบบ คือ  

    (1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง

ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ

ท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
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    (2) การท่ องเที่ ยว เชิ งนิ เวศทางทะเล  (Marine Ecotourism) หมายถึ ง        

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง

ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อ

การรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

    (3) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวใน

แหล่งธรรมชาติที่เป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ำน้ำลอด ถ้ำหินงอกหินย้อย เพ่ือดูความงาม

ของภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่าง ๆ 

และฟอสซิล ได้ความรู้ ได้มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อ

การรักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว  

    (4) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว

ไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์เพ่ือชื่นชม

ความสวยงาม ความสำเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ความรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐาน

ความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น  

    (5) การท่ อ งเที่ ย ว เชิ งด าราศ าสตร์  (Astrological Tourism) หมายถึ ง        

การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ เกิดขึ้นในแต่ละวาระ เช่น 

สุริยุปราคา ฝนดาวตก จันทรุปราคา และการดูดาวจักรราศีที่ปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือน เพ่ือการ

เรียนรู้ระบบสุริยจักรวาล มีความรู้  ความประทับใจ ความทรงจำและประสบการณ์ เพ่ิมขึ้น           

บนพ้ืนฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 2) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism)  

ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ  

   (1) การท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งป ระวั ติ ศ าส ต ร์  (Historical Tourism) ห ม ายถึ ง          

การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่ง ท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและ

เพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น    

บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของ

สภาพแวดล้อมที่ประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว  
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(2) การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional 

Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ    

จัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์ เพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ    

การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และได้รับความรู้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม                 

มีประสบการณ์ ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น  บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษา

สภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 

(3) การท่องเที่ ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) 

หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ที่มี

เอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพ่ือความเพลิดเพลินได้ความรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญา

พ้ืนบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น  บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อ       

การรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อ     

การจดัการการท่องเที่ยว 

 3 ) รูปแบบการท่ องเที่ ย วในความสน ใจพิ เศษ  (Special Interest Tourism) 

ประกอบด้วย 10 รูปแบบ คือ    

 (1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง

ธรรมชาติและแหล่ง วัฒนธรรมเพ่ือการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจให้ได้รับความ

เพลิดเพลินและสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกต่อการรักษา

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่

ยั่งยืน อนึ่ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้บางแห่งอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและ   

ความงาม (Health Beauty and Spa)  

(2) การท่ องเที่ ยวเชิ งทั ศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) 

หมายถึง การเดินทางเพ่ือทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่ง

ชีวิตมีการฝึกทำสมาธิเพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น 

มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อ   

การจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย เช่น การทำอาหารไทย การนวดแผนไทย รำไทย มวยไทย การช่างและงาน

ศิลปหัตถกรรมไทย รวมถึงการบังคับช้างและเป็นควาญช้าง เป็นต้น  
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    (3) การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic 

Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวบ้าน

วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านผู้ไทย หมู่บ้านชาวกูย 

หมู่บ้านชาว กะเหรี่ยง หมู่บ้านชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพ่ือมีประสบการณ์ใหม่และความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น      

มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น      

โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

    (4) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือ

เล่นกีฬาตามความ ถนัดความสนใจในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ดำน้ำ ตกปลา สนุกเกอร์กระดานโต้

คลื่น สกีน้ำ เป็นต้น ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้

ใหม่เพ่ิมขึ้น มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

    (5) การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) หมายถึง การเดินทาง

ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่นักท่องเที่ยวไปแล้วได้รับความ

สนุกสนานตื่นเต้น หวาดเสียว ผจญภัย มีความทรงจำ ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่  

    (6) การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Home Stay & Farm Stay) 

หมายถึง นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือนเพื่อการเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมขึ้น โดยมีจิตสำนึกต่อการรักษา

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่

ยั่งยืน  

    (7) การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (Long Stay) หมายถึง กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้นปลาย

หลังเกษียณอายุ จากการทำงานที่ต้องการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมปัจจัยที่ห้าของชีวิต   

คือ การท่องเที่ยว โดยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 3 – 4 ครั้งต่อปี คราวละนาน ๆ อย่างน้อย    

1 เดือน  

    (8) การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) หมายถึง การจัดนำเที่ยว

ให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้น ๆ           

ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนบริษัทจำหน่าย

เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้แทน บริษัทจำหน่ายเครื่องสำอางจากภูมิภาคหรือจังหวัดต่าง ๆ ที่สามารถขายสินค้า
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ประเภทนั้นได้มากตามที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไว้เป็นการให้รางวัลและ       

จัดนำเที่ยว โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วม

เดินทาง เป็นการจัดรายการพักแรมตั้งแต่ 2–7 วัน เป็นรายการนำเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

อาจเป็นรายการนำเที่ยวแบบผสมผสาน หรือรายการนำเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

    (9) การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม (MICE หมายถึง M=Meeting/I= Incentive/ 

C=Conference / E=Exhibition) เป็นการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม มีรายการ

จัดนำเที่ยวก่อนการประชุม (Pre-Tour) และการจัดรายการนำเที่ยวหลังการประชุม (Post-Tour) 

โดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ เพ่ือบริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

โดยตรง หรือ สำหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววันเดียว 

หรือ รายการเที่ยวพักค้างแรม 2–4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเที่ยว  

    (10) การท่องเที่ยวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดการการท่องเที่ยว   

คัดสรรรูปแบบการท่องเที่ยวที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนำมาจัดรายการนำเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับ

ความแตกต่างระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2–7 วันหรือมากกว่านั้น เช่น การ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร (Eco–Agro Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์ 

(Agro-Historical Tourism) การท่ องเที่ ย ว เชิ งนิ เวศและผจญ ภั ย  (Eco-Adventure Travel)       

การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ (Geo- Historical Tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

และวัฒนธรรม (Agro-Cultural Tourism) เป็นต้น (กฤช เตชะประเสริฐ, 2556) 

สรุปได้ว่า รูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีหลากหลายประเภทเนื่องด้วยทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยวของประเทศมีความหลากหลายตามแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย 1) รูปแบบการ

ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศทางทะเล          

การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ 2) รูปแบบการ

ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรม

และประเพณี การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท 3) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ได้แก่ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษากลุ่ม     

ชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยว

แบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล และ      

การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน 
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2.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

2.2.1  ความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยว     
ทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resources) ถูกจัดให้เป็นสินค้าของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังแหล่ง

ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจะพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยชินและคุ้นเคยใน

ชีวิตประจำวัน (ศรัญยา วรากุลวิทย์ , 2558; ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2561)  ชุมชนจึงต้องปรับปรุง

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากข้ึน หรือการพยายามจะพัฒนา

ทรัพยากรท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นมา  เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่มัก

ต้องการทรัพยากรท่องเที่ยวที่สวยงาม มีคุณค่าและมีความเป็นธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวเองจะต้อง

เรียนรู้และให้ความร่วมมือเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวควบคู่ไปกับชุมชนด้วยในความหมาย

จากอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้ น ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง        

สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง  ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค และ

ระดับโลก  อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ โดยสิ่งเหล่านั้น

จะต้องมีความงดงามแปลกตา มีความสำคัญหรือมีคุณค่า รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตอันดีงามที่สะท้อน

ให้เห็นถึงอารยธรรมอันทรงคุณค่า และมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ ก็ถือเป็นทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว  ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ ทำเลที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ 

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ืออำนวยต่อการท่องเที่ยว (อิสริยา เลาหตรีรานนท์, 2552)      

นักวิชาการมีมุมมองต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่น โดยทั่วไปแล้วทรัพยากร

การท่องเที่ยวอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ (ทิพวรรณ พุ่มมณี, 2557; อิสริยา เลาหตรีรานนท์, 

2552) คือ  

1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ (Natural) ได้แก่ ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสวยงามแปลกตาตามสภาพทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา 

เช่น การกระทำของกระแสน้ำและคลื่นบริเวณชายฝั่ง  รวมทั้งพ้ืนที่ที่มนุษย์เข้าไปปรุงแต่งธรรมชาติ

จนเกิดความสวยงามร่มรื่น ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ได้แก่ ภูเขา ถ้ำ อุทยานแห่งชาติ   

2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรม (Cultural) ได้แก่ ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่มนุษย์แต่ละกลุ่มหรือชุมชนได้สร้างขึ้น ประดิษฐ์คิดค้น และยึดถือปฏิบัติกันเป็นระยะเวลา
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ยาวนาน ทรัพยากรประเภทนี้แบ่งออกเป็น ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถานและศาสนสถาน 

(Historical Archaeological and Religions) และประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม 

(Art Cultural and Traditional)  

ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2558) โดยทั่วไปทรัพยากรการท่องเที่ยวมักแบ่งเป็น 3 ประเภท

ใหญ่ ๆ คือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Natural Destinations) แหล่งท่องเที่ยวศาสนา ประวัติศาสตร์ 

โบราณ คดี  (Historical, Archaeological and Religious Destinations) และแหล่ งท่ องเที่ ย ว

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (Art, Cultural and Traditional Destinations) อย่างไรก็ตามแหล่ง

ท่องเที่ยวสองประเภทหลังนั้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และยากจะแยกประเภทได้อย่างชัดเจน      

เพ่ือพิจารณาถึงลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากรอันเกิดจากการดำรงอยู่และวิถีชีวิตมนุษย์

ในอดีตและปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงลักษณะทางวัฒนธรรม ดังนั้น จึงรวม 2 ประเภทไว้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Destinations) แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ บางส่วนกระจายตัวอย่าง

อิสระ บางกลุ่มจัดอยู่ในกลุ่มพ้ืนที่เดียวกัน เช่น กลุ่มอุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชน

และพ้ืนที่ที่มีการครอบครองอ่ืน ๆ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดประเภทของแหล่งท่องเที่ยวตามความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวได้เป็น 3 ประเภท (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2558) คือ  

        1) ประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ
ธรรมชาติสร้างสรรค์ ได้แก่ ภูเขา น้ำตก ถ้ำ น้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ สวนสัตว์ 
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุกขชาติ ทะเล หากทราย หาดดิน ทะเลสาบ เกาะ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ 
และแหล่งน้ำจืด (ห้วย หนอง คลอง บึง) ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติของไทย เช่น      
ภูกระดึง น้ำตกเอราวัณ เกาะเสม็ด ฯลฯ 

         2) ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถานและโบราณศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์โบราณคดี หรือศาสนา ได้แก่ วัด ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน กำแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย์ และอนุสรณ์สถาน ตัวอย่างแหล่งท่ องเที่ยว
ประเภทนี้  ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร และอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ฯลฯ 

         3) ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว      
อีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะของพิธี งานประเพณี ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศูนย์วัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง 
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ไร่ นา สวน พืช ผัก ผลไม้ และเหมือง ตัวอย่างเช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก งานช้างจังหวัดสุรินทร์ 
และสวนสามพราน ฯลฯ 

นอกจากนี้ ทรัพยากรการท่องเที่ยว จำแนกเป็น 4 ประเภทตามคุณลักษณะของ

ทรัพยากร (บุษบา สิทธิการ, 2557) ดังนี้ 

1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึงทรัพยากร

ทางด้านชีวภาพและกายภาพที่มีความโดดเด่น ความงดงามที่เอ้ืออำนวยต่อการศึกษาธรรมชาติ และ

การพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ถ้ำ น้ำตก ชายหาด เกาะ แก่ง ปะการัง และปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ เป็นต้น 

2) ทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนา 

(Historical Attraction) หมายถึง พื้นที่ หลักฐาน ร่องรอยทางกายภาพ และวัตถุต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้าง

หรือประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสภาพความเป็นมา อารยธรรมท้องถิ่น และพัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์ เช่น วัด เจดีย์ พระธาตุ เครื่องปั้นดินเผา 

และกำแพงเมืองโบราณ เป็นต้น 

3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาล (Social and 

Cultural Attraction) หมายถึง  ทรัพยากรที่มีคุณค่าทางขนบธรรมเนียมประเพณี และสิลปวัฒน

ธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ศิลปะการแสดง การแต่ง

กายโบราณ วิถีชีวิต ภาษาและอาหารพ้ืนเมือง การบายศรีสู่ ขวัญ  พิธีแห่ เทียนเข้าพรรษา            

การเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น 

4) ทรัพยากรการท่ องเที่ ยวที่ มนุษย์สร้างขึ้น  (Built Attraction) จำแนกเป็น           

2 ประเภทคือ ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การศึกษา 

หรือการประกอบอาชีพ เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ โรงงานเครื่องปั้นดินเผา และพ้ืนที่ เกษตรกรรม   

เป็นต้น และทรัพยาการการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการท่องเที่ยวและการนันทนาการ เช่น 

สวนสนุก โรงมหรสพ และกิจกรรมการประชุมสัมมนา (MICE: Meeting, Incentive travel, 

Exhibition และ Convention) เป็นต้น 

ทรัพยากรการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแม้ไม่มีต้นทุนในการผลิต มีลักษณะ

เฉพาะที่แตกต่างจากทรัพยากรการทองเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ทรัพยากรทั้งสองลักษณะต่างก็ตองมี

ต้นทุนในการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน เนื่องจากกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถ
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ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งเปราะบางได้ คุณภาพ

ของทรัพยากรการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในรูปแบบของ

การทองเที่ยวที่ยั่งยืน การวางมาตรฐานการดูแลรักษา การกระตุ้นจิตสำนึกของคนในท้องถิ่นให้

พยายามดูแลรักษาและปกป้องทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านั้น นอกจากต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่

นักท่องเที่ยวเพ่ือตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเยือน และให้

ความร่วมมือแก่ชุมชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็นมรดกตกทอดของคนในท้องถิ่นนั้น 

ๆ ให้คงสภาพที่ดีตลอดไป (ราณี อิสิชัยกุล, 2546; วรรณา ศิลปอาชา, 2545; อิสริยา  เลาหตีรานนท์, 

2552) 

สรุปได้ว่า ทรัพยากรท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมที่มี

อยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ      

1) ทรัพยากรท่องเที่ ยวที่ เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ  เช่น  น้ ำตก ภู เขา แม่น้ ำ ทะเล ป่ าไม้              

สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ฯลฯ 2) ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ประเภท

ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถสุถานและศาสนสถาน และประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม  

โดยสิ่งเหล่านั้นจะต้องมีความงดงามแปลกตา มีความสำคัญหรือมีคุณค่า รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิต   

อันดีงามที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมอันทรงคุณค่าและมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์  

 

2.2.2 องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความหลากหลายและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังแหล่ง

ท่องเที่ยวนั้น ๆ ประกอบไปด้วยลักษณะสำคัญหลายประการดังที่นักวิจัยและนักวิชาการในอดีตถึง

ปัจจุบันได้นำเสนอไว้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

Tourism Western Australia (2008) กำหนดองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวไว้ 

5 ประการ คือ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้

ความสนใจโดยทั่วไปจะมีคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือมีคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีความงาม

ตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์

และหอศิลป์ สวนพฤกษศาสตร์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ( เช่น ปราสาท ห้องสมุด เรือนจำเก่า ตึก

ระฟ้า สะพาน) อุทยานแห่งชาติ สวนสนุกและงานรื่นเริง รถไฟประวัติศาสตร์ ชุมชนชาติพันธุ์ และ

กิจกรรมทางวัฒนธรรม 2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) การขนส่งเป็น
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สิ่งจำเป็นในการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวจากที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ไปยังแหล่งท่องเที่ยว การขนส่งทาง

อากาศสร้างความสะดวกในการเข้าถึงให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ถนนที่เชื่อมโยงไปยังสถานที่   

ต่าง ๆ ทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์สะดวกมากขึ้น 3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

(Amenities) สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นบริการที่จำเป็นเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

ในขณะที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น มีบริการห้องน้ำสาธารณะ ป้ายบอกทาง ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทรคมนาคมและบริการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากสิ่ง

อำนวยความสะดวกหลายอย่างเป็นบริการของรัฐที่จัดทำโดยหน่วยงานท้องถิ่นและรัฐบาล จึงต้องมี

ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพราะนอกจากจะมีไว้เพ่ือบริการด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็น

สิ่ งจำเป็นต่อประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือคุณภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้นด้วย 4) ที่ พักในแหล่งท่องเที่ ยว 

(Accommodations) สถานที่ท่องเที่ยวควรมีจำนวนที่พักที่เพียงพอ พร้อมทั้งมีราคาและการบริการ

หลากหลายเหมาะสมต่อสถานที่ และอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทาง

มายังแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกและมีความปลอดภัย เช่น โรงแรม  รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮาส์ ฯลฯ  

5) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)  แหล่งท่องเที่ยวควรกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ชายหาด อาจ

มีการเล่นวินด์เซิร์ฟ การเล่นกระดานโต้คลื่น และการเล่นเซิร์ฟบอร์ด ในขณะที่การท่องเที่ยวอุทยาน

อาจมีเส้นทางมากมายผ่านพ้ืนที่ป่ารอบ ๆ เพ่ือชมสัตว์และดูนกและกิจกรรมพฤกษศาสตร์      

แตกต่างกับ Ma Rhona J.Pelasol (2012) ได้ศึกษาในพ้ืนที่ Igcabugao ประเทศฟิลิปปินส์ และ

กล่าวว่าก่อนที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควรคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญของทรัพยากรท่องเที่ยว    

6 ประการ คือ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions)    2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว (Accessibility) 3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 4) ที่พักใน

แหล่งท่องเที่ยว (Accommodations) 5) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และ 6) บริการเสริมใน

แหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) ในแนวคิดของ Buhalis & Amaranggana (2013) ได้ใช้

องค์ประกอบ 6 ประการเช่นกัน แต่องค์ประกอบนั้นแตกต่างจาก     Ma Rhona J.Pelasol คือ ไม่ได้

กล่าวถึงที่พักในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodation) แต่กล่าวถึง โปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูป 

(Available Package) คือ โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ถูกเตรียมโดยคนกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกับ

เจ้าบ้าน เช่น ศูนย์บริการ-ข้อมูล ในด้านของนักวิชาการในประเทศ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556) ได้ให้

รายละเอียดว่าทรัพยากรท่องเที่ยวจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ  คือ 1) สิ่งดึงดูดใจ

ทางการท่องเที่ยว (Attractions) เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้องมีสิ่งดึงดูดใจ
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อย่างใดอย่างหนึ่งในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนสถานที่นั้น ๆ ซึ่งสิ่งดึงดูดใจการ

ท่องเที่ยวย่อมแตกต่างกันไปตามประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนหรือ

แต่ละกลุ่มย่อมให้ความสนใจไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นภาพลักษณ์และราคาค่าเข้าชมของทรัพยากร

การท่องเที่ยวก็มีส่วนในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมด้วย 2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องมีเส้นทางหรือโครงข่ายขนส่งที่สามารถ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ตลอดจนสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เช่น 

ถนน สถานีขนส่งทางรถยนต์ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน เป็นต้น เพ่ือให้ธุรกิจการขนส่งสามารถนำ

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย  3) สิ่งอำนวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities)  เพ่ือบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว  

ให้ได้รับความสุข ความสบาย และความประทับใจ ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานวันขึ้น ทั้ง

ประเภทการเข้า-ออกเมือง ที่อำนวยความสะดวกเรื่องการขนถ่ายกระเป๋าเดินทาง การตรวจหนังสือ

เดินทาง ตรวจค้นของติดตัวและการขอวีซ่า ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานหรือสาธารณูปโภคหรือ

สาธารณูปการที่รัฐบาลจะเป็นผู้สร้างเพ่ือความสะดวกของประชาชนและส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยว ได้แก่ 

การสื่อสาร ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า การสุขาภิบาล ถนน การสาธารณสุข สวนสาธารณะ รวมถึง

การศึกษาและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  และอีกประการที่

สำคัญ คือ สิ่งอำนวยความสะดวกประเภทความปลอดภัยต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินจากการเข้า

มายังแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน การใช้บริการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารที่

สะอาดถูกสุขอนามัย ราคายุติธรรม และนอกจากองค์ประกอบทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาแล้ว ยังมี

งานวิจัยของ  มาศศุภา นิ่มบุญจาช (2558) ที่ใช้องค์ประกอบ 6 ประการ คือ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยว (Attraction) 2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 3) สิ่งอำนวย

ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 4) ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodation)  5) 

กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 6) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์ นาคเสนีย์ (2560) ที่ศึกษาด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวหรือ

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในเส้นทางปั่นจักรยานในภูมิภาคตะวันตก ที่ใช้องค์ประกอบทางการ

ท่องเที่ยวเช่นเดียวกันทั้ง 6 ด้านที่กล่าวมา  แต่ศึกษาเพ่ิมเติมอีก 3 ด้านที่แตกต่างกัน คือ  1) ปัจจัย

ด้านความเป็นดั้งเดิม (Authenticity)  มีโบราณสถาน วัด วัง พิพิธภัณฑ์ ความหลากหลายของชาติ

พันธุ์  และความคงอยู่ของธรรมชาติ  2) ปั จจัยด้ านการยอมรับของสังคม ชุมชนในท้องที่  
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(Acceptance – Community) มีความยิ้มแย้มแจ่มใสและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  3) การ

ตระหนักรู้ (Awareness) เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ 4) 

โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ/Smart phone (Android Application/iOS) 

นักท่องเที่ยวนิยมใช้ Smart phone ค้นหาข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว สถานที่กิน ชิม พัก ผ่านระบบ 

Android Application/iOS มากขึ้น  

อิสระพงษ์ เขียนปัญญา (2560) ที่มีการศึกษาการประเมินความพร้อมด้านการท่องเที่ยวว่า

เป็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างความพร้อมทางการท่องเที่ยวประกอบด้วย 7 ประการ 

คือ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) เกิดจากสถานที่ (Site) หรือเหตุการณ์ (Event) 

สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น แต่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกิดจากมนุษย์เป็น

ผู้สร้างเพียงอย่างเดียว 2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) จำเป็นที่จะต้องมี

ระบบการขนส่ง (Transportation) ซึ่งประกอบด้วย เส้นทาง ยานพาหนะ สถานี และผู้ประกอบการ

การขนส่งเพ่ือลำเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง 3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่ง

ท่องเที่ยว (Amenities) การก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) เช่น ระบบการขนส่ง ระบบการ

สื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในแหล่งท่อง เที่ยวเพราะจะ

ช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปถึงสถานที่ได้รวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น 4 ) กิจกรรม

การท่องเที่ยว (Activities) ถือเป็นหัวใจสำคัญของสินค้าทางการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวที่

แสวงหาประสบการณ์ จำเป็นต้องมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมอาจเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิถีชีวิต เช่น การดำน้ำ การทอผ้า การจับปลา การทำหัตถกรรมพ้ืนบ้าน รวมไปถึงกิจกรรม

นันทนาการต่าง ๆ เช่น การพายเรือ ดำน้ำดูปะการัง  การเดินป่าดูนก หรือกิจกรรมผจญภัย เช่น  

การปีนหน้าผา การล่องแก่ง การขี่ช้าง 5) การบริหารจัดการบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary 

services) บริการต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องมีเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

เช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ธนาคาร ATM โรงพยาบาล สถานีบริการน้ำมัน 6) ที่พักในแหล่ง

ท่องเที่ยว (Accommodations) มีความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องพักค้างคืนในแหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 คืน ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท Homestay เกสเฮาส์ 7) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

(Advertising) ในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ถือเป็น

ช่องทางที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวคงไม่

รับรู้ถึงความเป็นตัวตนของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว และในปีเดียวกันมีงานวิจัยของ 
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จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการท่องเที่ยว

พบว่านักวิจัยและนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอตัวบ่งชี้ไว้หลายปัจจัยด้วยกัน 

จึงทำการรวบรวมตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 การรวบรวมตัวบ่งชี้องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 
ลำดั
บ 

ชื่อผู้ศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. DM Soeswoyo  (2018) ✓ ✓ ✓ ✓            

2. Bernadette Dean (2018) ✓ ✓ ✓             

3. Buhalis &  
Amaranggana (2013) 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓        

4. Jovica Mojić (2012) ✓ ✓  ✓  ✓  ✓        

5. J. Pelasol (2012) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓          

6. Tourism Western  
Australia (2008) 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓          

7. Pike Steven (2008)  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓        

8. อิสระพงษ์ พลธานี (2562) ✓ ✓ ✓   ✓ ✓         

9. ปุณณ์ณฤณัฏฐ์ ดีจริงตระกูล (2562) ✓ ✓ ✓  ✓ ✓          

10 
1 

อิสระพงษ์ เขียนปัญญา (2560) 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓      

11. ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2561) ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓        

12. ชุติกาญจน์ กันทะอู (2560) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓           

13. อรรฆพร ก๊กค้างพลู (2560) ✓ ✓ ✓  ✓ ✓     ✓ ✓    

14. ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (2560) ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ส      ✓ ✓ ✓ 

15. ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ (2560) ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓        

16. ภัทรบดินทร์ สุทธภักดี (2559) ✓ ✓   ✓    ✓ ✓      

17. ยุทธนา คำพา (2558) ✓ ✓ ✓  ✓         ✓  

18. มาศศุภา น่ิมบญุจาช (2558) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓          

19. วิชสุดา ร้อยพิลา (2558) ✓  ✓   ✓ ✓         

20. ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2558) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓       ✓    
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ลำดั
บ 

ชื่อผู้ศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

21. พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ✓ ✓  ✓   ✓         

22. บุษบา สิทธิการ (2557) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓          

23. ทิพวรรณ พ่วงมณี (2557) ✓ ✓ ✓             

24. นาตยา บุตรอยู่ (2557) ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓        

25. บุญเลศิ จิตตั้งวัฒนา (2556) ✓ ✓ ✓    ✓         

26. อมราวดี คำบญุ (2556) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓          

 รวมจำนวนตัวบ่งช้ี 26 25 23 15 13 17 5 6 1 2 1 2 1 2 1 

 
หมายเหตุ  : ตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว  : 1 = สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
(Attractions), 2 = เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility), 3 = สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Amenities), 4 = การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services),  5 = ที่พักใน
แหล่งท่องเที่ยว (Accommodations), 6 = กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities), 7 = การยอมรับของแหล่ง
ท่องเที่ยว (Acceptance), 8 = โปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูป (Available packages), 9 = ทัศนคติของชุมชน 
(Attitude), 10 = การโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Advertising), 11 = การให้บริการ (Service), 12 = ความปลอดภัย 
(Safety and Security), 13 = ค วาม เป็ น ดั้ ง เดิ ม  (Authentic City), 14 = ก ารต ระห นั ก รู้  (Awareness)            
15 = โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) 
 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการจัดลำดับตัวบ่งชี้ที่ถูกอ้างอิงมากท่ีสุดจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

ลำดับ ตัวบ่งชี้ที่ถูกอ้างอิงมากท่ีสุด จำนวนครั้ง 
1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 26 

2. เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 25 

3. สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 23 

4.  กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 17 

5. การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) 15 
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จากการรวบรวมตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวตามตารางที่ 2.2 พบว่า 
ตัวบ่งชี้ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  คือ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 
เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
(Amenities) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และการบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
(Ancillary services) และทำการสรุปตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.3 สรุปตัวบ่งชี้สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 
 
ลำดับ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 

Attractions 
รายชื่อผู้ศึกษา รวม 

1 ทิวทัศน์หรือทัศนียภาพที่สวยงาม
ตามธรรมชาต ิ

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 

24 

2 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เทศกาลและ 
กิจกรรมพิเศษ 

1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16, 
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 

23 

3 ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน และศาสนา 

2,3,6,7,8,12,16,17,19,20,24,26 13 

4 สิ่งปลูกสร้างที่สรา้งขึ้นเพื่อ
นันทนาการและการศึกษา เช่น สวน
สนุก พิพิธภัณฑ ์

2,6,11,12,15,21,26 7 

ตารางที่ 2.4 สรุปตัวบ่งชี้เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
 
ลำดับ เส้นทางคมนาคมเข้าถึง 

แหล่งท่องเที่ยว 
Accessibility 

รายชื่อผู้ศึกษา รวม 

1 สถานีบริการรถโดยสารภายใน
แหล่งท่องเที่ยว 

1,2,4,5,6,7,9,11, 12,13,15,16,17,18,20,22, 
24,25,26 

19 

2 ระบบการขนส่ง การเข้าถึงด้วย
ยานพาหนะต่าง ๆ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,21,24,25,26 17 

3 เส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง 

2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20, 
22,25,26 

17 

4 ค่าโดยสาร 2,14,18,23 4 
5 ป้ายบอกทาง  2,7,12,16 4 
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ตารางที่ 2.5 สรุปตัวบ่งชี้สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 
 
ลำดับ สิ่งอำนวยความสะดวก 

ในแหล่งท่องเที่ยว Amenities 
รายชื่อผู้ศึกษา รวม 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 การคมนาคมขนส่ง ถนน  1,6,7,8,9,10,11,12,19,22,23,26 12 
2 ไฟฟ้าและน้ำประปา 5,9,12,13,14,19,20,22,23,25,26 11 
3 ห้องน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกลู 6,17,18,19,22,23,25 7 
4 การรักษาความปลอดภัย 6,12,19,22,23,25 6 
5 การสื่อสาร โทรศัพท์ อินเตอร์เนต็ 6,10,22,23,25,27 6 
6 สถานพยาบาล 8,13,22,23,25 5 
7 ที่จอดรถ  14,18,22 3 

การบริการ 
8 ที่พัก การจัดเลีย้งและบริการการท่องเที่ยว  2,6,7,8,11,12,13,15,18,19,20, 

22,23,24,26 
15 

9 อาหารและเครื่องดื่ม 5,6,8,12,13,17,18,19,20,23 10 
10 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1,6,8,13,19,20 6 
11 ร้านขายของที่ระลึก 1,17,20,23 4 

 
ตารางที่ 2.6 สรุปตัวบ่งชี้กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 
 
ลำดับ กิจกรรมการท่องเที่ยว 

Activities 
รายชื่อผู้ศึกษา รวม 

1 นันทนาการ เช่น กีฬาทางน้ำ ศึกษาระบบ
นิเวศ เดินป่า ดูนก พายเรือ ปั่นจักรยาน 

6,7,8,10,14,18,19,22,23 9 

2 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้ทำขณะเยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยว 

4,11,13,24,26 5 

3 วิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น งานหัตถกรรม อาชีพ
ประมง การเกษตร 

7,14,19,22,23 5 

4 ผจญภัย เช่น ปีนหน้าผา ขี่ช้าง ล่องแก่ง 5,7,10,22 4 
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ตารางที่ 2.7 สรุปตัวบ่งชี้การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) 
 
ลำดับ การบริหารจัดการงานบริการใน 

แหล่งท่องเที่ยว Ancillary services 
รายชื่อผู้ศึกษา รวม 

1 โรงพยาบาล คลินิก 3,4,5,7,10,11,24,26 8 
2 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  1,10,18,20,22,24 6 
3 บริการทางการเงิน ธนาคาร ATM 3,4,9,10,24,26 6 
4 ไปรษณีย์ 3,7,9,24,26 6 
5 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1,4,5,7 4 
6 บริการนำเที่ยว 1,20,21,22 4 
7 ร้านขายของที่ระลึก 1,7 2 
8 สถานีบริการเชื้อเพลิง 7,10 2 
9 รถรับจ้าง 5 1 

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ศึกษา  

1) ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์ (2560) 2) ชุติกาญจน์ กันทะอู (2560) 3) ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (2560)  
4) ทิพวรรณ พ่วงมณี (2557)  5) นาตยา บุตรอยู่ (2557) 6) บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556)  
7) บุษบา สิทธิการ (2557) 8) ปุณณ์ณฤณัฏฐ์ ดีจริงตระกูล (2562) 9) พรประภา ไชยอนุกูล (2557)  
10) ภัทรบดินทร์ สุทธภักดี (2559) 11) มาศศุภา นิ่มบุญจาช (2558) 12) ยุทธนา คำพา (2558)  
13) วิชสุดา ร้อยพิลา (2558) 14) ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2558) 15) ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2561)  
16) อมราวดี คำบุญ (2556) 17) อรรฆพร ก๊กค้างพลู (2560) 18) อิสระพงษ์ เขียนปัญญา (2560)  
19) อิสระพงษ์ พลธานี (2562) 20) Bernadette Dean (2018) 21) DM Soeswoyo  (2018)  
22) Buhalis & Amaranggana (2013) 23) Jovica Mojić (2012) 24) J. Pelasol (2012)  
25) Pike Steven (2008) 26)Tourism Western Australia (2008)  

แต่จากการจำแนกตัวบ่งชี้จากผู้ศึกษาทั้ง 26 คน ค้นพบตัวบ่งชี้ที่แม้จะมีการอ้างอิงเป็นส่วน

น้อยแต่เป็นช่องว่างทางการศึกษาที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวใน

ปัจจุบันโดยเฉพาะกับงานวิจัยนี้อีก 3 ด้านจากงานวิจัยของทัศนีย์ นาคเสนีย์ (2560) คือ 1) ความเป็น

ดั้งเดิม (Authenticity) คือ บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่สื่อถึงภาพลักษณ์ ความคงอยู่ของ

ธรรมชาติ 2) การยอมรับ (Acceptance) คือ การที่นักท่องเที่ยวรับรู้ได้ถึงการยินดีต้อนรับ ยิ้มแย้ม

แจ่มใส ให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ และ 3) โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน

โทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการหาข้อมูล
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เส้นทางท่องเที่ยว สถานที่กิน ชิม พัก ผ่านระบบ Android Application/IOS มากขึ้น  ผู้วิจัย       

จึงศึกษาตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ด้านเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.8 สรุปตัวบ่งชี้ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) 
 
ลำดับ ความเป็นดั้งเดิม  

Authenticity 
รายชื่อผู้ศึกษา รวม 

1 วิถีชีวิตของผู้คน 2,3,4,6,7,8,10,12 8 
2 วัฒนธรรมประเพณี 3,5,6,7,9,10 6 
3 ชาติพันธ์ุ 1,5,6,7,10 5 
4 ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ระลึก 2,3,4,6,9,11,12 7 
5 ความคงอยู่ของธรรมชาติ 1,5,6,7,12 5 
6 การแต่งกาย 2,3,4,9 4 
7 สถาปัตยกรรม เช่น โบราณสถาน วัด วัง 

พิพิธภัณฑ์ 
1,3,6 3 

8 หมู่บ้านมีสภาพที่แท้จริง 3 3 
9 ที่อยู่อาศัย 3 3 
10 ภูมิปัญญา  2,6 2 
11 บริการ 8,10 2 
12 การละเล่น 3 1 

 
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ศึกษา  
1) เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ (2555) 2) ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (2560) 3) สุวราภรณ์ น้อยน้ำคำ และคณะ (2558) 

4) Carol Y Lu (2019) 5) Jala Morsy Ibrahim (2018) 6) Liangwei Luo (2018) 7) Park Eunkyung (2019)  

8) Pei-Hsin Hsu (2017) 9) Tao Zhang (2019) 10) Robertico Croes (2013) 11) Y.Ram (2016)  

12) ZM Rani (2016) 
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ตารางที่ 2.9 สรุปตัวบ่งชี้การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) 
 

ลำดับ การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว 
Acceptance 

รายชื่อผู้ศึกษา รวม 

1 สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ ประวัติศาสตรแ์ละ
วัฒนธรรม 

1,2,3,5,9,10,11,12,15 9 

2 ความเป็นมิตรไมตรี 2,3,7,8,9,10,12 7 
3 ความหลากหลายของกิจกรรม 2,3,4,9,10,11,15 7 
4 สภาพแวดล้อม 2,3,5,7,9,15 6 
5 ราคา 1,3,7,9,10 5 
6 สิ่งอำนวยความสะดวก 1,2,4,7,11 5 
7 ประสบการณ์ที่ได้รับ 3,5,6,9.14 5 
8 ช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยว 3,5,6,9 4 
9 สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 4,5,6 3 
10 การเรียนรู้ 3,9 2 
11 ให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อน ผ่อนคลาย 3,9 2 
12 จำน วน พ นั ก งาน บ ริ ก าร เพี ย งพ อต่ อ

นักท่องเที่ยว 
11 1 

 

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ศึกษา  
1) กิตติมา แซ่โห (2559)  2) จิรายุทธ สนดา (2557)  3) ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (2560)   
4) พรประภา ไชยอนุกูล (2557) 5) ยูเรก้า คอนซัลติ้ง (2555) 6) วิชสุดา ร้อยพิลา (2558)  
7) วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2551)  8) สิงหนาท เอียดจุ้ย (2558) 9) สุขุม คงดิษฐ์ (2558) 
10) ศลิษา ธีรานนท์ (2557) 11) อาทิตย์ สุจเสน (2561) 12) อิสระพงษ์ พลธานี (2562)  
13) Kozak & Balonglu (2011) 14) Prakash Upadhyay (2020) 15) Taeyeon Eom (2020) 
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ตารางที่ 2.10 สรุปตัวบ่งชี้โปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android     
       Application/IOS) 

 
ลำดับ โปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน

โทรศัพท์มือถือ  
Android Application/IOS 

รายชื่อผู้ศึกษา รวม 

1 เฟสบุ๊ค (facebook) 1,4,6,8,10 5 
2 โมบายแอพพลิเคช่ันแหล่งท่องเที่ยว 1,2,3,5,9 5 
3 เว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยว 1,7,9,10 4 
4 เว็บไซต์สืบค้นข้อมูล 

(search engine) 
1,6,10 3 

5 ยูทูป (You tube) 1,4 2 
6 ทวิสเตอร์ (Twitter) 1 1 
7 ไลน์ (Line) 6 1 
8 อินสตาร์แกรม (Instagram) 1 1 
9 เว็บแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยว 1 1 

 
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ศึกษา  
1) เบญจมาภรณ์และเรณุกา (2561) 2) สุธิรา จันทร์ปุ่ม และคณะ(2561) 3) สรสินธุ์ ฉายสินสอน (2562)  
4) Veronica Scuotto (2017) 5) ชลาวัล วรรณทอง และคณะ(2562) 6) ดนุชา สลีวงค์ (2560) 
7) Chouk S.C.S. (2017) 8) Celeste SeePui Ng.(2019) 9) ณภัทร ญาโนภาส (2561)  
10) ประมา ศาสตรารจุิ (2561) 11) Bernadette Dian Nugraheni (2018) 
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ตารางที่ 2.11 สรุปตัวบ่งชี้องค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว ตัวบ่งชี้ 

1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว • ทิวทัศน์หรือทัศนียภาพที่สวยงามตาม
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

• วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เทศกาลและ 
กิจกรรมพิเศษ 

• ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน และศาสนา 

• สิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นเพ่ือนันทนาการ
และการศึกษา เช่น สวนสนุก 
พิพิธภัณฑ์ 

2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว • สถานีบริการรถโดยสารภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

• ระบบการขนส่ง การเข้าถึงด้วย
ยานพาหนะต่าง ๆ 

• เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง 

• ค่าโดยสาร 

• ป้ายบอกทาง 
3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว • การคมนาคมขนส่ง ถนน  

• ไฟฟ้าและน้ำประปา 

• ห้องน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูล 

• การรักษาความปลอดภัย 

• การสื่อสาร โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 

• สถานพยาบาล 

• ที่จอดรถ 

• ที่พัก การจัดเลี้ยงและบริการการ
ท่องเที่ยว  
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว ตัวบ่งชี้ 

• อาหารและเครื่องดื่ม 

• ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

• ร้านขายของที่ระลึก 
4) กิจกรรมการท่องเที่ยว • นันทนาการ เช่น กีฬาทางน้ำ ศึกษา

ระบบนิเวศ พายเรือ ปั่นจักรยาน 

• กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้ทำขณะเยี่ยม
ชมแหล่งท่องเที่ยว 

• วิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น งานหัตถกรรม 
อาชีพประมง การเกษตร 

• ผจญภัย เช่น ปีนหน้าผา ขี่ช้าง ล่องแก่ง 
5)การบริหารจัดการงานบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

• โรงพยาบาล คลินิก 

• ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  

• บริการทางการเงิน ธนาคาร ATM 

• ไปรษณีย์ 

• ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

• บริการนำเที่ยว 

• ร้านขายของที่ระลึก 

• สถานีบริการเชื้อเพลิง 

• รถรับจ้าง 
6) ความเป็นดั้งเดิม • วิถีชีวิตของผู้คน 

• วัฒนธรรมประเพณี 

• ชาติพันธุ์ 

• ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ระลึก 

• ความคงอยู่ของธรรมชาติ 

• การแต่งกาย 

• สถาปัตยกรรม เช่น โบราณสถาน วัด 
วัง พิพิธภัณฑ์ 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว ตัวบ่งชี้ 

• หมู่บ้านมีสภาพที่แท้จริง 

• ที่อยู่อาศัย 

• ภูมิปัญญา  

• บริการ 

• การละเล่น 
7) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว • สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม 

• ความเป็นมิตรไมตรี 

• ความหลากหลายของกิจกรรม 

• สภาพแวดล้อม 

• ราคา 

• สิ่งอำนวยความสะดวก 

• ประสบการณ์ที่ได้รับ 

• ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว 

• สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 

• การเรียนรู้ 

• ให้ความรู้สึกถึงการพักผ่อน ผ่อนคลาย 

• จำนวนพนักงานบริการเพียงพอ 
8) โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ  
 

• เฟสบุ๊ค (facebook) 

• โมบายแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยว 

• เว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยว 

• เว็บไซต์สืบค้นข้อมูล 

• ยูทูป (You tube) 

• ทวิทเตอร์ (Twitter) 

• ไลน์ (Line) 

• อินสตาแกรม (Instagram) 
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จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวสำหรับงานวิจัยฉบับนี้มี 8 ประการ (8A’s)  คือ 
1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ดึงดูดใจให้

นักท่องเที่ยวเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว  

- สิ่งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น หาดทราย ป่าชายเลน แนวปะการัง ป่าไม้ที่มีพันธุ์ไม้     

นานาชนิด แม่น้ำลำธาร พืชพันธุ์สัตว์น้ำ   

- สิ่งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม สวนสนุก 

พิพิธภัณฑ์  สถานบันเทิง รวมถึงกิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญ เช่น เทศกาลงานประเพณี  

ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2558) 

2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) มีความสะดวกสบายและปลอดภัย 

สามารถเดินทางเข้าไปถึงได้หลายเส้นทาง สภาพถนนมีความสะดวกสบายตลอดเส้นทาง มีรถโดยสาร

สาธารณะให้บริการสม่ำเสมอ มีป้ายบอกทางตลอดเส้นทางและเข้าใจง่าย และมีเส้นทางเชื่อมโยงไป

ยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้สะดวก (มาศศุภา นิ่มบุญจาช, 2558) 

3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) หมายถึง การก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน

(Infrastructure) เพ่ือรองรับกิจกรรมของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ เช่น 

ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต (อิสระพงษ์ 

เขียนปัญญา, 2560; J. Pelasol, 2012) 

4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ ยวได้ทำในขณะที่อยู่ ใน       

แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือได้รับประสบการณ์ใหม่ กิจกรรมควรมีความเป็นเอกลักษณ์ตามทรัพยากร      

ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น การเดินป่าเพ่ือศึกษาระบบนิเวศ การล่องเรือชมธรรมชาติ หรือ     

การเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิต เช่น การทำประมงพ้ืนบ้านการทำอาหาร จักสาน Buhalis & 

Amaranggana (2013) 

5) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) เพ่ือให้บริการแก่

นักท่องเที่ยว หน่วยงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ืออำนวยความสะดวกขณะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว

ให้มี สถานีบริการน้ำมัน ธนาคารหรือตู้ ATM ไปรษณีย์ สถานพยาบาล ร้านอาหาร ร้านจำหน่าย  

ของที่ระลึก ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องสุขา แผนที่ ป้ายบอกทาง รวมถึงการตลาด 

ระบบข้อมูลข่าวสาร การประสานงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว นโยบาย        
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การท่องเที่ยว การวางแผนการอำนวยความสะดวกเพ่ือจัดการการท่องเที่ยวและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว (Pike Steven, 2008; อิสระพงษ์ เขียนปัญญา, 2560) 

6) ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) การได้พบเห็นหรือมีประสบการณ์จากแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 

ความคงอยู่ของธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งน้อยที่สุด วัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต การอยู่อาศัย          

การแต่งกาย การละเล่น ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ระลึกเฉพาะถิ่นที่มีความจริงแท้ ซึ่งถ้าเจ้าของชุมชน       

มีความเข้าใจในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความดั้งเดิมหรือ ความเดิมแท้ จะช่วยให้เจ้าของชุมชน

จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ชุมชนที่เป็นเจ้าของ

แหล่งท่องเที่ยวมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน (เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ , 2555 ; ทัศนีย์     

นาคเสนีย์, 2560; สุวราภรณ์ น้อยน้ำคำ และคณะ, 2558; Liangwei Luo, 2018) 

7) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) คือ การที่นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จริง

และเกิดการยอมรับจากกิจกรรมการท่องเที่ยว การเรียนรู้ตามบริบทของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ       

ในสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศสวยงาม ไม่แออัด ทำให้รู้สึกถึงการได้พักผ่อน มีสิ่งอำนวยความ

สะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม และผู้ให้บริการมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ในการต้อนรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และมีจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงชื่อเสียงของแหล่ง

ท่องเที่ยวในทางที่ดี และการเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการตัดสินใจ

มาท่องเที่ยว (ทัศนีย์ นาคเสนีย์, 2560; สุขุม คงดิษฐ์, สิงหนาท เอียดจุ้ย, 2558) 

8) โปรแกรมที่ ใช้ สืบค้นข้อมูลต่ าง ๆ  ผ่ านโทรศัพท์ มือถือ (Android Application/IOS) 
นักท่องเที่ยวนิยมใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหาข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว สถานที่กิน ชิมพัก ผ่านระบบ 
Android Application/IOS จากเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล (search engine) เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูป โมบาย
แอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลากหลาย
รูปแบบจะมีโอกาสเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น (ประมา ศาสตรารุจิ, 2561; ณภัทร ญาโนภาส, 
2561)  

จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบเหล่านี้ เป็นทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ทั้งที่อยู่ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมสามารถสัมผัสได้ และอยู่ในลักษณะที่เป็นนามธรรมไม่สามารถสัมผัส

ได้ ที่หมายถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนนั้น ๆ จึงสามารถนำมาใช้เป็นสินค้าทางการ

ท่องเที่ยวในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม (นิศา ชัชกุล, 2557; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 

2556) 
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ดังนั้น องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวยังชุมชน หากชุมชนจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างดีพอ       

และคำนึงถึงผลกระทบรอบด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  และนำจุดเด่นของทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะตั้งใจเดินทางมาหรือเป็นเพียง

ทางผ่านเพ่ือไปยังอีกสถานที่หนึ่งก็ตาม  แต่เมื่อได้มาแล้วเกิดความประทับใจในสภาพแวดล้อม        

ที่สวยงามสะอาดตา  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นธรรมชาติไม่ได้เพียงจัดแสดงเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว

ตามเทศกาล  ชาวบ้านเป็นมิตรให้คำแนะนำและบริการนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบาย      

มีสินค้า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรม  นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว

มากขึ้นและเกิดการใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดรายได้ต่อชุมชน  การบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชนนอกจากจะทำเพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว  ยังส่งผลโดยตรงต่อชุมชน     

ทำให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และแข่งขันอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน  

กล่าวโดยสรุป การวิจัยครั้งนี้จะใช้องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวมาเป็นกรอบในการ

วิ เคราะห์ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการสร้างความได้ เปรียบในการแข่ งขัน ของชุมชนบ้ านดอนใน            

ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งได้กำหนดในบทที่ 3 ต่อไป 

 

2.3 แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว  จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง

เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว   ในขณะเดียวกัน   

ก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยว

ทั่วไป  กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสำคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน  นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของ

ชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง  

ในการทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน, 2555) 



 45 

2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

จากวิวัฒนาการด้านการท่องเที่ยวช่วงที่โลกตื่นตัวเรื่องการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและหาทางเลือก
ใหม่ของการท่องเที่ยว ช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2540 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (Ecotourism) เข้ามาเป็น
กระแสใหม่และกระแสใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยการผลักดันของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ในขณะที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) เริ่มก่อตัวขึ้น
เติบโตคู่ขนานไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยการทำงานในระดับพ้ืนที่ของโครงการท่องเที่ยวเพ่ือ
ชีวิตและธรรมชาติ (REST)  ซึ่งในช่วงดังกล่าว ชื่อที่เรียกขานการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่มีหลากหลาย
ชื่อ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวสีเขียว จนภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 รัฐบาลไทยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยประกาศให้ปี  พ .ศ . 2541-2542 เป็นปีส่ งเสริมการท่องเที่ ยวไทย (Amazing 
Thailand)  ในปี พ.ศ. 2544 มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : 
OTOP)  หลังปี พ.ศ. 2545 การท่องเที่ยวลงไปในชนบทหลากหลายรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2547  มีการ
ให้มาตรฐานโฮมสเตย์ หรือเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท” ณ ปัจจุบัน 
หากให้ชุมชนนิยามตนเองว่าเรียกชื่อการดำเนินการท่องเที่ยวของตนว่าชื่ออะไร   จะพบว่ามีชื่อเรียก  
4 ชื่อด้วยกันในกลุ่มชุมชนที่ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความ
แตกต่างกับการท่องเที่ยวรูปแบบอ่ืน คือ Ecotourism (อีโคทัวร์ริซึ่ม) ภาษาราชการเรียกว่า        
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่หลายชุมชนหรือหลายองค์กร เรียกว่า  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งความ
แตกต่างระหว่างอีโคทัวร์ริซึ่มกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน เน้นที่ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางในการทำงาน แต่อีโคทัวร์ริซึ่ม ธรรมชาติเป็นศูนย์กลางแต่ชุมชนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง  

 ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้คำว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : 

CBT) ดังที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้อย่างสอดคล้องกัน โดยพิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ 

(2553) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าแตกต่างจากการท่องเที่ยวชุมชนตรงที่ผู้ดำเนินการ

บริหารจัดการเป็นคนในชุมชนเป็นหลัก โดยทั้งการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชนมุ่ง

ผลประโยชน์เพ่ือชุมชนเช่นเดียวกัน มีการกำหนดกระบวนการ ทิศทาง และรูปแบบการท่องเที่ยวของ

ตนเอง ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้น ๆ และมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการ

ท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวที่จัดโดยชุมชนนั้นมีจุดขายที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การอนุรักษ์ รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบเพ่ือสร้างความยั่งยืนสู่คนรุ่น
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ลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง พจนา สวนศรี  (2546 อ้างในรายงานภาวะ

เศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 7, 2560)  ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึง

ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน และ

ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิ์ในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน สอดคล้องกับ 

บุษบา สิทธิการ (2557) ที่กล่าวว่า คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและ

วัฒนธรรม เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางใน

การทำงาน ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจและกำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยใช้การท่องเที่ยวเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง คงเอกลักษณ์

และวัฒนธรรมท้องถิ่น เคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ      

ในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น และมีการกระจายรายได้สู่

สาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่นเดียวกับวีระพล ทองมา (2559) ที่ระบุว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นและผู้มาเยือน ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากร

ด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อันเกิด

จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน ในการเรียนรู้ร่วมกันดังเช่นที่

นักวิจัยข้างต้นได้กล่าวมานั้น ได้มีการนำเสนอเพ่ิมเติมโดยณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560)  ว่าเป็นการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน

ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงรากเหง้าของชุมชน 

เน้นความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรการท่องเที่ยว สังคม 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกในชุมชน  และ

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับผู้มาเยือน การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนำการประสานงานและการควบคุมโดยทุก  ๆ 

กระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมลงมือ

ปฏิบัติ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล ช่วยดำรงวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนและ       

การปกป้องคุณค่าของทรัพยากรทางประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งถือเป็นการเสริมพลังชุมชน

และการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นจากรากหญ้า (Bernadette Dian Nugraheni, 2018)   
จากที่นักวิชาการได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนข้างต้น จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวโดย

ชุมชน (Community Based Tourism) จะมุ่งเน้นที่ชุมชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการบริหาร
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จัดการ ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือนโดยคำนึงถึงความยั่งยืน

ของเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  จึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง    

การจัดการท่องเที่ยวที่ต้องเกิดขึ้นโดยชุมชนเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจเพ่ือชุมชน 

โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาเป็นปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เกิดการเรียนรู้

ร่วมกันโดยกิจกรรมการท่องเที่ยวมุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์และความผูกพันของคนในชุมชนและผู้มาเยือนใน

การดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ

ชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นหกเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิด

ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 
2.3.2 องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2550) ได้แบ่งองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว       

โดยชุมชนไว้ 4 ด้าน คือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ       
4) การเรียนรู้ โดยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
   (1) ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   
   (2) ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  

    2) ด้านองค์กรชุมชน  
   (1) ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน  
   (2) มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ และมีทักษะในเรื่องต่าง ๆ หลากหลาย  
   (3) ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  

    3) ด้านการจัดการ  
   (1) มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  
   (2) มีองค์กรหรือกลไกในการทำงานเพ่ือจัดการการท่องเที่ยว และสามารถ

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้  
   (3) มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด้านการเรียนรู้  
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4) ด้านการเรียนรู้ 
    (1) ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และเข้าใจในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
    (2) มีระบบจัดการให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน 
    (3) สร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วน
ของชาวบ้านและผู้มาเยือน 

สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2563) ที่ระบุว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน              
3) การจัดการ 4) การเรียนรู้  

1) ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรม หมายถึง ชุมชนมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่อุดม 
สมบูรณ์ มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และมีวิถีการพึ่งพาและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

2) ด้านองค์กรชุมชน หมายถึง ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน สามารถทำงาน 
ร่วมกันได้ มีผู้นำ หรือผู้รู้ และชุมชนมี ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว  

3) ด้านการจัดการ หมายถึง การที่ชุมชนมีกฎ ระเบียบในการจัดการกับทรัพยากร 
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างชัดเจน มีกลุ่ม องค์กร หรือกลไกการทำงานเพ่ือจัดการท่องเที่ยว 
และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนร่วมกัน มีระบบความเป็นธรรมในการกระจาย
รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว และมีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์กับการพัฒนาชุมชน 

4)  ด้านการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างการ 
เรียนรู้ การรับรู้ และความเข้าใจ อันดีในความแตกต่างของวัฒนธรรม มีระบบการเรียนระหว่างชุมชน
กับนักท่องเที่ยว และการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหนวัฒนธรรมของชุมชน  

เช่นเดียวกับสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2563) องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน มีองค์ประกอบอยู่ 4 ด้าน กล่าวคือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 
3) การจัดการ 4) การเรียนรู้ ประเด็นสำคัญของแต่ละองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ 

1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม 
สมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

2) ด้านองค์กรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์  หรือผู้มีความรู้  และ 
ทักษะในเรื่องต่าง ๆ หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

3) ด้านการจัดการ มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการ 
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ท่องเที่ยว มีองค์กรหรือกลไกในการทำงานเพ่ือจัดการการท่องเที่ยว   และสามารถเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้  มีการกระจายผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม มีกองทุนที่         
เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  
            4) ด้านการเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และ
ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ชาวบ้านกับผู้มาเยือน สร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของ
ชาวบ้านและผู้มาเยือน 

จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  

        (1) ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   

   (2) ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  
2) ด้านองค์กรชุมชน  
   (1) ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน  
   (2) มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ และมีทักษะในเรื่องต่าง ๆ หลากหลาย  
   (3) ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  
3) ด้านการจัดการ  
   (1) มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  
   (2) มีองค์กรหรือกลไกในการทำงานเพ่ือจัดการการท่องเที่ยว และสามารถ

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้  
   (3) มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนด้านการเรียนรู้  
4) ด้านการเรียนรู้ 

     (1) ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และเข้าใจในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
     (2) มีระบบจัดการให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน 
     (3) สร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วน
ของชาวบ้านและผู้มาเยือน 
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2.3.3 การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม  

การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวกับทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคม

เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและการสัมพันธ์กับ

ภายนอกควรจะเชื่อมโยงให้เห็นการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม  อีกทั้งเป็น

เครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและ

ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของการท่องเที่ยวให้มี ความหมาย

มากกว่าการพักผ่อน ความสนุกสนาน และความบันเทิง หากได้เปิดมิติของการท่องเที่ยวเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเคารพคนในท้องถิ่น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2550)       การ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น หากมีการ

พัฒนาไปในทิศทางที่ดีและอาจกลายเป็นกลไกในการบรรเทาความยากจนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ในชุมชน เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  การ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีรากฐานมาจากการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และการ

วางแผนผลิตภัณฑ์สำหรับนักท่องเที่ยว นั่นเป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทาความยากจน เสริมสร้างพลัง

ชุมชนท้องถิ่น การดำรงชีวิต ส่งเสริมความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปกป้องสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและมีส่วนช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำ ช่วยลดการรั่วไหลให้น้อยที่สุดเนื่องจากช่วย

เพ่ิมการเชื่อมโยงอำนาจให้แก่คนในท้องถิ่นและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การท่องเที่ยวเป็น

ทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท เมื่อคนในท้องถิ่นรับรู้ผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพสูงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงด้านสิ่งแวดล้อม (Dodds, 2018) 

นอกจากการสร้างรายได้เพ่ือบรรเทาความยากจนภายในชุมชนแล้ว การพัฒนาการท่องเที่ยวยังส่งผล

ให้เกิดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นภายในชุมชน เป็นต้นว่าการสร้างถนนทางเข้าออก 

รวมถึงการเดินทาง การติดต่อสื่อสารที่สะดวกและดีข้ึน มีการลงทุนเกิดข้ึนภายในชุมชนหมายความถึง
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เกิดรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นจากการจ้างงานในโครงการต่าง ๆ ทำให้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ต่าง ๆ 

ดีขึ้นตามลำดับ (นนท์ลฉัตร วีรานุวัตต์ิ, 2559: 37 - 38) 

2.3.4 หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน  ที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังนี้  

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550) 

1)    ชุมชนเป็นเจ้าของ 

2)    ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ 

3)    ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 

4)    ยกระดับคุณภาพชีวิต 

5)    มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 

6)    คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7)    ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 

8)    เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

9)    เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 

10)  มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

การที่จะให้ชุมชนดำเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว   ในขณะเดียวกันก็
ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ ยวทั่วไป
กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสำคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชน
ท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม และมีแนวคิดที่แตกต่างออกไปในหลักการทำงานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของวีระพล ทองมา (2559) ที่กล่าวว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาแบบองค์รวมและเกี่ยวกับกลุ่มคนต่าง ๆ มากมาย เมื่อมองในบริบทของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจึงควรต้องมี
หลักการร่วมกัน (วีระพล ทองมา, 2559) ดังนี้  
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         1) การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง กล่าวคือ
ชุมชนได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้ว ชุมชนร่วมตัดสินใจ
ลงมติที่จะดำเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร  

2) สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วมวางแผน ร่วมทำกิจกรรม ร่วมติดตาม
ประเมินผล ร่วมกันเรียนรู้และรับประโยชน์ร่วมกัน  

3) ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร หรือจะเป็นองค์กรชุมชน
เดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ก็ได้ เพ่ือกลไกที่ทำหน้าที่แทนสมาชิกทั้งหมด
ในระดับหนึ่ ง และดำเนิ นการด้านการกำหนดทิศทาง น โยบ ายการบริหาร การจัดการ                
การประสานงาน เพ่ือให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชนที่เห็น
ร่วมกัน  

4) รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องคำนึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ  

5) มีกฎกติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน สำหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และสามารถ
กำกับดูแลให้เป็นไปตามกติกาท่ีวางไว้  

6) ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว ควรมี
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีความชัดเจน  

7) การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลงร่วมภายในชุมชนด้วย 
เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา
ร่วมกันถึงขีดความสามารถในการรองรับ  

8) รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีส่วนไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษา

สิ่งแวดล้อม  

9) การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องดำรงอาชีพหลักของ

ตนเองไว้ได้ ทั้งนี้หากอาชีพของชุมชนเปลี่ยนเป็นการจัดการท่องเที่ยว จะเป็นการทำลายชีวิตและ    

จิตวิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน  

10) องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และ

พร้อมจะหยุดเมื่อเกินความสามารถในการจัดการ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชน

และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชน        
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จะเป็นไปได้ด้วยดีนั้นยังต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้แก่ การตลาด 

นโยบายรัฐที่เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น (วีระพล ทองมา, 2559) 

  

2.3.5 กระบวนการเรียนรู้ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
กระบวนการเรียนรู้ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ 

              1) ศักยภาพของคน  ต้องเริ่มที่คนในชุมชนที่จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเองให้ดี

เสียก่อนเพ่ือความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคนในชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความ

สามัคคี ทำงานร่วมกันได้  

              2) ศักยภาพของพ้ืนที่ หมายรวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมา คนในชุมชนต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรในชุมชนของตน สามารถที่จะนำมาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมี

ความพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดพ้ืนฐานทางด้านการท่องเที่ยว

โดยชุมชนและการจัดการในพื้นท่ีได้ด้วย  

      3) การจัดการ เป็นเรื่องที่ ไม่ ง่ายนักที่จะทำอะไรเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุด       

เกิดความยั่งยืน สมดุลในกลุ่มคนหมู่มาก ดังนั้นชุมชนที่จะสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนได้ ต้องเป็นชุมชนที่มีผู้นำที่เป็นที่ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน์ เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการพูดคุยกำหนด

แนวทางในการเตรียมความพร้อมชุมชนรู้ว่าพ้ืนที่ของตนจะมีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้

อย่างไร ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และจะมีการกระจายจัดสรรรายได้ให้ยุติธรรม จากที่กล่าวมาทั้งหมด

นี้สิ่งสำคัญที่สุดของชุมชนก็คือการมีส่วนร่วม อันหมายรวมถึง ร่วมในทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพ่ือส่วนรวม 

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550; สุญาพร ส้อตระกูล, 2554) 

     4) มีส่วนร่วม การสื่อสารพูดคุยเป็นการสื่อความคิดเห็น การถกปัญหา รวมถึงการ

หาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการระดมความคิดจากประสบการณ์ของนักวิจัยท้องถิ่นพบว่าชุมชน 

จัดให้มีเวทีพูดคุย ร่วมกันคิดวางแผนดำเนินการ (สุญาพร ส้อตระกูล , 2554) ประสานงานกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน สร้างกฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่าง ๆ เพ่ือให้

คนในชุมชนรวมถึงผู้มาเยือนปฏิบัติตาม (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550) 
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2.3.6 ผลกระทบจากการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

            วีระพล ทองมา (2559 อ้างถึงใน วีระพล ทองมา, 2547: 17-22)  ได้กล่าวถึง
ผลกระทบจากการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควร
ตระหนักถึงว่าทุกอย่างที่ดำเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ตั้งอยู่ สิ่งแวดล้อมโดยรอบทั้งสิ้น ซึ่งมี
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ได้แก่  

     1) ผลกระทบด้านบวก ส่งผลให้ชุมชนมีจิตสำนึกเกิดการพัฒนาตนเอง พ่ึงพาตนเอง 

คิดเป็นทำเป็น มีความพยายามในการเรียนรู้พัฒนา เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นมีการรวมตัวกัน สร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความคาดหวังและความพยายามที่จะดำเนินการ

เพ่ือให้เป็นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3  ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้าน

สิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนคือการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 

สืบสานสืบทอด ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดความรักความภาคภูมิในความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

มีส่วนร่วมในทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันในที่สุด (วีระพล ทอง

มา, 2559) สอดรับกับพจนา สวนศรี (2546 อ้างถึงในวีรภรณ์ โตคีรี, 2557)  ที่กล่าวถึงผลกระทบ

ด้านบวกใน 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม

การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ

ชุมชนและท้องถิ่น เกิดการขยายตัวของธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว มีการสร้างอาชีพและการจ้างงาน

แก่คนในท้องถิ่น เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นเป็นการเพ่ิมรายได้ต่อหัวของชุมชนในท้องถิ่น 

ทำให้ เกิดการกระตุ้นการผลิตของชุมชน ช่วยลดปัญหาการขาดดุลเงินตราระหว่างประเทศ            

2) ด้านสังคม เกิดความเจริญทางสังคมจากการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวที่

ส่งผลให้คนท้องถิ่นได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปกครองอาชีพ

ของชุมชนท้องถิ่น โครงสร้างครอบครัว สร้างความสามัคคีภายในชุมชน เสริมสร้างการศึกษาและ

ความปลอดภัย จึงลดการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนในท้องถิ่น และยังช่วยสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 3) ด้านวัฒนธรรม ทำให้เกิดการใช้วัฒนธรรมเป็นสิ่งดึงดูดใจ

นักท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจและเกิดการฟ้ืนฟูสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเกิดความรักหวง

แหนและภาคภูมิใจทำให้เกิดการร่วมมือกันอนุรักษ์จนนำมาผลิตและจำหน่ายเป็นสินค้าจากงาน

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 4) ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนเกิดการตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อมและช่วยกัน

รักษาฟ้ืนฟูและส่งเสริมคุณค่าของสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชน
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ท้องถิ่น อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าหาแนวทางรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  เป็นไปในทิศทาง

เดียวกับการแนวทางในการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำนักงานจังหวัดกระบี่ (2558)         

ที่ เล็งเห็นประโยชน์จากการท่องเที่ ยวโดยชุมชนต่อชุมชนและนักท่องเที่ ยว 4 ด้าน ได้แก่                

1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2) การฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 3) การพัฒนาคน 4) เศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิต คือ 1) การมีส่วนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ความอยู่รอดของ

ชุมชนขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน คนในชุมชน มีความเชื่อมโยง

ผูกพันกับทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการ

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผยแพร่ภูมิปัญญาในการจัดการ

ทรัพยากร สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สร้างความร่วมมือ

ของ หน่วยงานในการทำงานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 2) การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น  วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจะทำให้ชุมชน สามารถ

ปรับตัวให้อยู่ในสังคมโดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสืบทอด

สู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับ

คนในชุมชนในการนำเสนอ “ของดี” ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ทำให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และ

ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกันกำหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

อะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการนำเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัว

สำหรับนักท่องเที่ยว การที่มีนักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนท้องถิ่น 

เป็นตัวกระตุ้น อีกทางหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการนำเสนอข้อมูล 

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน ทำให้เยาวชนคนรุ่น

หลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง  3) การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคน         

ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น หรือชาติพันธุ์ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน   

การมีพ้ืนที่ทางสังคม ได้รับการยอมรับจากคนภายนอก เป็นหัวใจสำคัญของการดำรงไว้ซึ่งความเป็น

ชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและกำหนดบทบาทของชุมชนต่อการ

ท่องเที่ยว มีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในชุมชน สร้างระบบในการบริหารจัดการและแก้ไข

ปัญหาการท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยชุมชนเองมีการพัฒนาทักษะและเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ให้กับ

สมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ให้คนในชุมชนมีความเชื่อมั่นในการนำเสนอปัญหา
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และความต้องการกับหน่วยงานภายนอก นำเสนอประสบการณ์และความสำเร็จในการพัฒนากับคน

และหน่วยงานที่มาศึกษา-ดูงาน นอกจากเป็นการพัฒนา “คนใน” แล้วยังให้การศึกษากับ “คนนอก” 

ด้วย 4) การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่น         

การท่องเที่ยวเป็นการดึงคนจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน 

คือ วิถีชีวิตที่แตกต่าง วัฒนธรรมดั้งเดิม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ จุดดึงดูด คือ      

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีการดำรงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นรายได้เสริม

ที่สามารถนำรายได้นั้นไปดำรงชีพ โดยที่คนในชุมชนยังคงดำเนินวิถีดั้งเดิมหรือเป็นการสร้างทางเลือก

เรื่องรายได้ให้กับบางครอบครัว ในการสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้างงานให้กับ

คนในชุมชน การท่องเที่ยว โดยชุมชนจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา

ชุมชนและสาธารณประโยชน์  

2) ผลกระทบด้านลบ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ จำนวนขยะที่เพ่ิมมากขึ้นจาก

นักท่องเที่ยว การใช้น้ำ ระบบนิเวศธรรมชาติ การรับวัฒนธรรมที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เกิดกระแสการ

เลียนแบบ มีความขัดแย้งทางความคิด เสียความเป็นส่วนตัวในการที่จะต้องรองรับนักท่องเที่ยว และ

ที่สำคัญคืออาจถึงกับสูญเสียเอกลักษณ์ของท้องถิ่น หากมีการตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเที่ยวมากเกินไป ในส่วนการตลาดนั้นแต่ละชุมชนจะต้องให้ข้อมูลแนะนำชุมชนตนเองและ

ชุมชนอ่ืนที่ถูกต้องและน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว และท่ีน่าภูมิใจสำหรับชุมชนคือ การรักษ์และหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมา แต่ชุมชนไม่ได้ละทิ้ง

พ้ืนฐานเดิม หรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามกระแสวัฒนธรรม และไม่ได้มุ่งหวังรายได้จากการท่องเที่ยว

ที่จะได้ให้เป็นรายได้หลักของชุมชนโดยละทิ้งอาชีพดั้งเดิมที่จะเป็นการที่จะปรับตัวเพ่ือรองรับกระแส

การท่องเที่ยวที่เข้าไปในชุมชน (วีระพล ทองมา, 2559) ในทรรศนะของพิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553) 

ได้สะท้อนถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวเพ่ือให้พึงระวังในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้

เป็นไปอย่างรอบคอบใน 5 ด้าน คือ 1) การเกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการก่อสร้า งสิ่งอำนวย

ความสะดวกหรือสาธารณู ปโภคด้านการท่องเที่ ยวขึ้น  เกิดมลภาวะและปัญหาด้านขยะ              

การเสื่อมสลายหรือไม่เพียงพอในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมไปถึงน้ำและอาหาร        

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในชุมชน และลักษณะสถาปัตยกรรมที่ไม่ เหมาะสมซึ่ง

อำนวยประโยชน์แต่ด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น 2) เกิดการขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มที่

ต่อต้านการท่องเที่ยว ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในรูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยว ความขัดแย้ง
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ระหว่างกลุ่มอำนาจ การเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานและรายได้ที่เกิดขึ้นใหม่จากการท่องเที่ยวทำให้มี

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสมาชิกในชุมชนหรือครอบครัว และสุดท้ายคือกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

เช่น ที่พัก เมื่อสร้างขึ้นแล้วอาจจะมีการปิดกั้นพ้ืนที่เป็นส่วนบุคคลทำให้คนในชุมชนไม่สามารถเข้าไป

ในที่ท่ีคุ้นเคยได้อีก  3) ผลกระทบทางวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการชมวัฒนธรรมของชุมชน

จึงเกิดการขายหรือแสดงวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งบางชุมชนจึงต้องยึดติดกับภาพลักษณ์ที่นำเสนอในการ

ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะไม่ใช่วิถีชีวิตประจำวันที่แท้จริงเพ่ือไม่ให้นักท่องเที่ยว

ผิดหวัง หรือแม้แต่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวชาวบ้านอาจจะต้องละทิ้งการประกอบอาชีพหลัก เช่นทำไร่ 

ทำนา เพ่ือหันมาเป็นแรงงานด้านการท่องเที่ยวแทน ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลต่อประเพณีวัฒนธรรมที่

เคยปฏิบัติมา 4) ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชุมชน ก่อให้เกิดการจราจรติดขัดและชุมชนที่แออัด 

การเพ่ิมค่าครองชีพที่สูงขึ้น การที่มีผู้คนแปลกหน้าเข้ามาในชุมชน ซึ่งอาจมาร่วมงานพิธีต่าง ๆ     

โดยชุมชนไม่เต็มใจ และการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เคยเป็นของชุมชน ต้องเกิดการ

โยกย้ายที่อยู่อาศัย การทำงานหรือแหล่งนันทนาการ 5) ความคาดหวังที่ว่าการท่องเที่ยวจะนำ

ผลประโยชน์มาสู่ชุมชนนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

เช่น รายได้ไม่ดี งานไม่ได้มีมากอย่างที่คาดหวังเอาไว้ เพราะงานที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญจะ

ตกอยู่กับบุคคลภายนอกชุมชนมากกว่าและคนในชุมชนจะได้เพียงงานในระดับล่างเนื่องจากยังไม่ ได้

รับการฝึกทักษะที่ตรงต่อความต้องการของงานนั้น ๆ พจนา สวนศรี (2546 อ้างถึงในวีรภรณ์ โตคีรี, 

2557)    1) ด้านเศรษฐกิจ เกิดปัญหาด้านคุณภาพแรงงานจากรายได้เป็นฤดูกาลและภาวะว่างงาน

นอกฤดูกาลท่องเที่ยว ในส่วนราคาสินค้าและค่าครองชีพนั้นสูงขึ้นจนเกิดการสั่งซื้อสินค้าจาก

ต่างประเทศเข้ามาใช้ในชุมชน เกิดการขัดแย้งด้านผลประโยชน์และส่วนแบ่งที่ควรจะได้รับ แม้กระทั่ง

ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสังคมที่ต้องจัดหาผู้รับผิดชอบ 2) ด้านสังคม เกิดการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมชุมชน มีอุปนิสัยที่เปลี่ยนไป การขาดความผูกพันกับ

ครอบครัวจนเกิดการอพยพย้ายถิ่น ปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ความขัดแย้ง

ระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว และการก่ออาชญากรรม3) ด้านวัฒนธรรม เกิดปัญหาการทำลาย

ทรัพยากรและเกิดความขาดแขลนทรัพยากรท้องถิ่น ประสบภาวะภูมิทัศน์เสื่อมโทรม มลภาวะทางน้ำ

และเสียงที่รบกวนความเป็นอยู่ของชุมชน 

เมื่อได้ศึกษาถึงผลกระทบจากการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว  ประการต่อไปที่จำเป็น
ต่อการวิจัยในครั้งนี้ คือ ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดย
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องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ที่มีวัตถุประสงค์
ในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ดังภาพที่ 2.1 

 

ภาพที่ 2.1 ยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
   ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2561) 

ซึ่งหมายถึงการทำงานทั้งระบบเพ่ือใช้การท่องเที่ยวมาเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการ

กระจายรายได้มากขึ้น เน้นการเชิดชูทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้น

จิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นโจทย์ในการทำงานร่วมกันดังนั้นจึงมีกลยุทธ์

สำคัญที่จะช่วยยกระดับให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 5 กลยุทธ์สำคัญ (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย, 2561) ดังนี้  

1) การพัฒนาคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชน

และท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้  

2) การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่ามีดีอะไรและต่อยอด

นำเสนอจากทรัพยากรที่มี ไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะไม่ใช่อัตลักษณ์ของท้องถิ่น  

3) การตลาดที่เหมาะสมกับชุมชน  เพ่ือแสวงหาตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแต่ละ

ชุมชน และสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียอัตลักษณ์

ของชุมชนนอกจากนั้น เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการนำเที่ยวให้นำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเส้นทางการท่องเที่ยว  
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4) การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือทำงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่

เข้มแข็งได้ในระยะยาว โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาการสนับสนุนของภาครัฐหรือภาคเอกชนเสมอไป  

5) การประเมินผลด้วยตัวชี้วัดความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากวัตถุประสงค์หลัก

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์ ดังนั้นตัวชี้วัดความสำเร็จจึงไม่ใช่

เพียงรายได้ที่เพ่ิมขึ้นหรือนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น แต่เป็นความอยู่ดีมีสุขในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเป็นการแลกเปลี่ยนของ

เจ้าบ้านและผู้มาเยือนที่เท่าเทียม มีความสุขร่วมกัน   

จากการการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วนั้น  หัวข้อต่อไปจะ

กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้วิจัยศึกษา

เรื่องแนวทางการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับธุรกิจชุมชน       

จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ และการจัดการธุรกิจชุมชน ดังนี้ 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน   

ธุรกิจชุมชนได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถยกระดับ

รายได้แก่ครัวเรือนในชุมชน พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชนให้พ่ึงพิงตนเองได้อย่างแท้จริง  และ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรวม และถึงแม้ว่าภาพรวมจะเติบโตได้อย่างเห็นได้ชัดโดยการ

สนับสนุนจากนโยบายต่าง ๆ จากภาครัฐ แต่เมื่อพิจารณาในระดับหน่วยย่อยของแต่ละธุรกิจ พบว่า

ยังคงประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพสินค้า ประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ำ รวมทั้งในด้านการตลาดหรือ

ช่องทางการจำหน่ายและรัฐมองว่าส่วนหนึ่งของปัญหา คือ เรื่องทุนในการผลิตซึ่งต่อมาในปี 2548 

ภาครัฐเห็นว่าควรสร้าง ความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือกันของคนในชุมชน   

จึงมีการส่งเสริมให้มีการประกอบการโดยอาศัยการร่วมมือกันของคนในชุมชนในรูปของวิสาหกิจ

ชุมชน (SMCE หรือ Small and Micro Community Enterprise) ซึ่งหมายถึง กิจการของชุมชน

เกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน       

มีวิถีชีวิตร่วมกัน และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็น

นิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน (ประมา 
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ศาสตระรุจิ, 2561) แต่จากนโยบายของภาครัฐในการเข้าไปเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ก่อเกิดการพ่ึงพาตลาดและการพ่ึงพาทรัพยากรภายนอกมากเกินไป ภาครัฐแนะนำให้

เกิดการผลิตที่ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้จากค่าจ้าง ค่าวัตถุดิบ ออกแบบสินค้าให้ทันตามความ

ต้องการของผู้บริโภคทำให้ชุมชนผลิตจำนวนมาก สินค้าเหมือนกันขายไม่ได้และยังไม่สามารถนำมา

ผลิตเป็นสินค้าส่งออก เพราะปัจจัยการผลิตไม่ได้มาจากฐานการผลิตจากรากฐานของชุมชน ชุมชน

ต้องหันมาร่วมมือรวมกลุ่มกันทำธุรกิจกันเองภายในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน    

ซึ่งการผลิตเกิดจากความคิดร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการในเรื่องเงินทุนและกำลังแรงงาน 

โดยอาศัยความได้เปรียบทางกายภาพวัตถุดิบและภูมิปัญญาที่สั่งสมมาของชุมชน (สุจินดา ชุณหชาคร, 

2550)  

ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปโดยการรวมกลุ่มในชุมชน         

เพ่ือผลประโยชน์นั้นตกแก่คนในชุมชนที่ร่วมดำเนินการนั้นล้วนเป็นธุรกิจชุมชนทั้งสิ้น ดังเช่นที่นักวิจัย

หลายท่านได้ให้ความหมายของธุรกิจชุมชน (Community Business) ไว้อย่างหลากหลายว่า คือ   

การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทำมาหากินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขและ

ความเข้มแข็งต่อชุมชนนั้น ๆ ซึ่งธุรกิจชุมชนจะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนที่

พ่ึงตนเองได้ มิได้หมายถึงการพ่ึงตนเองด้วยเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว แต่หมายถึงการพัฒนาโดยรวม

โดยไม่เป็นภาระให้กับรัฐหรือต้องพ่ึงพาภายนอก ธุรกิจชุมชนจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของระบบ

เศรษฐกิจระดับชุมชนในการพัฒนาความร่วมมือกับระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ          

เพราะการที่ชุมชนไม่ต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกย่อมหมายถึงโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่   

เท่าเทียมกันจะเป็นไปได้มากขึ้น อันเป็นหลักการที่จะนำไปสู่การเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่มั่นคง  

และยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอย่างแท้จริง (สุภาพร พรมมะเริง, 2561) เช่นเดียวกับ

ภาคภูมิ พรหมมาณพ (2551) ที่กล่าวว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน      

โดยอาศัยปัจจัยการผลิตที่ชุมชนนั้นเป็นเจ้าของ โดยการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีความ

สอดคล้องกับวิถีในชุมชนนั้น และมีการจัดการที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ เมื่อชุมชนหมู่บ้านจัดตั้งธุรกิจชุมชนขึ้นมาได้แล้ว จะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากร

ของตนชุมชนตนเองหวงแหน ปกป้องและรักษาทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิต เป็นไปในแนวคิด

เดียวกันกับเกรียงไกร โพธิ์มณี และสุภาภรณ์ พรหมฤาษี (2557) ที่ได้กล่าวไว้ว่า คือ การรวมตัวของ

กลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันได้ตกลงกันที่จะประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรและความชำนาญ
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ของคนในชุมชนนั้น ๆ เป็นหลัก โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจะแบ่งปันให้กับสมาชิกที่

เป็นผู้ดำเนินการ ในอีกทรรศนะที่ระบุถึงลักษณะของธุรกิจชุมชนโดยลั่นทม จอนจวบทรง (2557)   

ได้นำเสนอว่าธุรกิจชุมชนจัดว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากมีขนาดของการผลิตและบริการที่ไม่มาก 

และมีเงินทุนที่ไม่มาก แต่ธุรกิจชุมชนมีลักษณะเฉพาะที่ลักษณะของเจ้าของและจำนวนสมาชิกจะมี

จำนวนมาก โดยรวมมีลักษณะ คือ 1) โครงสร้างองค์กร จะมีเจ้าของร่วมกัน คือ สมาชิกทุกคนที่ร่วม

ลงหุ้นหรือสมัครเป็นสมาชิก โดยมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการที่คัดเลือกจากสมาชิก

และมีเจ้าหน้าที่บริหารงานหรือผู้จัดการ ซึ่งส่วนมากคือสมาชิกของธุรกิจที่ยินดีขึ้นมาทำงานบริหาร

หรืองานบริหารองค์กรและการตลาด โดยไม่มีการจ้างผู้บริหารมืออาชีพ เนื่องจากไม่มีเงินทุนในการ

บริหารมากนัก 2) กลยุทธ์การทำงาน สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและดำเนินกิจกรรม

ทางธุรกิจ การผลิต ขึ้นอยู่กับความสามารถของสมาชิกเป็นหลักในการผลิตสินค้าและบริการ เช่น 

หัตถกรรมพ้ืนบ้านและผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น การผลิตอาหารและสมุนไพรจากพืชในท้องถิ่นที่สืบ

ทอดกันมา 3) โมเดลธุรกิจ มีแนวทางการสร้างรายได้ 2 แบบ คือ สร้างสินค้าเฉพาะเจาะจงที่ใช้ฝีมือ 

มีเอกลักษณ์เฉพาะชิ้นและจำหน่ายในราคาสูง เช่น งานหัตถกรรม งานศิลปะ แต่หลายแห่งยังทำราคา

ขายที่สูงไม่ได้เนื่องจากขาดทักษะด้านการตลาดหรือการพัฒนาคุณภาพสินค้า แบบที่สองคือ การเน้น

ผลิตสินค้าทั่ว ไป และเน้นจำหน่ายจำนวนมาก 4) ทรัพยากร จะรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เงินทุนและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งธุรกิจชุมชนมีทรัพยากรทั้ง 3 ด้านอย่างจำกัด แต่มีทักษะ

เฉพาะด้านที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและพัฒนาจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ

ตลาด ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่ชุมชนยังขาดและต้องพัฒนาองค์ความรู้นี้ 5) การจัดการความรู้  ด้วยแนวทาง

แบบกระบวนการที่เน้นกิจกรรมและบุคคลเพื่อการจัดการความรู้  

จะเห็นได้ว่าธุรกิจชุมชนนั้น หมายถึง การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเดียวกันเพ่ือดำเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจโดยอาศัยปัจจัยการผลิตซึ่งสอดคล้องกับวิถีชุมชน ประกอบด้วย เงิน ทรัพยากร ผลผลิต 

ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมและสังคม หมายรวมถึงวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายหลัก คือ     

การสร้างรายได้และการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นการรักษาและ  

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

การทำธุรกิจต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ทุน การตลาด การจัดการ แรงงาน 

วัตถุดิบ เทคโนโลยี และข้อมูล ชาวบ้านแต่ละคนมีปัจจัยแต่ละอย่างที่เป็นความสามารถเฉพาะตนเป็น

ต้นทุน นำมาร่วมกันคิดร่วมกันทำในลักษณะธุรกิจชุมชน เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันเกื้อหนุนให้
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ดำเนินธุรกิจไปได้ ผลจากกระบวนการทำงานยังพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มี

ความรู้ความชำนาญมากขึ้น ส่งเสริมให้ชาวบ้านพยายามพัฒนาตนเองให้เท่าทันสภาวะการแข่งขัน  

ในตลาด สามารถคิดค้นทางเลือกอ่ืน ๆ ให้กับตนเองและชุมชนได้  ธุรกิจชุมชนจึงเป็นกิจกรรมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนได ้ 

นอกจากนี้  ขวัญกมล ดอนขวา (2556 อ้างถึงใน ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555) ยังกล่าวถึงการที่ธุรกิจชุมชนจะประสบความสำเร็จได้นั้น ควรมีขั้นตอน

การดำเนินงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้  

1) ค้นหาความต้องการของตลาด ธุรกิจชุมชนจะต้องทราบถึง ความต้องการสินค้าและบริการ

ของตลาด ความได้เปรียบทางด้านการผลิตหรือการแข่งขันเพราะชุมชนแต่ละพ้ืนที่มีความได้เปรียบ

ทางด้านทรัพยากรที่แตกต่างกัน นั่นคือชุมชนควรตระหนักว่า จะนำทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่มาผลิต

สินค้าอะไร ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาดังกล่าวนี้จะเรียกว่าปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ว่า    

ผลิตอะไร (What) (ขวัญกมล ดอนขวา, 2556) 

2) เลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสม  ธุรกิจชุมชนต้องทราบว่าผู้ที่จะลงมือผลิตมีใครบ้าง และผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตมีใครบ้าง จึงควรให้ผู้ที่มีความสามารถนี้เป็นผู้ลงมือผลิต ให้คำแนะนำในการผลิต 

ให้มีการระดมสมองของคนเหล่านี้ และยังสามารถพ่ึงพาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น หน่วยงาน

ราชการ สถาบันวิชาการต่าง ๆ นอกจากนี้ในการผลิตที่เหมาะสมของธุรกิจจะต้องคำนึงถึง ปัจจัยการ

ผ ลิ ต  อั น ป ร ะก อ บ ด้ ว ย   ที่ ดิ น (Land)  แ ร งงาน  (Labor)  ทุ น ที่ ใช้ ใน ก า รด ำ เนิ น งาน 

(Capital)  ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหานี้จะเรียกว่าปัญหา

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ว่า ผลิตอย่างไร (How) (ขวัญกมล ดอนขวา, 2556) 

3) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  ธุรกิจชุมชนจะต้องทราบว่าควรขายสินค้าให้กับใคร และลูกค้าจะซื้อ

สินค้าของเราได้อย่างไร ซึ่งลูกค้าอาจแบ่งเป็น ลูกค้าท้องถิ่น และลูกค้านอกท้องถิ่น ซึ่งขึ้นอยู่กับตัว

สินค้าและความต้องการสินค้าจะเป็นตัวกำหนดว่า ลูกค้าเป็นใคร เช่น กรณีผ้าทอเกาะยอ ลูกค้าเป็น

คนนอกท้องถิ่น กรณีปั๊มน้ำมัน ลูกค้าจะเป็นคนในท้องถิ่น สำหรับการเข้าถึงลูกค้านั้น สามารถแบ่ง

ลูกค้าออกเป็นอีก 2 ประเภท ประกอบด้วย ลูกค้าปลีก คือ ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อสินค้าเพ่ือนำไปบริโภค

เอง และลูกค้าส่ง คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในปริมาณมากเพ่ือนำไปขายต่อ ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหา

นี้จะเรียกว่าปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ว่า ผลิตเพ่ือใคร (For whom) (ขวัญกมล ดอนขวา, 2556) 
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4) กำหนดรูปแบบที่เหมาะสม แบ่งเป็น 

    (1) กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (Informal Group) คือ ไม่มีการจดทะเบียนตามกรอบกฎหมายใด 

มีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน แต่ไม่สามารถทำนิติกรรมในนามของกลุ่มได้ ข้อเสียของการตั้ง

กลุ่มแบบนี้คือ ไม่สามารถระดมเงินทุนได้ และข้อดี คือ การบริหารงานภายในกลุ่มมีความคล่องตัว

เนื่องจากสมาชิกจะบริหารงานภายในกลุ่ม  

    (2) กลุ่มที่เป็นทางการ (Formal Group) คือ กลุ่มที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายไม่ว่าจะ

เป็นในรูปของสหกรณ์ หรือบริษัท จำกัด ข้อเสียของการจัดตั้งกลุ่มคือ การบริหารงานมีความซับซ้อน  

มากขึ้นและมีความล่าช้า สำหรับข้อดี คือ การระดมทุนสามารถทำได้รวดเร็ว  (ขวัญกมล ดอนขวา, 

2556)   

จากการการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับธุรกิจชุมชนแล้วนั้น หัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงแนวคิด

เกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากผู้วิจัยศึกษาเรื่องแนวทางการยกระดับองค์ประกอบ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน เพ่ือที่ชุมชนจะนำกลยุทธ์การแข่งขันมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้ 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน 

         กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) คือ กลยุทธ์ที่ต่อสู้แข่งขันกับคู่แข่งขันเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Thomas L. Wheelen et al., 2017) ด้วยการกำหนดตำแหน่งของ
องค์กรภายในอุตสาหกรรม ซึ่งตำแหน่งขององค์กรจะหมายถึง การกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
และบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตรงกับความสามารถขององค์กร สถานการณ์ในการ
แข่งขันเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้จะมองดูเหมือนไม่มีคู่แข่ง ซึ่งผลดีจากการแข่งขันจะไปพัฒนาคุณภาพของ
สังคมในภาพรวมจากการพยายามแข่งขันกันสร้างคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการที่ดีเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า (พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, 2561) 

ธำรง อังสุรัตน์โกมล (2559) และ Thomas L. Wheelen (2017) ได้ใช้แนวคิดของ Michael 

E. Porter ซึ่งเป็นผู้นำเสนอกลยุทธ์หลัก (Generic Competitive Strategy) 3 กลยุทธ์ที่เรียกว่าเป็น

กลยุทธ์หลัก หรือ “Generic” หรือ “General” เพราะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้กับทุกองค์การทั้ง
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ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หรือกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (Non -profit Organization) ที่ได้ให้

แนวคิดไว้ว่า การสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง การที่องค์กรสามารถสร้าง

ความสามารถที่ดีเด่นขึ้นมา และความดีเด่นนั้นก็สามารถนำมาสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันเพ่ือ

สนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด เพ่ือให้ธุรกิจอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่า

คู่แข่งขัน ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องกับทรัพยากร

และความพร้อมของธุรกิจ โดยความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถแสดงได้ด้วยผลประกอบการที่

เหนือกว่าองค์กรอ่ืนในช่วงเวลาหนึ่ง (ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, 2560) และมีวิธีที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์

สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของธุรกิจอยู่ 3 วิธี ดังนี้  

1. การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) การที่องค์การมีความสามารถใช้ต้นทุนใน

การผลิตสินค้าได้ต่ำกว่าคู่แข่งเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะหรือประโยชน์ใช้สอยที่คล้ายคลึง

กันกับคู่แข่ง ในขณะที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบด้านต้นทุน ทำให้ราคาสินค้าหรือ

บริการเมื่อคิดต่อหน่วยลดลงต่ำกว่าของคู่แข่ง หากต้องการให้มีกำไรสูงขึ้น มีสองวิธีคือ การเพ่ิมราคา

ขายและ/หรือลดต้นทุนขาย องค์กรที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการลดต้นทุนมากกว่า

การเพ่ิมราคาขาย ส่งผลให้สามารถจำหน่ายสินค้าหรือบริการได้ในปริมาณมาก มีปัจจัยส่งเสริม เช่น 

กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

ความสามารถ  
 2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) คือ ความสามารถของธุรกิจในการผลิตหรือ

ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ (Unique) และมีคุณค่าเหนือกว่า (Superior) ให้กับลูกค้า 

คำว่า Differentiation หมายถึง สินค้านั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งและตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้มากกว่าด้วยความแตกต่างอาจเป็นได้หลายด้าน เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้าน

พนักงาน ด้านภาพลักษณ์ หรือด้านส่งเสริมการตลาดจนกระทั่งลูกค้าได้รับความพึงพอใจและเต็มใจ

ซื้อแม้ราคาจะแพงกว่า เป็นกลยุทธ์ที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะคุณค่าที่เคยมีใน

อดีตอาจไม่ไดร้ับการยอมรับจากผู้บริโภคเม่ือเวลาเปลี่ยนไป  

3. การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ธุรกิจจะตอบสนองเฉพาะตลาดที่เห็นว่า

เหมาะสม และมีศักยภาพในการเติบโตเท่านั้นแนวคิดนี้มีจุดเด่นคือ องค์กรสามารถทุ่มเททรัพยากร

ของตนไปยังส่วนตลาดที่สนใจ และทำการผลิตสินค้าและบริการออกมาให้ตอบสนองกับความต้องการ

ของตลาดเฉพาะกลุ่มให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถทำให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ตรงจุด
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กว่า และสร้างความจงรักภักดีให้เกิดแก่องค์กรอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามแนวความคิดนี้ก็มีข้อจำกัดใน

ส่วนของขอบเขตจำกัดของตลาดซึ่งอาจจะไม่เพียงพอรองรับผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาขยายขอบเขต

ตลาดก็ทำได้ในวงจำกัดอีกทั้งในอนาคตตลาดส่วนนั้นหากมีการขยายตัวมากขึ้นจนเป็นที่สนใจของ

คู่แข่งรายใหญ่แล้ว อาจถูกรุกรานจากคู่แข่งธุรกิจเดียวกันได้ 

 Michael E. Porter อธิบายว่า ธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ลดต้นทุนหรือสร้างความแตกต่างจะสามารถ

สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอย่างแท้จริงเมื่อธุรกิจสามารถกำหนดขอบเขตหรือขนาดการ

แข่งขัน (Competitive Scope) ซึ่งก็คือ ขนาดตลาด (Market Scope) หรือ ตลาดเป้าหมาย (Target 

Market) ให้ชัดเจนว่าเป็นตลาดกว้าง (Broad) หรือ Mass Market หรือเป็นตลาดแคบ (Narrow) 

หรือ Niche Market เพ่ือที่ธุรกิจจะดำเนินการเรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รูปแบบของการ

จัดจำหน่าย กลุ่มลูกค้า อาณาเขตขาย และคู่แข่งขัน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  (Thomas L. 

Wheelen et al., 2017) 
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ภาพที่ 2.2 Porter’s Generic Competitive Strategy 
แหล่งที่มา: การจัดการเชิงกลยุทธ์ (หน้า 147) โดย Thomas L. Wheelen et al. (2017),  
              กรุงเทพฯ: ท้อป 

 

เมื่อนำกลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน คือ กลยุทธ์ลดต้นทุนและสร้าง

ความแตกต่างมาทำ Matrix กับขนาดตลาด ก็จะได้กลยุทธ์ 4 แบบ คือ 
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1) Cost Leadership คือ กลยุทธ์ลดต้นทุนที่นำมาใช้ในตลาดกว้าง 
2) Differentiation คือ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างที่นำมาใช้ในตลาดกว้าง 
3) Cost Focus กลยุทธ์ลดต้นทุนที่นำมาใช้ในตลาดแคบ 
4) Differentiation Focus กลยุทธ์สร้างความแตกต่างที่นำมาใช้ในตลาดแคบ 
 
1) Cost Leadership คือ กลยุทธ์ผู้นำทางด้านต้นทุน เป็นกลยุทธ์กลยุทธ์การแข่งขันเน้น 

การลดต้นทุนให้ต่ำ จะมุ่งกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่หรือเป้าหมายกว้าง ทำการผลิตในปริมาณมากให้ได้

ประโยชน์จากการประหยัดอันเกิดจากขนาด พยายามลดต้นทุนในการดำเนินงานจากประสบการณ์ 

(ความชำนาญ) การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงาน รวมทั้งการซื้อจากภายนอก 

พยายามลดต้นทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น บริการที่ให้กับลูกค้า พนักงานขาย และการ

โฆษณา รวมถึงที่ตั้งขององค์กรที่เหมาะสม ทำให้ได้เปรียบด้านต้นทุนที่ต่ำ เช่น ใกล้แหล่งผลิตวัตถุดิบ 

ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง เมื่อธุรกิจสามารถลดต้นทุนได้ก็สามารถลดราคาได้ โดยที่กำไรก็ยังได้

เท่าเดิม แต่ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

2) Differentiation กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง มุ่งเน้นเป้าหมายกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เป็น 

กลยุทธ์การแข่งขันที่ใช้หลักการการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากคุณค่าของสินค้าและบริการหรือจุดเด่นเป็น

พิเศษของความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการที่แตกต่างจากธุรกิจอ่ืน จะสามารถสร้างความ

ภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ของผู้บริโภคได้ ส่งผลให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและเต็มใจซื้อ

หาไปบริโภค ยินดีจ่ายในราคาสูงแม้จะมีราคาเฉลี่ยแพงกว่า (Premium Price) และไม่มีปัญหาเรื่อง

ความอ่อนไหวของราคา (Price Sensitivity) หมายความว่า หากต้นทุนสูงขึ้นก็สามารถผลักภาระไป

ให้ผู้ซื้อโดยการขึ้นราคาได้ 

3) Cost Focus กลยุทธ์ลดต้นทุนที่นำมาใช้ในตลาดแคบ เป็นกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างความ

ได้เปรียบทางด้านการแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำและมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มขนาดเล็กเฉพาะกลุ่ม 

(Niche)หรือตามเกณฑ์ของประชากรศาสตร์ เช่น เพศ วัย รายได้ การศึกษา อาชีพ หรือตามเกณฑ์

พฤติกรรมศาสตร์ หรือตามรูปแบบวิถีชีวิต เนื่องจากองค์กรมีความเชี่ยวชาญและความเชื่อมั่นในธุรกิจ

ของตนเองว่าธุรกิจควรมุ่งเน้นการดำเนินงานแค่ในพ้ืนที่ เพียงตลาดหนึ่ง ๆ เพราะจะสามารถ

ดำเนินงานหาข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในการแข่งขันได้ดีกว่าในตลาดกว้างทำให้ธุรกิจที่เลือกใช้กลยุทธ์

นี้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในตลาดขนาดเล็กที่เลือก 
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4) Differentiation Focus กลยุทธ์สร้างความแตกต่างที่มุ่งตอบสนองเฉพาะลูกค้ากลุ่มแคบ 

โดยการสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์นี้

เหมาะสำหรับธุรกิจที่เชื่อว่าสามารถตอบสนองความต้องการพิเศษของกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กได้

ดีกว่าที่มุ่งไปแข่งขันในตลาดใหญ่ องค์การจะต้องแสวงหาลูกค้ากลุ่มที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจาก

คู่แข่งทางธุรกิจรายอ่ืน ๆ ถือเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ยังมีโอกาสที่ยังไม่มีคู่แข่ง (ไพโรจน์ ปิยะวงศ์

วัฒนา, 2560; พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, 2561; Thomas L. Wheelen et al., 2017) 

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความได้เปรียบในการ

แข่งขันพบว่านักวิจัยและนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอตัวบ่งชี้ไว้หลายปัจจัย

ด้วยกัน จึงทำการรวบรวมตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงองค์ประกอบของความได้เปรียบในการแข่งขัน  

ดังตารางที่ 2.12 

ตารางที่ 2.12 การรวบรวมตัวบ่งชี้ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ลำดับ ชื่อผู้ศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. วสุธิดา นักเกษม, 2561 ✓ ✓  ✓       
2. ธำรง อังสุรัตน์โกมล, 2559 ✓   ✓ ✓   ✓   
3. สุดใจ ผ่องแผ้ว, 2559 ✓ ✓   ✓ ✓ ✓    
4. สรวิศ ปิ่นรัตนานนท์, 2555 ✓ ✓ ✓ ✓       
5. พัชสิรี ชมภูคำ, 2553 ✓   ✓ ✓   ✓   
6. ศรวณะ  แสงสุข, 2557  ✓         
7. วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2560 ✓ ✓ ✓        
8. Michael E.Porter, 1985 ✓ ✓ ✓        
9. วัญวิริญจ์ แจ้งพลอย, 2559 ✓ ✓ ✓ ✓       
10. พรนภา โคตะโน, 2557 ✓ ✓ ✓        
11. ณภัทร ทิพย์ศรี, 2558 ✓   ✓ ✓   ✓   
12. ฐาปณา ใจกล้า, 2560 ✓ ✓ ✓        
13. Alexandru Nedelea, 2013 ✓ ✓ ✓        
14. Ngah Rohana, 2015        ✓ ✓ ✓ 
15. Uchegbulam, Princess 2015 ✓ ✓ ✓        
16. ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, 2560 ✓ ✓ ✓        
17. พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, 2561 ✓ ✓ ✓        
18. Thomas L. Wheelen et al., 2017 ✓ ✓ ✓        

 รวมจำนวนตัวบ่งช้ี 16 14 11 6 4 1 1 4 1 1 
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หมายเหตุ : 1 = การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership), 2 = การสร้างความแตกต่าง (Differentiation),  
3 = การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market), 4 = การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response),  
5 = คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality), 6 = ความเช่ือถือในตราสัญลักษณ์และผลิตภัณฑ์  (Reliability of 
brand and products), 7 = การรับรองมาตรฐาน (Accreditation), 8 = นวัตกรรม (Innovation),  
9 = ทุนทางปัญญา (Intellectual capital), 10 = การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 
ตารางที่ 2.13 สรุปผลการจัดลำดับตัวบ่งชี้ที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

ลำดับ ตัวบ่งชี้ที่ถูกอ้างอิงมากท่ีสุด จำนวนครั้ง 

1. การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) 16 
2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)     14 
3. การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 11 

 
 จากการรวบรวมตัวบ่งชี้ความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามตารางที่ 2.4 พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ถูก

อ้างอิงมากที่สุดประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้  คือ  การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้าง

ความแตกต่าง (Differentiation) และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

 ความได้เปรียบทางการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับความสามารถที่ เป็นเลิศของธุรกิจในด้าน        

ขายสินค้าที่ถูกกว่า (Cost Leadership) คือ การที่องค์การสามารถผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน

ซึ่งเปรียบเทียบกับประโยชน์ใช้สอยของสินค้านั้นทำให้เกิดความได้เปรียบทางด้านต้นทุน ผลดีของ

ต้นทุนต่ำ ก็คือ ทำให้มีกำไรสูงกว่าปกติและขณะเดียวกันป้องกันคู่แข่งไม่ให้ลดราคาลง รวมถึงขาย

สินค้าและให้บริการที่ดีกว่า (Differentiation) คือ การสร้างความแตกต่างด้านสินค้าและบริการที่

พิเศษกว่าองค์การอ่ืนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรือหลายๆทาง และความแตกต่างนี้ทำให้ผู้ซื้ออยากใช้

สินค้านั้นและยินดีจะจ่ายราคาที่สูงกว่าสินค้าอ่ืน (วสุธิดา นักเกษม, 2561) สอดคล้องกับ วิโรจน์ 

เจษฎาลักษณ์ (2560) ที่ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า ธุรกิจต้องอาศัยหลักการสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน เพ่ือให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้แนวความคิดของ Michael E. Porter 

ซึ่งได้กล่าวหลักการไว้ว่า หากต้องการให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้แล้ว จะต้องใส่ใจใน 3 ประเด็น

ต่อไปนี้ 1) สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่สามารถหาได้จากสินค้าทั่วไปของผู้อ่ืน       

2) การมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำจะทำให้คู่แข่งอ่ืนไม่อยากที่จะเข้ามาแข่งขันด้วย เพราะว่าไม่คุ้มกับความ
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เสี่ยงในการอยู่รอด 3) การเจาะจงในตลาดคือการที่ธุรกิจมุ่งเน้นผลิตสินค้าหรือบริการให้กับตลาด

เฉพาะส่วน จะทำให้สามารถตั้งราคาขายได้สูงและไม่ต้องการเสี่ยงที่จะซื้อจากผู้อ่ืนอีก  ในเรื่องของ

ความได้เปรียบเชิงแข่งขันนี้ หลักความคิดของ Michael E. Porter ยังคงเป็นจริงจนถึงทุกวันนี้    

หากธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้จริง ๆแล้ว ย่อมจะทำให้สามารถดำรงอยู่ในความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

 ดังนั้น การที่ชุมชนจะประสบความสำเร็จได้จะต้องนำทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีมาวาง    

กลยุทธ์ระดับธุรกิจและวางแผนเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้านความแตกต่างที่ชุมชนยัง

ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการนำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าให้โดดเด่นให้ลูกค้ารับรู้ถึงความต่างและ

พร้อมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้น  ด้านต้นทุนที่ชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้

ควบคุมต้นทุนการผลิตได้  การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม ที่ชุมชนจะต้องผลิตสินค้าที่มีราคาที่

หลากหลาย ให้เหมาะสมกับกำลังซื้อของลูกค้า สามารถจับต้องได้  สินค้าที่มีความประณีตสูงเหมาะ

กับลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับสูง ควรพัฒนาสินค้าที่ระลึกชิ้นเล็ก ๆ เพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เมื่อมาเยี่ยมชมจะมาเป็นคณะใหญ่ แต่หากไม่มี

สินค้าท่ีหลากหลายเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจ่ายได้จะเป็นการพลาดโอกาสในการทำรายได้อย่างมาก 

Wernerfelt (1984 อ้างถึงใน นิศารัตน์ อนุตรวัฒนกุล, 2559) ได้เสนอแนวความคิดว่า   

การพิจารณาแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการการแข่งขัน นอกจากที่จะพิจารณาในเชิงของ

ผลิตภัณฑ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในทางตรงกันข้าม ก็ควรที่จะพิจารณาย้อนกลับ

ไปสู่แหล่งที่มาที่สำคัญที่สุดขององค์การในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งก็คือ ทรัพยากร

ภายในองค์การโดยหลักการคิดคือ องค์กรควรจะบริหารและจัดการทรัพยากรแบบมุ่งตอบสนองความ

เปลี่ยนแปลง และความต้องการของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ มุ่งเน้น

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยฉบับนี้ที่ศึกษาถึง

องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรภายในองค์กรที่เป็น

ต้นทุนในการดำเนินการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันตามทฤษฎีของ 

Michael E. Porter คือ การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง 

(Differentiation) และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์

ความได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว ตำบลแหลมผักเบี้ย 

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้กำหนดในบทที่ 3 ต่อไป 
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ตารางที่ 2.14 สรุปตัวบ่งชี้การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน ตัวบ่งชี้ 

1) การเป็นผู้นำด้านต้นทุน • ราคาที่ต่ำกว่า 

• ทำเลที่ตั้งเหมาะสม 

• มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 

• มีต้นทุนเดิมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต 

2) การสร้างความแตกต่าง • ผลิตภัณฑ์ 

• การบริการ 

• ด้านพนักงาน 

• ด้านภาพลักษณ์ 

• ด้านส่งเสริมการตลาด 

3) การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม • กิจกรรม 

• การบริการ 

• สิ่งอำนวยความสะดวก 

• ความสามารถในการรองรับ 
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ตารางที่ 2.15 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

ลำดับที่ แนวคิดและทฤษฎี แหล่งที่มา 

1 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร (2559) 

นิศา ชัชกุล (2557) 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556) 

พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (2553) 

ศรัญญา วรากุลวิทย์ (2551) 

ทิพวรรณ พุ่มมณี (2558) 

ราณี อิสิชัยกุล (2557) 

จินดาภา กลิ่นเมือง (2558) 

1.1 รูปแบบการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) 

1.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2558) 

ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2561) 

อิสริยา เลาหตรีรานนท์ (2552)     

ทิพวรรณ พุ่มมณี (2557) 

บุษบา สิทธิการ (2557) 

ราณี อิสิชัยกุล (2557) 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2556) 

มาศศุภา นิ่มบุญจาช (2558) 

ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (2560) 

อิสระพงษ์ เขียนปัญญา (2560) 

Tourism Western Australia (2008) 

Ma Rhona J.Pelasol (2012) 

Buhalis & Amaranggana (2013) 

2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

(2555) 



 72 

ลำดับที่ แนวคิดและทฤษฎี แหล่งที่มา 

3 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน ประมา ศาสตระรุจิ (2561)  

สุจินดา ชุณหชาคร (2550)  

เกรียงไกร โพธิ์มณี และสุภาภรณ์  

พรหมฤาษี (2557) 

ลั่นทม จอนจวบทรง (2557) 

ขวัญกมล ดอนขวา (2556) 

4 แนวคิดเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต (2561) 

ธำรง อังสุรัตน์โกมล (2559) 

ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา (2560)  

Michael E. Porter (1985)  

Thomas L. Wheelen et al. (2017) 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง “แนวทางการยกระดับทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย 

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

มาศศุภา นิ่มบุญจาช (2557) ทำการศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน ที่มีผลต่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาสันหนอกวัว (อุทยานแห่งชาติเขา

แหลม) ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีต่อองค์ประกอบทางการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาสันหนอกวัว พบว่า นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความสำคัญมาก

ที่สุด คือ ด้านกิจกรรม โดยรูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม เป็นด้านที่มีความสำคัญมากที่สุด 
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รองลงมา คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยสถานที่จอดรถเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว มีความสำคัญ

มากที่สุด ลำดับถัดมา คือ ด้านที่พักโดยสถานที่ตั้งของที่พักมีความสะอาดและมีความปลอดภัย    

เป็นด้านที่มีความสำคัญมากที่สุด ด้านเส้นทางคมนาคม โดยการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้หลาย

เส้นทาง มีรถโดยสารสาธารณะให้บริการสม่ำเสมอ และมีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนได้

สะดวกมีความสำคัญมากท่ีสุด ด้านการบริการการท่องเที่ยวโดยแผ่นพับข้อมูลมีคุณภาพ ความชัดเจน

และเนื้อหาครบถ้วนมีความสำคัญมากที่สุด และ ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว โดยจุดชมวิว      

มีความสำคัญมากที่สุด ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาสันหนอกวัว (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม) พบว่า ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่

ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก และเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/

โครงการ สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเสนอความคิด 

โดยการมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ในที่ประชุม มีความสำคัญมากที่สุด ลำดับถัดมา คือ ด้านการ

ร่วมตัดสินใจ โดยมีโอกาสได้ลงมติในการเข้าร่วมประชุมในการ วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว          

มีความสำคัญมากที่สุด และด้านการร่วมปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือมาตรการในการ 

ดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว มีความสำคัญมากที่สุด ผลการศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่มีผล

ต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาสันหนอกวัว (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม) 

พบว่า ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีต่อองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวโดยรวมแตกต่างกัน   

มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาสันหนอกวัว (อุทยาน

แห่งชาติเขาแหลม) ไม่แตกต่างกัน  

ชุติกาญจน์ กันทะอู (2560) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา บ้านร่องฟอง  

ตำบลร่องฟอง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บ้านร่องฟองมีศักยภาพเบื้องต้น

ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว มีทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน วิถีชีวิต

และการประกอบอาชีพ เช่น แหล่งตีเหล็กทำเครื่องมือ อุปกรณ์การเกษตร แหล่งผลิตตัดเย็บเสื้อผ้า 

มัดย้อมผ้า 2) ด้านการเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยว มีเส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงสะดวก และปลอดภัย

เดินทางเข้าถึงชุมชนได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนมีเส้นทางเชื่อมโยง

พ้ืนที่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอ่ืน ๆ 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวก



 74 

พ้ืนฐาน มาตรฐานครบถ้วนและเพียงพอ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถานพยาบาล

ชุมชน ร้านค้า 4) ด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไปและ

กลับ หรือพักค้างคืน 5) การจัดการการท่องเที่ยว มีการวางแผนและดำเนินการโดยผู้นำท้องถิ่น 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องและการมีส่วนร่วมจากประชาชน ศักยภาพบ้านร่องฟองมีความพร้อมรองรับการ

ท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถดำเนินการจัดการท่องเที่ยวได้ตามการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดให้เป็นหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้บ้านร่องฟองต้องเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากประชาชนโดยเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่าง

ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไป  

ทัศนีย์ นาคเสนีย์ (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดทำเส้นทางปั่นจักรยานเพ่ือการ

ท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจักรยานเป็นพาหนะที่เข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดมากกว่ายานพาหนะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะรถยนต์ และสามารถเข้าไปร่วมทำกิจกรรม

กับชุมชนได้ผลการวิจัยพบว่า เส้นทางปั่นจักรยานมีศักยภาพความพร้อมด้านพ้ืนที่ที่เหมาะสมโดยใช้

องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 8A’s เป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวที่ปั่นจักรยานในเขต

ภูมิภาคตะวันตก องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 8A’s และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

นักท่องเที่ยวพึงพอใจด้านการตระหนักรู้ (Awareness) เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities) ที่ทำให้เกิดความสุขใจในการปั่น

จักรยานไปตามเส้นทางต่าง ๆ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) มีที่จอดรถสะดวกสบาย 

ด้านความหลากหลายของกิจกรรม (Activity) ตลอดเส้นทางมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้แวะเที่ยวชมและเกิด

ความเพลิดเพลิน ด้านการยอมรับของสังคมชุมชนในท้องถิ่น (Acceptance – Community)  เพราะ

ปั่นไปตามเส้นทางใด ชุมชนต่างยิ้มแย้มและให้ความช่วยเหลือ ด้านความดึงดูดของความเป็น

ธรรมชาติตลอดเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว (Attraction) ด้านที่พัก (Accommodation)      

มีความร่มรื่น หลากหลายปลอดภัย และคงความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) คือ โบราณสถาน วัด วัง 

พิพิธภัณฑ์ ให้ได้แวะเที่ยวชมมากมาย และจากการวิจัยค้นพบปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นในการจัด

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานทำให้ได้ข้อค้นพบองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเพ่ิมใหม่ 3 ประเด็น 

ดังนี้  1) จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้พฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ Smart Phone พบว่า นักท่องเที่ยวนิยม

บริโภคข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านการสืบค้น ค้นหาข้อมูลผ่านระบบ Android Application/iOS   
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จากโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เป็นจำนวนมาก ดังนั้น Android Application/iOS หรือ

โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) 2) จากปัจจัยในการพิจารณา

เพ่ือจัดทำเส้นทางปั่นจักรยาน 4E4S ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นพบปัจจัยเพ่ิมเติมอีก 2S 

คือ Skill ทักษะสมรรถนะในการปั่นจักรยานของตนเอง และ  Sharing การแบ่งปันน้ำใจ เสียสละ

ตลอดเส้นทางปั่นจักรยาน 3) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง 

ประกอบไปด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 1) การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)        

2) การจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis management) 

งานวิจัยดังกล่าวได้ให้ความสำคัญในการศึกษาด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว หรือ 

ทรัพยากรท่องเที่ยว สามารถนำมาเป็นแนวทางในการประเมินศักยภาพและจัดระดับความสำคัญของ

องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวของตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

งานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน 

ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ (2561) กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพร

แปรรูปในเขตจังหวัดลพบุรี เพ่ือรองรับข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า การศึกษา

สภาพการจัดการธุรกิจสมุนไพรแปรรูปในเขตจังหวัดลพบุรี พบว่าองค์ประกอบใน 4 ด้าน คือ 

การตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารจัดการ มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจสมุนไพรแปรรูป 

ส่วนความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ให้ความสำคัญกับด้านการตลาด ใน

ประเด็นคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีเชื่อถือได้ สร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนใน 3 กลุ่ม คือกลุ่ม

ผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มผู้จำหน่าย คือ 1) ด้านการผลิต ควรพัฒนาทั้งระบบเข้าสู่เกณฑ์

มาตรฐาน พัฒนาความรู้ และพัฒนาสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 2) ด้านการตลาด ควรพัฒนาทั้งระบบ

ด้วยการสร้างความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ มีนวัตกรรม มีการกระจายผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริม

การตลาด 3) ด้านการเงิน ควรพัฒนาทั้งระบบในด้านความรู้ในการบริหารการเงิน และ 4) ด้านการ

บริหารจัดการ ควรพัฒนาการดำเนินการทั้งระบบในรูปแบบเครือข่ายทางธุรกิจเชื่อมโยงในทุกด้าน 

ประมา ศาสตระรุจิ และณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์ (2561)  แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน

ธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัด

นครนายก พบว่า วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชนในชุมชนหินตั้งมีการประกอบการอย่างจริงจัง 

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนและดำเนิน

ธุรกิจ ในระบบเศรษฐกิจเพ่ือการค้า ภายใต้ชื่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นับแต่ปี 2540 เป็น
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ต้นมา ทำให้เกิดการรวมตัวตัวกันทั้งในรูปของธุรกิจชุมชนซึ่งเป็นการประกอบการโดยเจ้าของคนเดียว

หรือ ครอบครัวเดียว และในรูปของวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการจากหลายๆ คนหรือหลายครอบครัว

ในชุมชน โดยในแต่ละธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชนจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดเพ่ือสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค และการดำเนินงานด้านการตลาดใช้วิธีการจัดแสดงและขายสินค้าหรือออกบูธ

ในงานจัดแสดงสินค้าซึ่งจัดโดยหน่วยงานรัฐเป็นหลัก มีเพียงบางธุรกิจที่ใช้วิธีการขายตรงร่ วมด้วย 

ผู้ประกอบการทั้งหมดมีแผนที่จะใช้สื่อออนไลน์มาพัฒนากิจการตามลักษณะการบริโภคของผู้บริโภค

ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยควรใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์มาดำเนินงานทางด้านการตลาด ทั้งใน

รูปการนำเสนอเนื้อหาผ่านเว็บไซด์ การทำคลิปวีดิโอ การเขียนบทความเชิงโฆษณา การชักจูงโน้มน้าว

ใจให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ 

สุภาพร พรมมะเริง (2561) ทำการวิจัยเรื่องแนวทางการยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง 
จังหวัดลำาพูน จากการศึกษาด้าน การพัฒนาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป พบว่ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ซึ่งเริ่มก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่องตั้งแต่             
ปีพ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งกลุ่ม คือ คุณปิยะภรณ์ สมพงษ์ ได้รวบรวมสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
ที่ไม่ได้ทำงานมาร่วมสมาชิกกลุ่มจำนวน 10 คน ทำให้กลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่งมี
รายได้เสริมเพ่ิมขึ้นจนถึงปัจจุบัน ปัญหาการยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจ
ส่งผลต่อการผลิตลำไยล้นตลาด ราคาลำไยสดตกต่ำ ขาดการพัฒนาผลติภัณฑ์และยังไม่ได้รับรองจาก 
อย. GMP HACCP ขาดการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ขาดเอกลักษณ์ของสินค้า มีการแข่งขันทางด้าน
ราคามากขึ้น ขาดช่องทางการจัดจาหน่ายในต่างประเทศ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและส
สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นปัญหาต่อการยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพ่ือมุ่งสู่ ระดับสากล
ในปี พ.ศ.2555-2556 ผลิตภัณฑ์อยู่ระดับกลุ่มซี เมื่อผู้วิจัยได้ร่วมกับทางกลุ่มในการพัฒนาและสร้าง
แนวทางการยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ.2557-2558 จนยกระดับถึงกลุ่มเอ (A) 
เพ่ือยกระดับสินค้าสู่สากลผู้วิจัยได้ทำการยกระดับสินค้าใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางกลุ่มได้ดำเนินการขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตอยู่ในระดับดีมาก ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและได้ดำเนินการขอหนังสือรับรององค์การอาหารและยา 
(อย.) เลขที่ 51-2-01053  2) ด้านศักยภาพการผลิต โดยทางกลุ่มได้จัดหาวัตถุดิบเพ่ือเพ่ิมการผลิต
และเพ่ิมจำนวนอัตราการผลิต ทั้งร่วมระดมสมาชิกภายในหมู่บ้านที่ว่างงานมารวมกลุ่มเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งผลทำให้มีอัตราการผลิตสูงขึ้น  ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้จำนวนมาก        
3) ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตทางกลุ่มได้เพ่ิมและขยายนวัตกรรมเครื่องมือ
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เครื่องใช้ที่ทันสมัยสะดวกในการดำาเนินงานให้มากข้ึน 4) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มได้มีการ
พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์ให้มากข้ึน เช่น จากเดิม
ใส่ถุงพลาสติกใส มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า 5) ด้านตลาดการจำหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มได้เพ่ิมช่องทางที่หลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ค โทรทัศน์ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 
ขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศและสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้จากทางเว็บไซต์อีกด้วย 
 ณธายุ ตีบจันทร์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว
ชุมชนด่านเกวียน  จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 2) เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าโอทอปชุมชนด่าน เกวียนจังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยวของชุมชนด่านเกวียน 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนด่าน
เกวียนจำนวน 375 คน และผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์จำนวน 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามและแนวการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว วิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ แบบ LSD  ส่วนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีความต้องการในสินค้า  
โอทอปชุมชนด่านเกวียนและความต้องการในสถานที่และแหล่งท่องเทีย่วในชุมชนด่านเกวียน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าความต้องการในสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียน จังหวัด
นครราชสีมา โดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ  ด้านความดึงดูดใจ ด้านความสามารถในการ
เข้าถึงได้ง่าย ด้านบริการและอำนวยความสะดวก ด้านความประทับใจ  และด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ส่วนความต้องการในสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนด่านเกวียน โดยเรียงจากมากไป
หาน้อย ได้ดังนี้คือ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความสามารถในการเข้าถึงได้ง่าย ด้านความประทับใจ  
กิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านบริการและอำนวยความสะดวก  2) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความ
ต้องการในสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยวตามลักษณะส่วน
บุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการในสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียน จำแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีความต้องการไม่แตกต่างกัน ขณะที่อาชีพและ ถิ่นที่อยู่
แตกต่างกัน มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05   3) แนวทางการเชื่อมโยง
สินค้าโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนด่านเกวียน  จังหวัดนครราชสีมา พบว่า  ควรดำเนินการดังนี้   
(1) พัฒนาสินค้าโอทอปชุมชนด่านเกวียน (2) จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน   
(3) พัฒนาทางด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  (4)  พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
ภายในชุมชน 
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งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

สุดใจ ผ่องแผ้ว (2559) ทำการศึกษารูปแบบความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

โอทอป ที่เป็น SMEs ในประเทศไทย จำนวน 1,585 ราย โดยสุ่มตัวอย่างอย่างแบบเป็นระบบและ  

สุ่มแยกประเภทตามผลิตภัณฑ์ ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา 386 ราย ผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 

96.50 ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางปัญญา ความสามารถทางการแข่งขัน ความสามารถทางนวัตกรรม 

ความเป็นผู้ประกอบการทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน และ

ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน จากผลการวิจัยสามารถผลักดัน

เพ่ือให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน มาสร้างสรรค์ร่วมกับความสามารถทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้น

ในการพัฒนาปรับปรุงปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงานและแสวงหาวิธีการบริหารจัดการ

ทาง เพ่ือนำไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในการสร้าง

ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโอทอป  องค์ประกอบของความสามารถทางการ

แข่งขันสำหรับผู้ประกอบการจำเป็นต้องอาศัยกลไกของพ้ืนฐานของความรู้ที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรที่

ผู้บริหารต้องหาวิธี ในการบริหารจัดการความรู้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าการลงทุนทาง

ทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรที่ประกอบด้วยทุนทางการเงิน ทุนทางโครงสร้าง ทุนทางความสัมพันธ์  

มีความสำคัญ และทุนมนุษย์มีความสำคัญมากที่สุดในการผลักดันความสำเร็จขององค์กรที่มีความ

แตกต่างจากองค์กรที่เป็นคู่แข่งขันทางการตลาด จำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นผ่านบุคลากร 

โดยมุ่งเน้นทั้งนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างหรือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายอีก

ทั้งการประสานกับหน่วยการผลิต ผู้ประกอบการทางการตลาดเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจ

ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าผู้ประกอบการต้องมีความเป็นนักการตลาดมีหน้าที่การ

ผลักดันให้องค์การขับเคลื่อนไปสู่องค์กรนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นอาชีพ  

สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและขับเคลื่อนนวัตกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจน  

ฝ่าฟันไปสู่ความประสบความสำเร็จที่ตั้งใจ ปัจจัยความสำเร็จของทุก ๆ องค์กรต่างมุ่งเน้นในการสร้าง

การเจริญเติบโตให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจของบุคลากรที่มีความตั้งใจในการ

ทำงานจากทุนทางปัญญา สร้างสรรค์นวัตกรรม และความคงเส้นคงวาของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ

องค์กรที่มุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าสามารถสร้างความสำเร็จขององค์กรให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน   
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วสุธิดา นักเกษม (2561) ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยในการสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยดูจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ กิจการสามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา มีหลากหลายช่องทางเพ่ือให้ข้อมูลและใช้ใน

การติดต่อสื่อสาร พัฒนาความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมี จำนวน

เพียงพอในการให้บริการ ปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านกลยุทธ์ต้นทุน (Cost 

Leadership) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยดูจากปัจจัยต่าง  ๆ 

ดังนี้ กิจการสามารถควบคุมต้นทุน และรักษาระดับต้นทุนในการดำเนินงาน มีการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ทำให้บุคลากรสามารถ

เพ่ิมคุณค่าให้กับบริการของธุรกิจได้ ปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านกลยุทธ์การ

สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

โดยดูจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ การรักษาภาพลักษณ์ ของธุรกิจให้มีความน่าเชื่อถือและสร้างเอกลักษณ์

ให้กับกิจการ มีการบริการที่หลากหลายและครบวงจร รวมถึงการบริการหลังการขาย กิจการมีระบบ

การบริการที่ดีมีคุณภาพ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ ปัจจัยความสามารถของผู้ประกอบการที่

ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการแข่งขันเชิงรุก 

สรวิศ ปิ่นรัตนานนท์ (2555) ศึกษาเรื่องความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถของ

ผู้ประกอบการต่อความสำเร็จทางการตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การวิจัยเพ่ือศึกษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถของผู้ประกอบการมีผลต่อ

ความสำเร็จทางการตลาดธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย  ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ 

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการวิจัย 

พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนสูงกว่า 

5,000,000 บาท มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจอยูระหว่าง 5 – 10 ปี จำนวนพนักงานมากกว่า    

15 คน กลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่าความสามารถของผู้ประกอบการมีอิทธิพล

ต่อความสำเร็จทางการตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทยทางตรงเท่ากับ 0.336 และทางอ้อมโดยผ่าน
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ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่วนความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลทางตรงต่อความสำเร็จทาง

การตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยเท่ากับ 0.237 และความสามารถของผู้ประกอบการ

ส่งผลความได้เปรียบทางการแข่งขันเท่ากับ 0.873 (สรวิศ ปิ่นรัตนานนท์, 2555)  

งานวิจัยข้างต้นได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาชุมชนบ้านดอนใน ที่ประกอบธุรกิจชุมชนด้าน

โอทอปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

 

 

2.7 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ในการศึกษา  

ในการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด

เพชรบุรี ควรทำความเข้าใจในบริบทของพ้ืนที่ตำบลแหลมผักเบี้ยในด้านต่าง ๆ เพ่ือทราบถึงความ

พร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวในตำบลที่เชื่อมโยงกันในแต่ละหมู่บ้านที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกั น

และกัน โดยจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การคมนาคม ข้อมูลทางด้าน

ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ 

ประวัติความเป็นมา 

ตำบลแหลมผักเบี้ย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านแหลม มีจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ พะเนิน  
ดอนใน ดอนกลาง และดอนคดี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทย และเป็นแหลมเล็ก ๆ ยื่นเข้าไปในอ่าวไทยเป็นหาดทรายขาว มีผักเบี้ยขึ้นเป็นจำนวนมาก และ     
หาดทรายนี้ยื่นออกไปในทะเลมีลักษณะแหลมและขาว ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล      
มีชายหาดยาวประมาณ 12 กิโลเมตร แบ่งเป็นหาดเลน 6  กิโลเมตร และหาดทรายประมาณ          
6 กิโลเมตร ตลอดแนวชายฝั่งมีต้นผักเบี้ยขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ชาวบ้านนิยมนำสัตว์มาเลี้ยงเพ่ือให้กิน
ต้นผักเบี้ยเป็นอาหาร จนต่อมาได้ขนานนามว่า “ตำบลแหลมผักเบี้ย”   

คำขวัญประจำตำบลแหลมผักเบี้ย 

 ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี้ย ผักเบี้ยเป็นตำนาน โครงการพระราชดำริ ผลผลิจากทะเล เสน่ห์ป่าโกงกาง 

สองฝั่งทางทำปลาหมึก สู่อ่าวลึกปะการังเทียม ยอดเยี่ยมหาดแหลมหลวง 
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ภาพที่ 2.3 แผนที่ตำบลแหลมผักเบี้ย 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

ที่ตั้ง ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นตำบลหนึ่งใน 10 ตำบลของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 29 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับตำบล    

ต่าง ๆ ดังนี้คือ  

 ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม 

 ทิศใต ้ ติดกับ  ตำบลหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมือง 

 ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย   

 ทิศตะวันตก ติดกับ  ตำบลนาพันสาม  อำเภอเมือง 

เนื้อที ่ พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  10.57  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,606.28  ไร่ 

 
 
           
           
           
           
           
           
       
 
 
 
 
 
                      แหล่งที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 

 
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 

 พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งทะเล มีพ้ืนที่ป่าชายเลนด้านทิศตะวันออก สามารถใช้

ประโยชน์กิจการด้านป่าไม้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และนาเกลือ        

ส่วนอากาศจะคล้ายคลึงกับตำบลอ่ืน ๆ  ของอำเภอบ้านแหลม คือ มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม    
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มี  3 ฤดู คือ ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด และฤดูฝน มีฝนตกค่อนข้างชุก

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเล 

ข้อมูลประชากร  ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น 2,350 คน มีความหนาแน่นเท่ากับ 217.22 คน

ต่อตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็น 

 

ตารางที่ 2.16 ข้อมูลประชากรตำบลแหลมผักเบี้ย 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 
2 
3 
4 

บ้านพะเนิน 
บ้านดอนใน 
บ้านดอนกลาง 
บ้านดอนคดี 

180 
80 
96 
170 

431 
155 
227 
324 

455 
175 
239 
344 

รวมทั้งสิ้น 526 1,137 1,213 

แหล่งที่มา องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย (2562) 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชากรในตำบลแหลมผักเบี้ยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง,  ทำนาเกลือ,  รับจ้าง   
(องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย, 2562) 

รายช่ือวิสาหกิจชุมชน  
1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลาชุมชน 
2) วิสาหกิจชุมชนธนาคารปู (ปูม้า) แหลมผักเบี้ย 
3) คานเรือเล็กวิสาหกิจชุมชนแหลมผักเบี้ย (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริม

การเกษตร, 2560) 
รายช่ือกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่จดทะเบียนโอทอป ตำบลแหลมผักเบี้ย  
1) กลุ่มสตรีพัฒนาจักสานตำบลแหลมผักเบี้ย ประเภทของใช้  โอ่ง แจกัน กระเป๋า 

2) กลุ่มสตรีบ้านดอนในพัฒนา  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สบู่ก้อนใบชะคราม  

3) กลุ่มสตรีแปรรูปใบชะคราม  ประเภทอาหาร  ทอดมันใบชะคราม ข้าวเกรียบชะคราม 

4) กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านพะเนิน  ประเภทอาหาร  หอยเสียบปรุงรส (สำนักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี, 2562) 
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รายช่ือผู้ผลิตรายเดียวที่จดทะเบียนโอทอป ตำบลแหลมผักเบี้ย 
1) นางสุภาพ อรัญพันธ์    ประเภทอาหาร  ขนมหม้อแกง  

2) นายวรินทร์ธร พงศ์สุภาคิรากร   ประเภทอาหาร  ปลาทูหอมแพ็ค  

3) นางสาวบุปผา เสริมทรัพย์   ประเภทอาหาร  น้ำพริกแดง 

4) นางคมคาย มานิช    ประเภทอาหาร  สาหร่ายพวงองุ่น 

5) นางบุปผา เปียะบุตร    ประเภทเครื่องดื่ม น้ำอัญชัน  

6) นางสาวกรองกาญจน์  เสริมทรัพย์  ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เสื้อมัดย้อม  

7) นางดุษฎี บุญกอง    ประเภทของใช้  กุญแจหนังเทียม  

(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี, 2562) 
 

รายช่ือที่พักแรมในตำบลแหลมผักเบี้ย  

  โฮมสเตย์ จำนวน 8 แห่ง 

1) ทองจิรา โฮมสเตย์ - นายไชยา ศรีสมศักดิ์    

   ที่อยู่ 4/1 หมู่ที ่2 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

2) บ้านพารุโซ - นางเรณู พารุโซ 

    ที่อยู่ 33/22 หมู่ที ่3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 3) นาวีศรีเกษม - นอ.วิจิตร ศรีเกษม  

    ที่อยู่ 21/4 หมู่ที ่3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

4) บ้านเย็นเนซาแร็ซ - นายเสรี สินสมรส 

    ที่อยู่ หมู่ที ่2 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

5) บ้านเบญจมาศ - นางเบญจมาศ อัครเดชเดชาชัย 
    ที่อยู่ หมู่ที ่4 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 6) โฮมสเตย์นางมาลี - นางมาลี กลีบเมฆ 
    ที่อยู่ หมู่ที ่4 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

7) โฮมสเตย์นางทองสุข - นางทองสุข คลองสำราญ 

    ที่อยู่ 34/3 หมู่ที ่2 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

8) โฮมสเตย์นางลือเดช – นางลือเดช นามเดช 
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รีสอร์ท จำนวน 5 แห่ง 

1)  พรเพชรการ์เด้นรีสอร์ท - นายนพพร พ่วงพลู 
ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

2)  วีพนารีสอร์ท - นายวิทยา พุอ้อย 
ที่อยู่ 66 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

3)  ระเบียงทะเลรีสอร์ท - บริษัท นามโดล์ก จำกัด 
ที่อยู่ 96 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

4)  ชมทะเลรีสอร์ท – นายวิเชียร รุจิวัชรกุล 
ที่อยู่ 97 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

5)  สควิด รีสอร์ท - นายธีระจิตต์ ลิ้มประเสริฐ  
ที่อยู่ 77 หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

โรงแรม จำนวน 2 แห่ง 
1)  โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา - บริษัท รื่นรมย์ จำกัด 

ที่อยู่ 109 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
2)  โรงแรมอีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท – บริษัท อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท  

ที่อยู่ 97/1-9 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ร้านอาหาร จำนวน 10 แห่ง  

3)  ร้านคุณแอ๋ว 
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

4)  ครัวพาฟู 
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

5)  ร้านเคียงคลื่น 
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

6)  ร้านเป็น 1 ซีฟู้ด 
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

7)  ครัวชายเล 
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

8) ร้านเจ๊พร 
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
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9)  ร้านสาลี่ 
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

10)  ครัวลุงทับ 
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

11)  ร้านบ้านทะเล 
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

12)  ครัวชายคลอง 
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (องค์การบริหาร

ส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย, 2563) 

สภาพทางสังคม 

การศึกษา 

มีโรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง คือ  

1) โรงเรียนวัดสมุทรโคดม หมู่ที ่1  

2) โรงเรียนวัดสมุทรธาราม หมู่ที่ 3  

สถาบันและองค์กรทางศาสนา  

มีวัด 2 แห่ง คือ 

1) วัดสมุทรโคดม   หมู่ที ่1 

2) วัดสมุทรธาราม   หมู่ที่ 3 

มีศาลเจ้า 6 แห่ง 

 1) ศาลเจ้าพ่อทองคำ   หมู่ที ่ 1 

 2) ศาลเจ้าพ่อศาลใหญ่   หมู่ที ่ 1 

 3) ศาลเจ้าพ่อสำลี   หมู่ที ่ 1  

 4) ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี้ย   หมู่ที ่ 2 

 5) ศาลปู่เถ้ากง   หมู่ที ่ 2 

 6) ศาลเจ้าพ่อมะขามดำ  หมู่ที ่ 4 

สาธารณสุข  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมผักเบี้ย 1 แห่ง และคลินิก 1 แห่ง 
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอ

บ้านแหลม แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านแหลม จึงมีจุดพักสายตรวจตำรวจ 1 แห่ง 

การบริการขั้นพื้นฐาน  
1) การคมนาคม      

      องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย มีการคมนาคมประเภท ทางบก การคมนาคมทาง

บก เส้นทางที่สำคัญ ได้แก่ ถนนสายคันกั้นน้ำเค็ม ซึ่งเป็นถนนลาดยางในตำบล อยู่ทางด้านทิศ

ตะวันออก ส่วนถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน จะเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนดินบางส่วน 

เส้นทางที่ใช้ติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง คือ ถนนคันก้ันน้ำเค็มลงมาเชื่อมกับทางหลวงจังหวัด หมายเลข 

3177 ที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ เข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรี แล้วออกสู่อำเภออ่ืน ๆ ได้อย่างสะดวกโดยถนน

เพชรเกษม สาย 4 ซึ่งจะผ่านอำเภอบ้านลาด ท่ายาง ชะอำ ทางใต้ และอำเภอเขาย้อยทางเหนือ 

การคมนาคมติดต่อภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง  โดยถนนสายคันกั้นน้ำเค็มขึ้นไปทาง

หนึ่ง เชื่อมกับ ตำบลบางแก้ว ปากทะเล บางขุนไทร และตำบลบ้านแหลม ลงมาทางใต้เข้าสู่ตำบล

หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง และถนนสายนี้ตัดเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่ในตำบล ทำให้การ

คมนาคมติดต่อภายในตำบลสะดวกรวดเร็ว 

2) การบริการรถยนต์โดยสาร และยานพาหนะ  
    สำหรับการสัญจรภายในตำบล และระหว่างตำบลจะมีรถประจำทาง ให้บริการ ดังนี้  

หมู่ที่ 1 มีรถสองแถววิ่งออกจากหมู่บ้าน ผ่านหมู่ที่ 2, 3 และ 4 เข้าตัวเมืองเพชรบุรี 
3) การไฟฟ้า  ตำบลแหลมผักเบี้ย มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการทุกหมู่บ้าน 
4) การประปา  ตำบลแหลมผักเบี้ย มีประปาใช้เกือบทุกครัวเรือน  
5) แหล่งน้ำธรรมชาติ คลอง 3 สาย (คลอง D18 , คลองบางทะลุ, คลองอีแอด) 
6) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น คลอง 3 สาย (คลองยายส้ม, คลองพะเนิน, คลองสังเวช) (องค์การ 

บริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย, 2562) 
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สถานที่ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4 แผนที่ท่องเที่ยวตำบลแหลมผักเบี้ย 
แหล่งที่มา : บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำกัด 
 

1) หาดแหลมหลวง หรือ หาดทรายเม็ดแรก  
   แหลมทรายแห่งแรกของทะเลอ่าวไทย ที่ยื่นออกมาเป็นแหลม โดยนักท่องเที่ยวสามารถ

นั่งเรือออกจากฝั่ง เพ่ือชมรอยต่อระหว่างทะเลโคลนกับหาดทรายยื่นยาวออกไปในทะเลถึง 2 

กิโลเมตร บริเวณสันทรายยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ อีกทั้งยังสามารถล่องเรือชมวิถีชีวิต



 88 

การทำประมงของชาวบ้าน และล่องเรือชมวิถีชีวิตการทำประมงของชาวบ้านและล่องเรือชมระบบ

นิเวศป่าชายเลนได้อีกด้วย  

การเดินทาง : จากเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญ (ทางหลวงหมายเลข 3177)       

ถึงสี่แยกหาดเจ้าสำราญ เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทาง 4028 มาถึงคลองอีแอดประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีจุดลง

เรือบริเวณท่าเรือ ซึ่งนั่งเรือออกไปประมาณ 45 นาที (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

เพชรบุรี, 2561) 

2) ธนาคารปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย  

    กลุ่มธนาคารปูม้า มีการเพาะฟักปูม้า โดยการนำปูไข่นอกกระดองมาใส่ไว้ในภาชนะที่เตรียม

ไว้ (กระชัง ตะกร้า) ใช้เวลาประมาณ 3-7 วันแม่ปูสลัดไข่ ฟักเป็นตัวอ่อนจากนั้นจึงนำลูกปูไปปล่อย

คืนสู่ธรรมชาติและจะเจริญเติบโตทดแทนกลับไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป กลุ่มวิสาหกิจแพปลาชุมชน 

ตั้งอยู่ที่ท่าเทียบเรือประมง ใช้ขนถ่ายสินค้าจากเรือประมงเพ่ือจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้า และเมื่อเกิด

การท่องเที่ยวโดยชุมชนทางกลุ่มจึงได้ขยายกิจการเป็นร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย ที่ใช้วัตถุดิบจากทะเล 

ที่สดใหม่ ปลอดสารพิษ ปรุงอาหารทะเลบริการแก่นักท่องเที่ยวในราคาท้องถิ่น สามารถแวะไปชม

การเพาะฟักปูม้า พร้อมกินและซื้ออาหารทะเลสด ๆ กลับบ้านได้  

รายละเอียดเพ่ิมเติม : ธนาคารปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย จะเปิดบริการวันศุกร์ - อาทิตย์ 

ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย โทรศัพท์ 080-2502537 (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560) 

3) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

     โครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าชายเลน โดยยึดหลักการ 
“ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ซึ่งไม่เพียงทุกคนจะได้รับความรู้เรื่อง
การบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องแล้วยังจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ในป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยสรรพชีวิต
และเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ ด้วยกิจกรรมที่น่าทำ คือ 
    (1) เดินชมป่าชายเลนบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 850  เมตร สองข้างทางจะได้
เพลิดเพลินกับธรรมชาติของป่าโกงกาง ต้นแสม ปลาตีน ปูแสม ปูก้ามดาบ นกนานาชนิด             
ซึ่งแหลมผักเบี้ยนั้นได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 10 แหล่งดูนกท่ีดีที่สุดของเมืองไทย 
    (2) ชมแหลมทรายทอดตัวยาวประมาณ 3 กิโลเมตรซึ่งกั้นระหว่างหาดโคลนกับหาดทราย        
จนได้ชื่อว่าเป็นทรายเม็ดแรกของอ่าวไทยตอนบน 
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    (3) เยี่ยมชมหอภูมิทัศนาที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาของยอดโกงกางและต้นแสม 

ระหว่างทางอาจได้ยินเสียง “กุ้งดีดขัน” อันเป็นกริยาของกุ้งเวลาดีดตัวเพื่อเคลื่อนที่ไปใน

โคลน 

    (4 ) แวะซื ้อของที ่ระลึกของโครงการฯ เช่น เสื ้อยืด หมวกสาน ผลไม้อบแห้ง   

โปสต์การ์ด หรือจะเลือกซื้องานสานจากหญ้าธูปฤาษีฝีมือกลุ่มแม่บ้านที่นำมาจำหน่าย  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  โทร 032-441264-5 หรือเว็บไซต์ www.lerd.org 

การเดินทาง : จากตัวเมืองเพชรบุรีใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3177 ตรงไประยะทางประมาณ    

15 กิโลเมตร สู ่หาดเจ้าสำราญราว 1 กิโลเมตร จะมีทางแยกให้เลี ้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ        

6 กิโลเมตร (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) 

 4) ศูนย์เรียนรู้สาหร่ายพวงองุ่น แฟมิลี่ฟาร์ม  

              ปีพ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี แนะนำและแจก

พันธุ์ให้กับชาวบ้านทดลองปลูกสาหร่ายพวงองุ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำให้กับผู้ทำนาเกลือ

และบ่อกุ้ง เพราะเหมาะกับสภาพพ้ืนที่ เนื่องจากตำบลแหลมผักเบี้ย พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล อีกทั้ง

สาหร่ายพวงองุ่นต้องเพาะเลี้ยงในน้ำเค็มเท่านั้น นางคมคาย มานิชเจ้าของฟาร์มจึงใช้พ้ืนที่นาเกลือ

กว่า 20 ไร่ ปลูกสาหร่ายพวงองุ่นจนประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพและราคาที่

ยุติธรรม ราคาขายหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 350 - 700 บาท ต้องขึ้นอยู่กับขนาดความยาว โดยจะ

แบ่งเป็นไซส์ S  M  L ในอนาคตจะต่อยอดทำสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง เพ่ือใช้ทำเป็นส่วนผสมของ

เครื่องสำอางด้วย นอกจากนี้ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน  

รายละเอียดเพิ่มเติม : นางคมคาย มานิช โทร 08-1441-1110 (MGRonline, 2561) 

 5) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

     บ้านดอนในได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์รวมของการ

พัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ให้ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วนำกลับไปประกอบอาชพีตามที่ตนเองถนัด การ

ปลูกผักอินทรีย์อีกหนึ่งอาชีพที่ชุมชนให้ความสนใจ แต่ด้วยพ้ืนที่บ้านดอนในเป็นดินเค็มที่ไม่เหมาะสม

กับการปลูกผักบนดิน พร้อมกับกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาศึกษาวิจัยและทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่ง

ออกแบบให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ในการเพาะปลูก ผลจากแปลงทดลองพบว่าผักไฮโดรโปนิกส์สามารถ

เติบโตได้ดีในอากาศร้อนชื้นแบบบ้านดอนใน กลุ่มแกนนำจึงมีแนวคิดในการต่อยอดขยายผลให้

ชาวบ้านนำไปปลูก ซึ่งมีการลงทุนชุดปลูกผักด้วยงบกลางของหมู่บ้านและทำขายให้กับผู้ที่สนใจนำ
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กลับไปปลูกเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดให้กับผู้ที่สนใจ 

นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อย่างใกล้ชิด (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร, 2560) 

 

          กิจกรรมการท่องเที่ยว  

ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม   

 กิจกรรมที่น่าสนใจ  ช่วงเดือนมกราคมนี้ยังเป็นช่วงปลายฤดูหนาวแล้วกิจกรรมที่แนะนำคือ  

การตั้งแคมป์พักแรม  ณ  บริเวณปลายแหลมผักเบี้ย  ลักษณะเป็นหาดทรายมีปลายแหลมยื่นยาว

ออกไปในทะเลถึง  2  กิโลเมตร  สามารถชมได้ทั้ งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้บริเวณจุด

เดียวกัน 

 ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน   

 กิจกรรมที่แนะนำ  เข้าสู่หน้าร้อนของเมืองไทยการเล่นน้ำทะเลเป็นการผ่อนคลายที่ดีอย่าง

หนึ่ง  แหลมผักเบี้ยมีชายหาดที่สวยงามกับบรรยากาศสบายๆ  น้ำทะเลใสๆ  กับกลิ่นอายแดดร่มลม

ตกท่ีชายหาดสุมทรธาราม  กับอาหารทะเลสดๆ  จากท่าเรือ  

 ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 

 กิจกรรมที่น่าสนใจ  ช่วงหน้าฝนอาจลำบากในการเดินทาง  แต่ที่แหลมผักเบี้ยห่างไกลจาก

กรุงเทพฯไม่มากนัก  ทำให้การเดินทางมาที่นี่สะดวกสบายมาก  กิจกรรมที่เหมาะคงเป็นการศึกษา

ธรรมของป่าชายเลนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย  สะพานไม้ทอดยาวเข้าสู่   

ป่าชายเลนไปจรดถึงปากอ่าวไทยยาวกว่า  800  เมตร   

 ช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

  กิจกรรมที่น่าสนใจ  กิจกรรมดูนกเป็นหนึ่งกิจกรรมที่แหลมผักเบี้ยมีให้ท่าน  ภายในโครงการ

พระราชดำริแหลมผักเบี้ยในฤดูหนาว  มีนกหลายชนิดที่มาหาอาหารที่บ่อบำบัดน้ำเสีย  มีนกหายาก

หลายชนิด  ด้วยระบบนิ เวศน์ที่ เป็นแบบป่าชายเลนอันสมบูรณ์  (องค์การบริหารส่วนตำบล       

แหลมผักเบี้ย, 2562) 

 จึงสรุปได้ว่า ชุมชนแหลมผักเบี้ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ หาดแหลมหลวง หรือ 

หาดทรายเม็ดแรก ธนาคารปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้สาหร่ายพวงองุ่น แฟมิลี่ฟาร์ม     
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  เช่น เป็นการศึกษาธรรมของป่า   

ชายเลนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย การดูนก สามารถเล่นน้ำทะเลได้       

แต่จะไม่สะดวกในการเดินทางในช่วงฤดูฝน  นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านที่พัก 

ร้านอาหารที่เพียงพอ มีความสะดวกและปลอดภัยต่อการรองรับนักท่องเที่ยว 
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บทท่ี 3  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง         
ความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  2) เพ่ือประเมินศักยภาพ
องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขัน  ชุมชนบ้านดอนใน   
ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 3) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย 
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  และ 4) เพ่ือหาแนวทางยกระดับองค์ประกอบทรัพยากร         
การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย      
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) เป็นการวิจัย     
เชิงปริมาณควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทุติยภูมิโดยการค้นคว้าจากงานวิจัย     
ที่เก่ียวข้องและทฤษฎีต่าง ๆ จากนั้นทำสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากหน่วยงาน 
ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้นำกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี  รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ความพร้อมในการให้บริการ ให้ได้ข้อมูล
ปฐมภูมิ  และนำข้อมูลที่ ได้มาสร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล จากนั้นนำผลจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการ
ท่องเที่ ยวเพ่ือสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขัน และทำการสนทนากลุ่ม  (Focus Group)           
กับหน่วยงาน ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้นำกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี  รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชนอีกครั้ง เพ่ือให้ได้แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากร   
การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนตามลำดับ
ดังต่อไปนี้ 

 
 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 3.2 ตัวแปร 
 3.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัยแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  มีรายละเอียด
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านดอนใน 
ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  โดยใช้แนวคิดองค์ประกอบของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว 8A’s มาเป็นตัวหลักในการวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรม และใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือยืนยันให้ได้องค์ประกอบของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่ตรงกับบริบทของชุมชนที่แท้จริง เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่จากการทบทวนวรรณกรรมกับ
บริบทพื้นที่ท่ีทำการศึกษาย่อมแตกต่างกัน 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือประเมินศักยภาพองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   

เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ วิเคราะห์หาระดับปัจจัยของตัวแปรต้น 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ วิเคราะห์หาปัจจัยของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม 

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือหาแนวทางยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี     
ใช้กรอบการวิเคราะห์แนวทางจากผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ที่ 1 - 3 ประกอบกับแนวคิดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมากำหนดเป็นข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) เพ่ือหาแนวทางที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อชุมชนบ้านดอนในจากหน่วยงาน
ราชการ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้นำกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี  รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้สอดคล้องกับทรัพยากรกรทางการท่องเที่ยวและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันโดยเป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยกำหนดกรอบการวิจัย ดังภาพที่ 3.1  
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการทำวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

แหล่งที่มา : พัฒนาเพื่อการวิจัย 
 

จากภาพที่ 3.1 ผู้วิจัยได้นำเสนอการเชื่อมโยงของตัวแปรต้นและตัวแปรตามกับแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 3.1 

 
 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

แนวทางการยกระดบัองค์ประกอบทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย  
อำเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุร ี

 
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั 

1.การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) 
2.การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
3.การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

                   

 
องค์ประกอบทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 8A’s 

1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 

2. เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

(Accessibilities) 

3. สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

(Amenities) 

4. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)  

5. การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว 

(Ancillary Services) 

6. ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity)  

7. การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) 

8. โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน

โทรศัพท์มือถือ/Smart phone (Android 

Application/iOS) 
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ตารางที่ 3.1 ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม กับแนวคิดและทฤษฎีที่   
                เกี่ยวข้องในกรอบการวิจัย 
 

ตัวแปร ทฤษฎี/แนวคิดที่
เกี่ยวข้อง 

แหล่งอ้างอิง 

ตัวแปรต้น 
ปัจจัยองค์ประกอบของทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยว 8A’s 

 
แนวคิดองค์ประกอบ
ของทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว 

 
 

1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
(Attractions) 

ประกอบด้วยคำถามข้อที่ 1 - 5 

 มาศศุภา น่ิมบญุจาช, 2559 
อิสระพงษ์ เขียนปัญญา, 2560 
J.Pelasol, 2012 
Buhalis, 2000 
Tourism Western Australia , 
2008 
Pike Steven, 2008 
บุญเลศิ จิตตั้งวัฒนา, 2556 
ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2561 
อิสระพงษ์ พลธานี, 2562 
ทัศนีย์ นาคเสนีย,์ 2560 
ชุติกาญจน์ กันทะอู, 2560 
สุวราภรณ์ น้อยน้ำคำ และคณะ, 

2558  

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์, 2555;  

Liangwei Luo, 2018 

 
สุขุม คงดิษฐ,์2558 
สิงหนาท เอียดจุ้ย, 2558 
ณภัทร ญาโนภาส, 2561 
ประมา ศาสตรารุจ,ิ 2561 

2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibilities) 

ประกอบด้วยคำถามข้อที่ 6 - 10 

 

3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Amenities) 

ประกอบด้วยคำถามข้อที่ 11 - 15 

 

4) กิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Activities)  

ประกอบด้วยคำถามข้อที่ 16 - 20 

 

5) การบริหารจัดการงานบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary 
Services) 

ประกอบด้วยคำถามข้อที่ 21 - 25 

 

6) ความเป็นดั้งเดิม 

(Authenticity) ประกอบด้วย

คำถามข้อที่ 26 – 30 

 
7) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว
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ตัวแปร ทฤษฎี/แนวคิดที่
เกี่ยวข้อง 

แหล่งอ้างอิง 

(Acceptance )  
คำถามข้อที่ 31 – 35 
8) โปรแกรมที่ ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
ผ่ านโทรศัพท์ มือถือ/Smart phone 
(Android Application/iOS) 
คำถามข้อที่ 36 – 40 
 
ตัวแปรตาม 
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

  

1) การเป็นผู้นำด้านต้นทุน        
 (Cost Leadership) 

ประกอบด้วยคำถามข้อที่ 41 - 45 

ความได้เปรียบในการ

แข่งขัน 

วสุธิดา นักเกษม, 2561 
ธำรง อังสุรัตน์โกมล, 2559 
สุดใจ ผ่องแผ้ว, 2559 
สรวิศ ปิ่นรตันานนท์, 2555 
พัชสิรี ชมพูคำ, 2553 
ศรวณะ แสงสุข,2557 
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2560 
Michael E. Porter, 1985 
วัญวิริญจ์ แจ้งพลอย, 2559 
พรนภา โคตะโน, 2557 
ณภัทร ทิพย์ศรี, 2558 
ฐาปณา ใจกล้า, 2560 
Alexandru Nedelea, 2013 
Ngah, Rohana, 2015 
Uchegbulam, Princess, 2015 
พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, 2561 
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, 2560 
Thomas L. Wheelen et al.(2017) 

2) การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) 

ประกอบด้วยคำถามข้อที่ 46 – 50 
3) การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม 

(Niche Market) 
ประกอบด้วยคำถามข้อที่ 51 – 55 
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3.2 ตัวแปร 

3.2.1 ตัวแปรต้น   
ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ปัจจัยองค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย   

1) สิ่ งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ ยว (Attractions) 2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว 
(Accessibility) 3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 4) กิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Activities) 5) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) 6) ความเป็น
ดั้งเดิม (Authenticity) 7) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) 8) โปรแกรมที่ใช้สืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ/Smart phone (Android Application/iOS) 
 
ตารางที ่3.2 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณของตัวแปรต้น 
 

ชื่อตัวแปร/ 
ประเภทตัวแปรต้น 

ข้อคำถามใน
แบบสอบถามเพ่ือวัด

ค่าตัวแปร 

ลักษณะของ
คำตอบ 

ตัวเลือก 

ปัจจัยองค์ประกอบของ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

มีข้อคำถามรวม 40 ข้อ มาตรวัดแบบ 
Likert 
Scale 

ระดับความ
คิดเห็น 5 
ระดับ ได้แก่ 

1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  จำนวน 5 ข้อ  1) ระดับ 5  
เห็นด้วยมากที่สุด  
2) ระดับ 4  
เห็นด้วยมาก 
3) ระดับ 3  
เห็นด้วยปานกลาง 
4) ระดับ 2  
เห็นด้วยน้อย 
5) ระดับ 1  
เห็นด้วยน้อยที่สุด 

2. เส้นทางคมนาคมเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยว 

จำนวน 5 ข้อ  

3. สิ่งอำนวยความสะดวก 
ในแหล่งท่องเที่ยว 
4. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
5. การบริหารจัดการ 
งานบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
6.ความเป็นดั้งเดิม 
7.การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว 
8.โปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
 ผ่านโทรศัพท์มือถือ/Smart phone 
 

จำนวน 5 ข้อ 
 
จำนวน 5 ข้อ 
จำนวน 5 ข้อ 
 
จำนวน 5 ข้อ 
จำนวน 5 ข้อ 
จำนวน 5 ข้อ 
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3.2.2 ตัวแปรตาม 
ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ความได้เปรียบในการแข่งขัน มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ       

1) การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) 2) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และ   
3) การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 
 
ตารางที่ 3.3 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณของตัวแปรตาม 
 

ชื่อตัวแปร/ 
ประเภทตัวแปรต้น 

ข้อคำถามใน
แบบสอบถามเพ่ือวัด

ค่าตัวแปร 

ลักษณะของ
คำตอบ 

ตัวเลือก 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน มีข้อคำถามรวม 15 ข้อ มาตรวัด
แบบ Likert 
Scale 

ระดับความ
คิดเห็น      
5 ระดับ ได้แก่ 

1.การเป็นผู้นำด้านต้นทุน  
 

จำนวน 5 ข้อ  1) ระดับ 5  
มีมากที่สุด  
2) ระดับ 4      
มีมาก 
3) ระดับ 3      
มีปานกลาง 
4) ระดับ 2      
มีน้อย 
5) ระดับ 1      
มีน้อยที่สุด 

2.การสร้างความแตกต่าง จำนวน 5 ข้อ  
3.การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม 
 

จำนวน 5 ข้อ  

 
 
 
 
 
  



 99 

3.2.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา และอาชีพ 
 
ตารางที่ 3.4 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ชื่อตัวแปร/ 
ประเภทตัวแปรต้น 

ข้อคำถามใน
แบบสอบถามเพ่ือวัด

ค่าตัวแปร 

ลักษณะ
ของคำตอบ 

ตัวเลือก 

ข้อมูลทางด้าน 
ลักษณะ 
ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ เลือกได้
หนึ่ง 
ตัวเลือก 

1. เพศ 
1)   หญิง 

2)   ชาย 

 2.อายุ เลือกได้
หนึ่ง 
ตัวเลือก 

2. อายุ 
1)   ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 23 ปี 

2)   23-40  ปี 

3)   41-55 ปี 

4)   56-74 ปี 

5)   75-95  ปี 

 3.วุฒิการศึกษา เลือกได้
หนึ่ง 
ตัวเลือก 

3. วุฒิการศึกษา 
1) ระดับมัธยมศึกษา 
2) ปวช./ปวส. 
3) ปริญญาตรี 
4) สูงกว่าปริญญาตรี 

 4.อาชีพ เลือกได้
หนึ่ง 
ตัวเลือก 

1)  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
2) พนักงานเอกชน 
3) กิจการส่วนตัว 
4) นักศึกษา 
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3.3 ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้มีการกำหนดระเบียบวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.3.1 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  
การกำหนดวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีทุติภูมิ คือ 
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว พร้อมกับใช้ข้อมูลจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย และใช้วิธีปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth 
Interview) จากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้นำกลุ่มชุมชน
ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้าน
องค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ตรงตามบริบทของชุมชนที่แท้จริง  

           1) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 9 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Selection) โดยใช้การตัดสินใจของผู้วิจัยเป็นหลัก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้าน
การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน และเป็นผู้ประกอบธุรกิจชุมชนที่มีการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน 
ประกอบด้วย    

    (1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ใช้รหัส 
    (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 
    (3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบล    
        แหลมผักเบี้ย 
    (4) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย  
        ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
    (5) ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคาร(ปูม้า) ตำบลแหลมผักเบี้ย 
    (6) ผู้ประกอบการฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
    (7) ผู้ประกอบการโอทอปนวัตวิถี ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  
        ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง  
    (8) ผู้ประกอบการฐานเรียนรู้สาหร่ายพวงองุ่น 
    (9) ผู้ประกอบการทองจิราโฮมสเตย์และฐานเรียนรู้จักสานธูปฤาษี 
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           2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวัตถุประสงค์ที่ 1 นี้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-Structured Interviews) ซึ่งเป็นข้อคำถามปลายเปิด (Open Interviews) เกี่ยวกับทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวในตำบลแหลมผักเบี้ยและแนวทางการใช้ศักยภาพในปัจจุบันขององค์ประกอบของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
            3) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) ประกอบไปด้วยข้อคำถามที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้ง 8 ด้านในปัจจุบัน การ พัฒนาสินค้าและแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านดอนในเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น ภาพรวมของโอทอป     
นวัตวิถีและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและ
การท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนในให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ
นักท่องเที่ยว แนวทางส่งเสริมให้สินค้าและการท่องเที่ยวมีความได้เปรียบในการแข่งขัน  ทางด้าน  
การเป็นผู้นำด้านต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง  และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน  

           4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
               (1) การตรวจสอบข้อมูล (Data Validation) (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2552) 

วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เป็นวิธีการสำคัญในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล โดยในการวิจัยนี้จะใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) หมายถึง การ
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ 
นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากผู้ให้ข้อมูลหลายๆ คน ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  

          (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) โดยการ 
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) มีขั้นตอน (จุมพล หนิมพานิช & วรวลัญซ์ โรจนพล, 2561) 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
 ขั้นตอนที่ 2 แยกหน่วยย่อยของข้อมูลตามความหมายเฉพาะแต่ละหน่วย 
 ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่มีความหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่จะทำการวิเคราะห์มาใส่รหัส 
 ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มตามลักษณะความสัมพันธ์ของหน่วยย่อย 
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ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับองค์ประกอบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และ
สร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 – 3 ต่อไป  

 
3.3.2 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 – 3  
การกำหนดวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือประเมินศักยภาพองค์ประกอบของทรัพยากร

การท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอ 
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเคราะห์องค์ประกอบของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย 
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ทำการเก็บแบบสอบถาม คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษา

ดูงานในชุมชน โดยมีวิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 

เนื่องจากไม่ทราบจำนวนนักท่องเที่ยวที่แน่นอน จึงใช้สูตรการการหาขนาดกลุ่ม 
ตัวอย่างกรณีไม่ทราบจำนวนปะชากรของ คอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2557; 46) 

n =
P(1−P)z2

𝑒2    

 
เมื่อ n  คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 P  คือ  ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด   
 Z  คือ  ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ 
  ซึ่งที่นิยมใช้กันมี 2 ระดับ ได้แก่    

ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ค่า Z จากตารางมีค่าเท่ากับ 1.96    
ณ ระดับความเชื่อม่ัน 99% ค่า Z จากตารางมีค่าเท่ากับ 2.58 

 e  คือ  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องการสุ่มตัวอย่างเป็น 60% ซึ่งเป็นค่ากลางที่ยอมรับได้ทางสถิติ หรือ 
0.60 จากประชากรทั้งหมด กำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% มีค่าเท่ากับ 1.96 และยอมรับค่าความ
คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงคำนวณได้ดังนี้ 
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แทนค่า  n =
P(1−P)z2

𝑒2  

 

 𝑛 =
(0.60)(1−0.60)(1.96)2

0.0025
 

 

  n =
(0.60)(0.40) (3.8416)

0.0025
 

 

  n =
0.92198

0.0025
  =  368.792 หรือ 369 ตัวอย่าง (คน) 

 
จากผลการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 369 ตัวอย่าง โดยการวิจัยครั้งนี้จะใช้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด ใช้วิธีการ
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการประเมินเก็บแบบสอบถาม
จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย 
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

           2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นการแจก

แบบสอบถามแก่นักท่องเที่ยวโดยกระจายการเก็บแบบสอบถามตามแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือ
สอบถามถึงองค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะคำถามปลายปิด ซึ่งมีให้เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว
เท่านั้น มีข้อคำถามจำนวน 4 ข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ข้อที่ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตรอันดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตรอันดับ (Ordinal Scale) 
ข้อที่ 4 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

ของชุมชนบ้านดอนใน ทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions)            
2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibilities) 3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Amenities) 4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 5) การบริหารจัดการงานบริการใน
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แหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Services) 6) ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) 7) การยอมรับในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Acceptance)  8) โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ/Smart phone 
(Android Application/iOS) 

เป็นลักษณะคำถามปลายปิด โดยมีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบ ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้
เพียงคำตอบเดียว มีข้อคำถามจำนวน 40 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามศึกษาองค์ประกอบของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน         
มีทั้งหมด 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership)  2) การสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation)  3) การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เป็นลักษณะคำถาม
ปลายปิด โดยมีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบ ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว  มีข้อ
คำถามจำนวน 15 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เป็นลักษณะคำถาม
ปลายเปิด (Open Ended Question) เป็นคำถามที่ผู้วิจัยต้องการให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเองอย่างอิสระ
(สุวิมล ติรกานันท์, 2548) เกี่ยวกับองค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน มีข้อคำถามจำนวน 1 ข้อ 

 
 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบได้หนึ่งตัวเลือก และส่วนที่  2 – 3 มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวของ Likert ซึ่งแต่ละข้อคำถามมี
คำตอบให้เลือกตามลำดับศักยภาพ 5 ระดับ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval scale) กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 มากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ  5 คะแนน 
 มาก  ให้คะแนนเท่ากับ  4 คะแนน 
 ปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ  3 คะแนน 
 น้อย  ให้คะแนนเท่ากับ  2 คะแนน 
 น้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ  1 คะแนน 

 นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD) เพ่ือวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จะใช้ระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างมาพิจารณาหาระดับความถ่ี ใช้การคำนวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
โดยใช้สูตรการคำนวณของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538: 8-11) ดังนี้     

 
 

 
ช่องกว้างของอัตรภาคชั้น =

ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด 
จำนวนช่วงหรือระดับท่ีต้องการแปลผล

                                     
                                           

=
5-1

5
             =   0.80 
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จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็น  
 
ใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ ได้ดังนี้ 
 
คะแนนเฉลี่ย    4.21 – 5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด    
คะแนนเฉลี่ย    3.41 – 4.20  หมายถึง ระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย    2.61 – 3.40  หมายถึง ระดับปานกลาง      
คะแนนเฉลี่ย    1.81 – 2.60  หมายถึง ระดับน้อย       
คะแนนเฉลี่ย    1.00 – 1.80  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด   
 

           3) การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

    (1) นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการสัมภาษณ์ มาร่างเป็น 
แบบสอบถาม จากนั้นนำร่างแบบสอบถามที่ได้เสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

    (2) นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน  พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือวัดความสอดคล้องของข้อคำถามและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ตลอดจนความชัดเจนและความเหมาะสมในการใช้ภาษา 

   (3) วิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเกณฑ์ 
สำหรับใช้ในการตัดสินความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีที่คำนวณได้ต้องมีค่ามากกว่า 
0.50  (IOC > 0.50) จึงจะถือว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยกำหนด
คะแนนการพิจารณาดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
  1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
  0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
  -1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคำถามนั้นไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
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 จากนั้นนำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามสูตร ดังนี้ 
 

  IOC =
∑ 𝑅

N
 

 
เมื่อ  IOC    แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับจุดประสงค์ 

  ∑ 𝑅    แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N      แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ  
 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 แสดงว่าข้อคำถามนำไปใช้ได้ 
 ถ้าค่า IOC มีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้นใช้ได้ มีความเหมาะสม หรือมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม แต่ถ้าต่ำกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคำถามนั้นไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือลักษณะพฤติกรรม ควรตัดทิ้งหรือนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ 

(1) นำแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ 
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 ชุด  เพ่ือนำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach) มีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียง 1 จะมีค่าความเชื่อมั่นสูง โดยเกณฑ์ยอมรับ
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability Coefficient) ของแบบสอบถามอยู่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.7 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 72-74)  
 

 จากสูตรการคำนวณ 𝛼 =
𝑛

𝑛−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

  

 เมื่อ      𝛼 แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
   n        แทน จำนวนข้อในแบบสอบถาม 

    ∑𝑆𝑖
2    แทน ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

  𝑆𝑡
2 แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

 
(2) วิเคราะห์ผลเพื่อสดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จึงสรุปได้ว่า 

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ 
(3) จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้เก็บข้อมูลกับตัวอย่าง 
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N

X
X


=

4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการนำแบบสอบถามที่ผ่าน

การพัฒนาปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมนำหนังสือขออนุญาตเสนอต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ในการเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่จากนักท่องเที่ยว จำนวน 400 
คน โดยการให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองจนได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ จากนั้น
รวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม โดยเลือกแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จึงนำแบบสอบถามทั้งหมดมาจัด
ระเบียบข้อมูล แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล  

5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์และใช้สถิติในการ

ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มารวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ 

แบบสอบถาม 
   (2) ลงรหัสข้อมูลและบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลด้วย 

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
   (3) สถิติที่ใช้ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) โดยใช้ ค่าร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนำเสนอข้อมูล
ในตาราง 
  ค่าร้อยละ (Percentage) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

      100
f

P
N

=   

                เมื่อ P แทน   ร้อยละ 
            f   แทน   ความถี่หรือจำนวนข้อมูลที่ต้องการหาร้อยละ 
            N   แทน   จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545) 
  
                
               เมื่อ X  แทน ค่าเฉลี่ย 
          X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          N  แทน จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมาย 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)     
 

       )(

)(
..

1NN

XXN
DS

22

−

−
=



 
 

         S.D.       แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                X          แทน   คะแนนแต่ละคน 

                 2X     แทน   ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกกำลังสอง 

                       2X )(   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 

                  N           แทน   จำนวนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 

 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)   

         (1) หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
กับความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

         (2) หาองค์ประกอบของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความ 
ได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
เพ่ือศึกษาปัจจัย (ตัวแปรต้น) ที่ร่วมกันทำนายหรือพยากรณ์ตัวแปรตาม การวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือ
หาความสัมพันธ์หรือสร้างสมการทำนายหรือพยากรณ์ตัวแปรตามหนึ่งตัว จากกลุ่มตัวแปรต้นหลาย
ตัวนั้น ตัวแปรต้นที่นำมาวิเคราะห์จะต้องมีหลักฐาน ตามทฤษฎีหรือรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าเป็น
ตัวแปรต้นเหตุที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551)  

 
3.3.3 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4  

 การกำหนดวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4  เพ่ือหาแนวทางยกระดับองค์ประกอบทรัพยากร

การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างควาได้เปรียบในการแข่งขันชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้าน

แหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ด้วยการ

นำผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมานำเสนอต่อชุ มชน โดยมี

ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้   
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1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ สมาชิกชุมชนและผู้

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว รวม 16 คน ประกอบด้วย    
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอบต.แหลมผักเบี้ย 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว สมาคมนักวิชาการท่องเที่ยวไทย 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
7. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย 
8. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคาร (ปูม้า) ตำบลแหลมผักเบี้ย 
9. ผู้ประกอบการฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
10. ผู้ประกอบการฐานเรียนรู้สาหร่ายพวงองุ่น 
11. ผู้ประกอบการทองจิราโฮมสเตย์, จักสานธูปฤาษี 
12. ผู้ประกอบการสาหร่ายพวงองุ่นหมู่ที่ 1 
13. ผู้ประกอบการสาหร่ายพวงองุ่นหมู่ที่ 1 
14. ผู้เชี่ยวชาญการดูนกตำบลแหลมผักเบี้ย 
15. ตัวแทนกำนันตำบลแหลมผักเบี้ย 
16. สมาชิกชุมชนแหลมผักเบี้ย 

  เพ่ือหาแนวทางยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เอกสารที่ใช้ประกอบการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามและ 

แบบประชุมกลุ่มย่อย 
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 
             (1) ติดต่อประสานงานกับคณะการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือทำหนังสือในการขอ

ความอนุเคราะห์ในการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือนำเสนอผลการวิเคราะห์แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เชิงลึกต่อตัวแทนชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้แนวทางในการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากร
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  
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             (2)   ผู้วิจัยทำการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมกลุ่มย่อยให้ผู้ให้
ข้อมูลทราบล่วงหน้า      

ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการกลุ่มและผู้วิจัยดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยตาม 

ประเด็นที่ได้กำหนดไว้ และประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ผู้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยประกอบด้วยสมาชิกชุมชน 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว รวม 16 คน มีผู้ช่วยจดบันทึกและทำการ
บันทึกเสียง 2 คน 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive analysis) คือ สร้างข้อสรุปของข้อมูลจากสิ่งที่

ปรากฏขึ้นจากการประชุมกลุ่มย่อย นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) เพ่ือเสนอแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี 
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ขั้นตอนการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
    
 
 
 
 
 
 
 
 

          
            
 
 

สำรวจพื้นที่การวิจัยเบื้องต้น 

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

การสำรวจสภาพพ้ืนที่ 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะลึก 

 

วิเคราะห์ผล 

กำหนดขอบเขตข้อคำถาม 
และสร้างแบบสอบถาม 

ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
แบบสอบถาม 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
วิเคราะห์ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง 

ทดลองใช้กับนักท่องเที่ยว 
จำนวน 30 คน 

นำมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ประชุมกลุ่มย่อย 

วิเคราะห์ผล 

แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการวิจัย 



 
 
ตารางที่ 3.5 สรุปวิธีวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ ระเบียบ

วิธีวิจัย 
ประชากร กลุ่ม

ตัวอย่าง 
การเก็บ

รวบรวมข้อมลู 
เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์

ข้อมูล 
1.เพื่อศึกษา
องค์ประกอบ
ของทรัพยากร
การท่องเที่ยว 
 

การวิจัย
เชิง
คุณภาพ 

1.เจ้าหน้าท่ี
อบต. 
2.ผู้นำชุมชน 
3.ผู้นำกลุ่ม
ธุรกิจ 
 

จำนวน 
9 คน 

1.สัมภาษณ์
เชิงลึก 
 

แบบสัมภาษณ์ กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-
Structured 
Interviews)   

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

2. เพื่อ
ประเมิน
ศักยภาพ
องค์ประกอบ
ของทรัพยากร
การท่องเที่ยว
และความ
ได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

การวิจัย
เชิง
ปริมาณ 
 
 
 
 
 
 

นักท่องเที่ยว จำนวน 
400 คน 

สำรวจ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
(Questionnaire)   

1.สถิติเชิง
พรรณนา 
(Descriptive 
Statistical 

Analysis) �̅�, 
S.D. 
 

3.เพื่อ
วิเคราะห์
องค์ประกอบ
ของทรัพยากร
การท่องเที่ยว
ที่ส่งผลต่อการ
สร้างความ
ได้เปรียบใน
การแข่งขัน  
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย
เชิง
ปริมาณ 

นักท่องเที่ยว จำนวน 
400 คน 

สำรวจ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
(Questionnaire)   

1.การ
วิเคราะหค์่า
สัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์
เพียร์สัน 
(Pearson’s 
Correlation 
Coefficient) 
2.การ
วิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น
พหุคูณ 
(Multiple 
Linear 
regression)    
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วัตถุประสงค์ ระเบียบ
วิธีวิจัย 

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

การเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล 

 
4.เพื่อหา
แนวทาง
ยกระดับ
องค์ประกอบ
ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างความ
ได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

การวิจัย
เชิง
คุณภาพ 

1.เจ้าหน้าท่ี
อบต. 
2.ผู้นำชุมชน 
3.ผู้นำกลุ่ม
ธุรกิจ 
4.สมาชิกกลุ่ม
ธุรกิจ 
5.ชาวบ้านใน
พื้นที ่
6. นักวิชาการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

จำนวน 
16 คน 

แนวคำถามใน
การสนทนา
กลุ่ม (Focus 
Group 
Discussion) 

การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group 
Discussion) 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
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บทท่ี 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยมาวิเคราะห์และนำเสนอเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
4.3  การสรุปข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง 
4.4  แนวทางในการยกระดับทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดอน
ใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวของตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม    
จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้  

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 3 ท่าน      
และผู้นำกลุ่มวิสาหกิจ ฐานเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน 6 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว 3 ท่าน 
ได้แก่  

1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ใช้รหัส P1 
2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ใช้รหัส P2 
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย  
    ใช้รหัส P3 
4) ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนใน และประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย  
    ใช้รหัส P4 
5) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ผู้ผลิตสินค้าโอทอปผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง ใช้รหัส P5 
6) ผู้ประกอบการฐานเรียนรู้ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ใช้รหัส P6 
7) ผู้ประกอบการฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ใช้รหัส P7 
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8) ประธานวิสาหกิจธนาคารปูม้า ใช้รหัส P8 
9) ผู้ประกอบการที่พัก ทองจิรา โฮมสเตย์ และฐานเรียนรู้จักสานต้นธูปฤาษี ใช้รหัส P9 

ทำให้ได้ข้อมูลด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย   
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

 
4.1.1  ประวัติความเป็นมาด้านการท่องเที่ยว 
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนใน ซึ่งดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจ

แพปลาชุมชน และเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย ได้เล่าถึงที่มาทางการท่องเที่ยว
ของชุมชนว่า  

“ที่แหลมผักเบี้ยมีรอยต่อระหว่างทะเลโคลนกับทะเลทราย เรียกว่าจุดกำเนิดทรายเม็ดแรก 
ตั้งแต่บางตะบูนมาถึงแหลมผักเบี้ยจะเป็นทะเลโคลน สามารถเก็บหอยด้วยมือได้ แล้วตั้งแต่แหลม
ผักเบี้ยไปถึงชะอำจนถึงภาคใต้ก็จะเป็นหาดทราย ถือว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์ มีที่นี่ที่ เดียว           
บนสันทรายที่เรียกว่ารอยต่อของทะเลโคลนกับทะเลทรายยังเป็นแหล่งดูนกที่อพยพมาจากเมืองหนาว    
เป็นแหล่งดูนกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย และนอกจากนี้อำเภอบ้านแหลมเป็นแหล่งนาเกลือที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศ เราได้คิดคำขวัญเรื่องการท่องเที่ยวว่า “ต้นทางทราย ปลายทางเกลือ” เป็นต้นกำเนิด
ของทราย เป็นแหล่งสุดท้ายของเกลือ นาเกลือก็มาหมดที่นี่เหมือนกัน จากที่ขับรถมาตามทางจะเห็น
นาเกลือจำนวนมาก เป็นของอำเภอบ้านแหลม แล้วพอเข้าอำเภอเมืองไปแล้วก็จะไม่มีนาเกลือแล้ว 
และ “โคลนก้อนสุดท้าย สู่ทรายเม็ดแรก” เป็นสโลแกนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน”  

สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ความว่า  
“คำขวัญของชุมชนบ้านดอนใน คือ “ต้นทางทราย ปลายทางเกลือ ล่องเรือชมวาฬบรูด้า   

พานั่งแคร่แลตะวัน มหัศจรรย์ใบชะคราม”  เรื่องท่องเที่ยวก็ยังคงมีอยู่ตามคำขวัญเกือบครบ ยกเว้น
ลานนั่งแคร่แลตะวัน เคยจัดที่ อบต.แหลมผักเบี้ย ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ให้ชาวบ้านมาขายของ
พ้ืนบ้าน แต่ชาวบ้านเกิดความท้อถอยที่บางครั้งนักท่องเที่ยวไม่ได้มีเข้ามาสม่ำเสมอ ก็เลยกลับไป
ค้าขายกันเองเหมือนเดิม ลานนั่งแคร่แลตะวันก็เลยล้มเลิกไป มหัศจรรย์ใบชะคราม พืชท้องถิ่นก็คือ 
ชะคราม เอามาทำขนมต้ม แกงส้ม แล้วก็เป็นสินค้าได้” P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)   

และเมื่อได้สอบถามถึงผลิตภัณฑ์จากใบชะครามในปัจจุบันที่ยังมีจำหน่ายอยู่ จากผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนบ้านดอนใน ได้กล่าวว่า “สบู่ใบชะคราม ข้าวเกรียบใบชะคราม แล้วก็ทอดมันใบชะคราม ไม่ได้
ทำแล้ว ถ้านักท่องเที่ยวจะทานก็จะมีขนมต้มใบชะคราม ที่ต้องสั่ งจองล่วงหน้าสำหรับกรุ๊ปทัวร์ แต่ที่
ร้านจะมีเมนูแกงส้มใบชะคราม น้ำพริกแดงใบชะครามราดกะทิ ขายอยู่ที่ร้านโอ้โหปูอร่อยตลอด”   
P4 (สัมภาษณ,์ 6 กุมภาพันธ์ 2563)   
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และเมื่อได้สัมภาษณ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ให้ข้อมูลถึงการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของบ้านดอนในว่า  

“การท่องเที่ยวของแหลมผักเบี้ยนั้นไม่ใช่แค่เพียงหมู่ที่ 2 เพียงหมู่เดียว แต่ทำร่วมกันเป็น
ตำบล วิสาหกิจแพปลาชุมชนจะอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ 1 บ้านพะเนิน มีธนาคารปูม้า แพปลาชุมชน    
คานเรือเล็ก แพปลาชุมชนตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย ที่ต้องยอมรับว่ามีชื่อเสียงจริง ๆ ตรงนี้
เป็นท่าเรือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ชมวิถีชีวิตชาวประมง ซื้ออาหารทะเลได้” P2 (สัมภาษณ์ , 5 
กุมภาพันธ์ 2563)  สอดคล้องกับผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนใน ที่ได้อธิบายถึงที่มาของแพปลาชุมชน
ว่า  “เริ่มต้น คือ ทำแพปลาชุมชนก่อน ขายอาหารทะเล ปูม้านึ่ง แล้วก็มีธนาคารปูม้าที่ชาวเรือเป็น
สมาชิกช่วยกันบริจาคแม่ปูไข่นอกกระดองมาฟักแล้วปล่อยสู่ธรรมชาติ จนเติบโตเป็นร้านโอ้โหปูอร่อย 
พ้ืนที่ตรงนี้ก็อยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านพะเนิน ฐานเรียนรู้ก็มีธนาคารปูม้า แพปลาชุมชน จักสานธูปฤาษี 
สาหร่ายพวงองุ่น ผักไฮโดรโปนิกส์ แล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกางด้วย แล้วแต่ลูกค้า
แต่ละกรุ๊ปจะเลือกว่าจะชมฐานไหนบ้าง ในส่วนของหมู่ที่ 4 บ้านดอนคดี จะมีนาเกลือให้เห็นวิถีชีวิต
ท้องถิ่นแต่ไม่ได้เข้าร่วมด้านการท่องเที่ยว” P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563)  สอดคล้องกับผู้ช่วย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่กล่าวว่า “หมู่ที่ 4 มีจุดเด่นในการประกอบอาชีพก็คือ นาเกลือ 
การทำประมง ปลาหมึกแห้ง แต่ต้องขับรถเข้าไปข้างในจึงจะเห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน” P3 (สัมภาษณ์, 5 
กุมภาพันธ์ 2563)   

เมื่อตรวจสอบกับข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์และการทบทวนวรรณกรรมนั้นพบว่า      
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และการท่องเที่ยวฐานเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 เพียงหมู่เดียว 
จึงสรุปได้ว่าวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน เริ่มต้นจาก ปีพ.ศ.2547 เกิดกลุ่ มสตรีพัฒนา   
จักสานธูปฤาษี เป็นโครงการสานต่องานตามรอยของพ่อ ที่ชุมชนนำต้นธูปฤาษีมาจักสานเป็นสินค้า
หัตถกรรมจำหน่าย และเป็นสถานที่ดูงาน ต่อมาปีพ.ศ.2550 เกิดวิกฤติเรื่องราคาปลาตกต่ำและ
ปริมาณสัตว์น้ำลดลง ชุมชนบ้านดอนในเป็นผู้นำในการจัดตั้งวิสาหกิจธนาคารปูม้า และวิสาหกิจ    
แพปลาชุมชนขึ้น และถูกเรียกขานว่า ธนาคารปูม้าแพปลาชุมชน เนื่องด้วยสถานที่ตั้งอยู่แห่งเดียวกัน 
โดยตั้งอยู่ที่ท่าเรือประมงหมู่ที่ 1 บ้านพะเนิน ชุมชนบ้านดอนในนั้นเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปีพ.ศ. 2557 ได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต่อมาปีพ.ศ. 
2558 ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านโอทอป เพ่ือการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion) โดยการ
ส่งเสริมของกรมการพัฒนาชุมชน และปีพ.ศ.2560 เป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ธ.ก.ส. ในการ
ท่องเที่ยวฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังมีคู่มือการท่องเที่ยวฐานเรียนรู้บ้านดอนใน เมื่อปี 2560 
เผยแพร่ออกมา   แต่ในทางปฏิบัตินั้นการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดอนในประกอบไปด้วยพ้ืนที่
เชื่อมโยงไปยังหมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านพะเนิน คือ ที่ตั้งฐานเรียนรู้ธนาคารปูม้า แพปลาชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่  2 บ้านดอนใน คือ ฐานเรียนรู้จักสานธูปฤาษี สาหร่ายพวงองุ่น และ        
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ผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งก็เป็นฐานเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน เมื่อมีผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง และเป็นสินค้าโอทอปรายเดียวของชุมชน 
จึงได้นำมาเป็นฐานเรียนรู้ เพ่ิมขึ้นจึงเป็นฐานเรียนรู้ฐานที่  6 ที่บริการสาธิตและ work shop        
เป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นการหนุนเสริมเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในตำบลและกิจกรรมท่องเที่ยวฐานเรียนรู้ โดยมีผู้นำด้านการจัดการการท่องเที่ยวจากชุมชน
บ้านดอนใน หมู่ที่ 2  ในด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงใช้ชื่อบ้านดอนในที่
อยู่ในกระแสอยู่แล้วเป็นการสร้างภาพจำให้กับตำบลแหลมผักเบี้ย โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมผักเบี้ยคอยประสานงานและให้ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ  
สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือสร้างความน่าดึงดูดใจและมุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชาวบ้านใน
ตำบลแหลมผักเบี้ย 

 
ผู้วิจัยสรุปรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ดังนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 โครงสร้างการบริหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย 
 

วิสาหกิจแพปลาชุมชน หรือ ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย ปัจจุบันมีสมาชิก 214 คน โดยถือหุ้น 
หุ้นละ 100 บาท ไม่เกินคนละ 10 หุ้น ปัจจุบันไม่รับสมาชิกเพ่ิม โดยสมาชิกเป็นชาวบ้านหมู่ที่ 1     
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563)  กลยุทธ์การทำงาน เนื่องจากสมาชิกใน
กลุ่มมีความสามารถด้านการประมงและการประกอบอาหาร จึงเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ประกอบด้วยร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย กิจกรรมล่องเรือ กิจกรรมฐานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตาม
ความสามารถของสมาชิก 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านดอนใน 
ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย 

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 2  
รองประธาน 

 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 2  
รองประธาน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 2  
เลขานุการและการตลาด 

1.โครงสร้างการบริหาร 
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3. โมเดลธุรกิจ ขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวท้องถิ่น ขายอาหารทะเลพื้นบ้านซึ่งใช้วัตถุดิบ
จากเรือประมงของตำบลแหลมผักเบี้ย ปริมาณสินค้ามีขายจำนวนจำกัด ในด้านราคาปูม้าราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 400 – 700 บาท ตามแต่ฤดูกาล ราคาอาหารเริ่มต้นที่ 60 บาท เป็นอาหารจานเดียว 
และรายการอาหารทะเลต่าง ๆ  ซึ่งวางขายเฉพาะที่ร้านโอ้โหปูอร่อยเท่านั้น มีฐานเรียนรู้จำนวน      
6 ฐาน และใช้เรือประมงของสมาชิกในการบริการล่องเรือคลองอีแอด 

4. ทรัพยากร ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) บุคลากร ใช้คนในชุมชนในการดำเนินงาน         
2) เงินทุน มาจากการระดมทุนจากสมาชิก มีการจัดสรรเงินรายได้ คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ร้านอาหาร 60% เป็นรายได้ของวิสาหกิจ 15% ปันผลให้กับสมาชิก 15% และเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ 10% เช่น บริจาคในกิจกรรมวันเด็ก วันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมการพัฒนาชุมชน  
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้เฟสบุ๊คและไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการตลาด    
P4 (สัมภาษณ,์ 6 กุมภาพันธ์ 2563)   

 
จากการทบทวนวรรณกรรม ทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นแบ่งได้ 8 องค์ประกอบ เมื่อทำการ

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้ว จึงสรุปข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวของตำบลแหลมผักเบี้ยใน
ปัจจุบันได้ดังนี้ 

  
4.1.2 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) ประกอบด้วย 

                           1) สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ ได้แก่   
      (1) หาดทรายเม็ดแรก จากการสัมภาษณ์ถึงประวัติของหาดทรายเม็ดแรก 

จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ความว่า “เริ่มจากทะเลบางขุนเทียน ไล่มาถึง
สมุทรสาคร มาถึงแหลมผักเบี้ยเป็นทะเลโคลนมาตลอด พอมาถึงแหลมผักเบี้ยเป็นแหลมยื่นออกไป
เป็นหาดทรายตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงทะเลภาคใต้เป็นหาดทราย เราจะทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     
ส่วนใหญ่เราจะไม่สร้างอะไรที่เป็นวัตถุมากเกินไป จะหาที่ไหนไม่ได้แล้วที่มีป่าชายเลนสมบูรณ์เหมือน
ที่แหลมผักเบี้ย มีโครงการพระราชดำริเชื่อมโยงกันด้วยก็จะมาช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ไปเที่ยว
ทรายเม็ดแรกก็ไม่มีอะไรมาก เน้นไปดูทิวทัศน์ เป็นทะเลกับทรายที่ไม่มีอะไรรบกวน ความเงียบ 
อากาศที่สูดเข้าไปสัมผัสได้ว่ามันสดชื่น ฝุ่นละอองก็ไม่มี ทำให้นักท่องเที่ยวไปแล้วชมตลอดว่ามาแล้ว
สบายใจ เดินไปเรื่อย ๆ ตามหาดก็จะมีนก ชาวต่างชาตินิยมมาดูนก ก็จะมีคนนำดูนก ชื่อแดง มานิช 
ดูได้ที่ปลายแหลมทรายเม็ดแรก เวลาที่น้ำแห้งก็จะมีนกลงมา เป็นนกหายากที่อพยพมา นกหัวโต
มลายู นกปากช้อน นกปากห่าง นกช้อนหอย นกตีนเทียน ที่จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก มีการจัดทำ
ลานจอดรถซึ่งเป็นพ้ืนคอนกรีตและมีถังขยะไว้บริการนักท่องเที่ยว” P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 
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2563)  สอดคล้องกับผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนในที่ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “นอกจากที่ทรายเม็ดแรกจะ
เป็นจุดที่มาบรรจบกันระหว่างโคลนกับทราย ที่เป็นแห่งเดียวของประเทศไทยแล้ว ยังมีทะเลแหวกอีก
ด้วย เวลาน้ำลงจะเป็นสันทรายขึ้นมา เพ่ิงค้นพบเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประมาณ 2 ปี ทางผู้ใหญ่จึงไป
ถ่ายรูปเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้คนมาเท่ียว” P4 (สัมภาษณ,์ 6 กุมภาพันธ์ 2563)   
             (2) ป่าโกงกาง “ตลอดระยะทางสองฝั่งคลองไปชมหาดทรายเม็ดแรกจะ
เป็นป่าโกงกางที่สมบูรณ์ ที่ผ่านมาได้มีการสร้างสะพานไม้ระหว่างทางเข้าจุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก        
ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมป่าชายเลนไปจนถึงทรายเม็ดแรก แต่ในปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมไป และอยู่
ในช่วงการซ่อมบำรุง” P4 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)  “นักท่องเที่ยวจะมาเท่ียวกันมากก็จะเป็น
ที่โครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย มีสะพานไม้เดินชมป่าโกงกาง ธรรมชาติสวยงามมาก มีนก     
หายากให้ได้ดู” P9 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563)   

         (3) หาดชมตะวัน จากการสัมภาษณ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 
ผักเบี้ย ความว่า “หาดชมตะวันตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนใน ฝั่งทิศเหนือของปากคลองบางทะลุ     
เป็นชายหาดที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใด ๆ เหมาะสำหรับการเดินเล่นชมบรรยากาศของชายหาด และมีนก
ทะเลบินมาให้ชม หาดชมตะวันมีอากาศเย็นสบายและสดชื่นมาก เหมือนได้รับอากาศที่บริสุทธิ์”            
P2 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)  ทางผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนใน ได้กล่าวว่า “ที่ผ่านมาเคยมี
การปรับถางป่าให้เป็นที่จอดรถ สร้างศาลานั่งพักแบบมุงหญ้าคาเอาไว้ 2 หลัง แต่ลมพัดแรงมากศาลา
ก็ผุพังไปแล้ว ก็ยังไม่ได้เสนอโครงการเข้าไปพัฒนาใหม่” P4 (สัมภาษณ์ , 6 กุมภาพันธ์ 2563)    
“หาดนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ไม่มีป้ายบอกทางให้สังเกตมีป้ายทางเข้าของวีพนารีสอร์ท ไปตามถนนจะ
เจอวีพนา รีสอร์ท แล้วก็เป็นเขื่อนกั้นน้ำทะเลกัดเซาะ สามารถเดินเล่นไปบนแนวเขื่อนได้ คนนิยมมา
ตกปลากัน”  P6 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563)  พ้ืนที่ด้านในยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ 
อนาคตอาจจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่ง P3 (สัมภาษณ,์ 5 กุมภาพันธ์ 2563)   

       (4) หาดชมจันทร์ จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
กล่าวว่า “หาดชมจันทร์ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง ฝั่งทิศใต้ของปากคลองบางทะลุ เป็นชายหาด
ฝั่งที่ติดกับโรงแรมอีโค่โมเม้นท์ บีช รีสอร์ท และเป็นแนวเดียวกับชายหาดหน้าวัดสมุทรธาราม ติดกับ
พ้ืนที่หาดเจ้าสำราญ สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ ในปัจจุบันยังไม่มีป้ายบอกทางเข้ามายังชายหาด และ
ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ” P3 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)  “ที่หาดชมจันทร์เคยจัด
คอนเสิร์ตวาฬจันทร์บอกรักเธอไป 1 ครั้ง มีคนมาเที่ยวเยอะ แต่ก็จัดไปแค่ครั้งเดียว” P7 (สัมภาษณ์, 
6 กุมภาพันธ์ 2563)   

ชายหาดทั้งสองถูกกั้นด้วยคลองบางทะลุที่ชาวบ้านใช้เพ่ือล่องเรือประมงขนาดเล็ก สามารถ
ชมบรรยากาศของท้องทะเล ที่มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และวิถีชีวิตชาวประมง
ที่นำเรือเข้าออกจากฝั่งได้ท่ีบริเวณนี้  
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          (5) ชายหาดวัดสมุทรธาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง เป็นชายหาด 

ที่ติดต่อกับบริเวณหาดเจ้าสำราญ สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ นักท่องเที่ยวจะมากันเยอะ เพราะ
สะดวกสบาย บรรยากาศดี P1 (สัมภาษณ,์ 5 กุมภาพันธ์ 2563)   
 

     2) สิ่งดึงดูดใจที่สร้างขึ้น  
        (1) ประเพณี สักการะเจ้าพ่อตั้วเล่าเอี๊ยะ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงต้น 

เดือนมกราคมเป็นเวลา 3 วัน โดยจัดเครื่องสักการะที่บริเวณศาลเจ้าพ่อตั้วเล่าเอ๊ียะ ซึ่งตั้งอยู่ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)   และอัญเชิญเจ้าพ่อตั้ว
เล่าเอ๊ียะและปู่เถ้ากงแห่ไปยังหมู่บ้านเพ่ือความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนซึ่งเป็นความเชื่อและเป็น
ที่เคารพของชาวประมงและคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมา P6 (สัมภาษณ,์ 5 กุมภาพันธ์ 2563)    

        (2) วิถีชีวิตการทำประมงชายฝั่ง อาชีพหลักของชาวบ้าน คือ การทำประมง     
มีการออกเรือเล็กไปจับสัตว์ทะเล ทั้งการวางอวนจับปู ปลา กุ้ง กั้ง การเก็บหอยแครง หอยตลับ   
หอยเสียบ หอยแมลงภู่ และเรือไดหมึก ที่ส่งปลาหมึกให้กับโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่อยู่ในหมู่ที่ 4 
บ้านดอนคดี P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)   ในปัจจุบันนั้นการแปรรูปอาหารทะเลเพ่ือ
จำหน่ายลดน้อยลง โดยส่วนมากแล้วชาวบ้านจะแปรรูปไว้เพ่ือรับประทานเองในครัวเรือน P4 
(สัมภาษณ,์ 6 กุมภาพันธ์ 2563)    

อาชีพที่สำคัญอีกอาชีพ คือ การทำนาเกลือ ด้วยอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นนา 
เกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเกลือคุณภาพดีมีไอโอดีนสูง ตำบลแหลมผักเบี้ยที่ติดกับตำบล 
บางแก้ว จะมีการทำนาเกลือที่หมู่ 1 บ้านพะเนิน และหมู่ที่ 4 บ้านดอนคดี ติดกับตำบลหาดเจ้า
สำราญ จึงเป็นพ้ืนที่สุดท้ายที่ยังคงการทำนาเกลือแบบดั้งเดิม ใช้แรงงานคนในการหาบเกลือ        
เมื่อเดินทางผ่านตำบลแหลมผักเบี้ยจะเห็นบรรยากาศการทำนาเกลือทั้งสองข้างทาง สอดคล้องกับที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ให้สัมภาษณ์ว่า “มีคำขวัญว่า โคลนก้อนสุดท้าย    
ทรายเม็ดแรก ปลายทางนาเกลือ” ทำไมจึงเรียกว่า ปลายทางนาเกลือ เพราะมีการทำนาเกลือตั้งแต่
สมุทรสงครามมาจนถึงแหลมผักเบี้ย พอไปทางภาคใต้จะเป็นหน้าฝนทำนาเกลือไม่ได้ ทำให้เป็นจุด
ขายเด่น” P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) และอาชีพการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นอาชีพที่
เข้ามาทดแทนการทำนาเกลือและบ่อกุ้ ง ที่ ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2547           
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรีได้เข้ามาทดลองและสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงจน
ประสบผลสำเร็จยึดเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน การเลี้ยงสาหร่ายเป็นเกษตรประณีต ต้องพิถีพิถัน      
ที่ฟาร์มได้มาตรฐาน GAP ปลอดภัยจากสารโลหะหนัก สาหร่ายรับรองได้ว่าสะอาดปลอดภัยแล้วพอ
ทำฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นก็เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้มารับจ้างที่ฟาร์มเก็บสาหร่าย      
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เด็ดสาหร่าย ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 250 บาท จะมีราคาตามขนาดและปริมาณการซื้อทั้งราคาส่ง
และราคาปลีก ตลาดรับซื้อมีทั่วทั้งประเทศ ลูกค้ามาซื้อถึงที่ฟาร์ม ส่งผ่านรถทัวร์ และบริการขนส่ง
เอกชน P8 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563)    

         (3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มคานเรือเล็ก ตั้งอยู่ที่ท่าเรือหมู่ที่ 1 บ้าน 
พะเนินด้านหลังธนาคารปูม้า เกิดจากชาวตำบลแหลมผักเบี้ยรวมตัวทำคานซ่อมเรือขึ้นเพ่ือซ่อมแซม
เรือและลดค่าใช้จ่าย P5 (สัมภาษณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

         (4) โบราณสถานและศาสนา มีวัดจำนวน 2 วัดด้วยกัน คือ วัดสมุทรโคดม  
หมู่ที่ 1 บ้านพะเนิน สักการะองค์พระใหญ่ หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อทอง นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการ
ลานจอดรถและห้องน้ำของทางวัดได้    เป็นทางเข้าและติดกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวัดสมุทรธาราม หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง 
ด้านหน้าวัดเป็นชายหาดที่สวยงามนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำที่ชายหาดนี้ได้ รวมทั้งใช้บริการลาน
จอดรถและห้องน้ำของทางวัดได้ หาดแห่งนี้ติดกับพ้ืนที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ ที่มีร้านอาหาร ห้องน้ำ -
ห้องอาบน้ำ ที่พัก ร้านสะดวกซ้ือให้บริการอย่างสะดวกสบาย P2 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

    3)  สิ่งดึงดูดใจที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้  
                  (1) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ย อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ หรือที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเรียกกันสั้น ๆ ว่าโครงการพระราชดำริฯ 
หรือ โครงการแหลมผักเบี้ย เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสีย
ในชุมชน  ช่วยรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ใช้ต้นธูปฤาษีในการบำบัดน้ำเสีย น้ำใน
คลองใส ไร้ขยะ ป่าชายเลนสมบูรณ์ สัตว์ทะเลมีมากขึ้น ชาวประมงก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย นับเป็น
ป่าชายเลนที่หาได้ยาก มีนก 200 กว่าชนิด มีหงส์ ในโครงการฯ จะมีการจัดกิจกรรมแข่งถ่ายภาพนก
เป็นประจำทุกปี  P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจจากการที่โทรมาสอบถามเส้นทางที่ อบต. อยู่เสมอ P3 (สัมภาษณ,์ 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

                (2) ฐานเรียนรู้ 6 ฐาน 
                (2.1) ฐานเรียนรู้กลุ่มจักสานธูปฤาษี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนใน จากการ
สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนใน กล่าวว่า “จริง ๆ แล้วต้นธูปฤาษีไม่ใช่พืชท้องถิ่นของที่นี่ แต่
ผลิตภัณฑ์ จักสานต้นธูปฤาษีนั้นเกิดขึ้นจากในปีพ.ศ.2547 เกิดโครงการสานต่องานพ่อหลวง ด้วยการ
นำต้นธูปฤาษีจากโครงการพระราชดำริฯจากแปลงทดลองที่ใช้บำบัดน้ำเสีย ที่จะตัดต้นเพ่ือให้แตกกอ
ใหม่ทุก 90 วัน นำมาให้ชุมชนทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นธูปฤาษีออกจำหน่ายเพ่ือกระจายรายได้สู่
ชุมชน  โดยเริ่มต้นที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนใน ได้จัดตั้งกลุ่มสตรีพัฒนาจักสานธูปฤาษีขึ้น P4 (สัมภาษณ์, 6 
กุมภาพันธ์ 2563) ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นธูปฤาษีของกลุ่มมีคุณภาพดี มีให้เลือกหลายรูปแบบ 
ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเน้นคุณภาพและมาตรฐานการผลิต โดยมีการตรวจสอบมาตรฐานทุกชิ้นงานก่อน
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ส่งออกจำหน่าย แต่ปัจจุบันสมาชิกลดน้อยลงด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ 30 คน เป็นผู้สูงอายุ ปัจจุบันเหลือ
เพียง 2 คน ที่จักสานได้ และขยายเครือข่ายไปยังตำบลบางแก้วที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันที่มีผู้มีฝีมือผลิต
สินค้าส่งมาให้กลุ่มเพ่ือให้เพียงพอต่อการจำหน่าย P2 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) และกศน.ซึ่ง
เป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมก็ยังคงดูแลกลุ่มอยู่เสมอ โดยจัดหาสมาชิกในตำบลแหลมผักเบี้ยเพ่ือไปอบรมรุ่นละ 
12 คน เป็นเวลา 7 วัน P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) และเมื่อได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการฐาน
เรียนรู้จักสานธูปฤาษี ได้ทราบว่าการรับกรุ๊ปหรือสอนการสานธูปฤาษี ตอนนี้จะยกหน้าที่ให้ทาง
ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนในและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ช่วยรับช่วงต่อเพราะมีภารกิจต้องดูแลสามีที่ป่วย
และดูแลที่พักอีกด้วย จึงไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง แต่ถ้ามาเรียนที่บ้านเป็นนักเรียน นักศึกษา 
ใช้เวลาไม่นานก็ยินดีสอนให้ ส่วนการจักสานงานละเอียด ก็ยังหาคนสืบทอดไม่ได้ เพราะต้องใช้เวลา
ฝึกฝน ที่ถ่ายทอดไปให้นักเรียนก็จะสานได้เป็นตะกร้า กระเป๋า P9 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563)  

              (2.2) ฐานเรียนรู้ธนาคารปูม้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านพะเนิน สร้างข้ึนเมื่อ  
พ.ศ.2550 ดำเนินการมาเป็นเวลา 12 ปี มีการเพาะปูม้า โดยการนำแม่ปูไข่นอกกระดองที่ได้รับจาก
ชาวประมงหรือนำแม่ปูที่สลัดไข่แล้วไปแลกกับแม่ค้าคนกลางที่กำลังรับซื้อปูม้าจากชาวประมงในช่วง
เช้าของทุกวัน เพ่ือฟักลูกปูและปล่อยลงสู่ธรรมชาติให้ต่อเนื่อง นำแม่ปูมาใส่ไว้ในถัง มีการให้
ออกซิเจน ใช้เวลาประมาณ 3-7 วันแม่ปูสลัดไข่ ฟักเป็นตัวอ่อน จากนั้นจึงนำลูกปูไปปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติและจะเจริญเติบโตทดแทนกลับไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป ส่วนแม่ปูที่สลัดไข่แล้วจะถูกนำไป
ขายให้กับร้านโอ้โหปูอร่อยเพ่ือนำเงินที่ได้มาเป็นค่าบริหารจัดการธนาคารปูม้าต่อไป P5 (สัมภาษณ์, 6 
กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนในได้ให้ข้อมูลถึงที่มาของธนาคารปูม้าและแพปลาชุมชน
อีกว่า “ปูม้าของเราเมื่อครั้งหนึ่งเกิดวิกฤติปี 2550 ปูม้าเกือบหมดทะเล สาเหตุ 1.เรือเพ่ิมขึ้นเยอะ   
2.จับกันอย่างเดียวไม่คำนึงถึงว่าสัตว์น้ำมันจะหมดไป จนมาถึงปี 2550 เราทำงานกับสมาคมน้ำทะเล
ไทย คือ ทำงานกับกลุ่ม NGO เข้ามาดูปัญหาในชุมชน พบปัญหาหลัก 2 เรื่อง คือ ราคาปลาตกต่ำ 
และสัตว์น้ำลดลง พวกเราเลือกจะพัฒนาในเรื่องของราคาปลา เลือกที่จะพัฒนาในเรื่องของปู ทำไม
เลือกพัฒนา  2 ปัญหานี้ เพราะอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่เป็นอาชีพประมงส่วนใหญ่ ถ้าปูน้อยก็ไม่
สามารถที่จะทำการประมงได้ ก็เลยสร้างเป็นธนาคารปูม้าขึ้น และจัดตั้งเป็นแพปลาชุมชนขึ้น       
เพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยวหรือตอบสนองชาวบ้านที่นี่ เพราะว่าเมื่อวัตถุดิบหรือสัตว์น้ำมันหมดไป   
พ่ีน้องเราจะทำอะไรเลี้ยงชีพ ก็เลยทำธนาคารปูม้าขึ้นมา” P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563 )      
ในกระบวนการฟักไข่ของปูม้านั้น ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนในได้อธิบายว่า “ไข่นอกกระดองจะมีสี 4 
ระดับด้วยกัน คือ สีแดง สีส้ม สีเทา และสีดำ ถ้าสีแดงจะเป็นสีเพ่ิงออกมาจากไข่ของปู ผ่านไป
ประมาณ 7 วัน ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้ม อีกประมาณ 5 วัน ก็จะเป็นสีเทา และอีกประมาณ 1 – 2 วัน 
จะเป็นสีดำ และแม่ปูพร้อมจะเขี่ยลูกปูออกมาภายใน 24 ชั่วโมงเลย หรือ คลอดลูก ต้องปล่อยให้แม่ปู
คลอดเองตามธรรมชาติ เขาจะใช้ขาของเขาเขี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะหมด อาจจะเคยเห็นหลาย ๆ 
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ที่ใช้แปรงสีฟันเขี่ยหรือใช้ฟองน้ำถูซึ่งไม่ถูกต้อง จะทำให้ปูม้าแท้งหรือตายได้ แล้วปูม้าไซส์กลางจะมีไข่
ที่ประมาณ 3 แสน – 5 แสนตัว ถ้าปูใหญ่ จะอยู่ที่ประมาณ 8 แสน – 1 ล้านตัวทีเดียว แต่มีอัตรารอด
น้อยมากแค่ เพียง 10% ในธนาคารปูม้ามีถังที่ใส่ปูม้าประมาณ 80 ถัง ถ้าเราได้แม่ปูม้าเต็มทุกวัน   
เราก็จะได้ไข่วันละ 80 ตัว แต่ด้วยระยะของไข่ปูคงจะไม่เขี่ยพร้อมกันเพราะว่าเรามีการเว้นระยะไว้
เป็นความรู้ให้กับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาได้มาเรียนรู้กัน จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2550 - 2563 ก็ตอบ
โจทย์ได้ชัดเจนว่ามีปริมาณปูม้าเพ่ิมขึ้นเยอะมากจริง ๆ ไม่ต้องถามใคร ถามพ่อแก่แม่เฒ่าว่า
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะจับปูม้าได้เยอะขึ้นมากจริง ๆ เรือที่เราเห็นตรงนี้เมื่อก่อนไม่ได้ทำเรือปู
ม้าเลย ทำเรือปลากันหมดเลย แต่ตอนนี้ทำปูม้าได้หมดแล้ว เรือเข้ามาวันเว้นวันได้เงินคืนลำละหนึ่ง
หมื่นถึงสองหมื่นบาท ก็เป็นรายได้ที่ดีแล้วที่นี่ทำเรื่องท่องเที่ยวด้วยทำให้ยกระดับราคาสินค้าแล้วก็
ยกระดับปูม้าเป็นนางเอก” P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

           (2.3) กลุ่มวิสาหกิจแพปลาชุมชน (ร้านโอ้โหปูอร่อย) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้าน
พะเนิน  โดยมีผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนในเป็นผู้บริหารหลักและยังทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์กลุ่ม
วิสาหกิจแพปลาชุมชนอีกด้วย ท่านผู้ใหญ่ได้ให้ข้อมูลว่า “ทางกลุ่มรับซื้อสัตว์น้ำจากเรือประมงของ
สมาชิก  เราจำหน่ายอาหารทะเลสด และต่อยอดเป็นร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย ที่มีปูม้า คือ นางเอก 
ของทางร้าน  ปีนี้เข้าปีที่ 4 ที่ทำร้านอาหาร จากเมื่อก่อนที่ตั้งเป็นเต็นท์ริมถนนนึ่งปูม้าขาย กลุ่มก็มี
รายได้พอที่จะพัฒนาร้านให้ดูมีมาตรฐานขึ้น เมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เพ่ิงเปลี่ยนหลังคาไป ทุกอย่างจะ
ผ่านมติที่ประชุมกลุ่มทั้งหมด เมนูที่ร้านจะเป็นอาหารทะเลและอาหารพ้ืนบ้านที่มีจุดเด่น คือ ใช้
อาหารทะเลที่หาได้จากท้องถิ่นเท่านั้น หากอาหารทะเลบางชนิดไม่สามารถหาได้จะไม่นำจากแหล่ง
อ่ืนมาขายเนื่องจากต้องการคงเอกลักษณ์ความสดใหม่และรสชาติของอาหาร ที่สำคัญคือปลอด
สารพิษ    อีกอย่างหนึ่งคือ เรารับรองคุณภาพอาหารถ้าลูกค้าซ้ือไปแล้วไม่สด ปูไม่แน่น สามารถนำมา
เปลี่ยนใหม่ได้ P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) ปัจจุบันร้านอาหารโอ้โหปูอร่อยเปิดบริการเฉพาะ
วันศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้น
ไป นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสั่งอาหารและจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนใน          
โทร 080-2502537  
             (2.4) ฐานเรียนรู้สาหร่ายพวงองุ่น ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนใน เป็นสินค้าโอ
ทอปของชุมชน โดยประวัติการทำฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น เนื่องจากปี พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี แนะนำและแจกพันธุ์ให้กับชาวบ้านทดลองปลูกสาหร่าย
พวงองุ่น     เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำให้กับผู้ทำนาเกลือและบ่อกุ้ง เพราะเหมาะกับสภาพพ้ืนที่ 
เนื่องจากตำบลแหลมผักเบี้ย พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล อีกทั้งสาหร่ายพวงองุ่นต้องเพาะเลี้ยงใน
น้ำเค็มเท่านั้น เจ้าของฟาร์มจึงใช้ พ้ืนที่นาเกลือกว่า 20 ไร่ ปลูกสาหร่ายพวงองุ่นจนประสบ
ความสำเร็จและมีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม ราคาขายหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 
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200 บาท ต้องขึ้นอยู่กับขนาดความยาว โดยจะแบ่งเป็นไซส์ S  M  L ในอนาคตจะต่อยอดทำสาหร่าย
พวงองุ่นอบแห้ง เพ่ือใช้ทำเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง เศษสาหร่ายพวงองุ่นสามารถนำไปทำปุ๋ย
หมักเพ่ือเพ่ิมเป็นจุดเรียนรู้จากการใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตให้เป็นรายได้เพ่ิม โดยยินดีให้
สถานศึกษาเข้ามาทดลอง วิจัย เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นให้ดี
ยิ่งขึ้น P8 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563)    
            (2.5) ฐานเรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกส์  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านดอนใน โดยมีอาชีพ
หลักคือการถักอวนและเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ ต่อมาได้เข้าร่วมเป็นฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
เกิดขึ้นจากบ้านดอนในได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยสภาพดินที่เป็นดิน
เค็ม     ไม่เหมาะสมกับการปลูกผักบนดิน และกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
และสามารถเติบโตได้ดีในอากาศร้อนชื้น ผู้ประกอบการฐานเรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกส์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
“ตอนนั้นมีการปลูกหลายแปลงแต่เพราะดูแลค่อนข้างยาก ต้องไม่ใช้สารเคมี พืชจะได้ผลดีขึ้นอยู่กับ
การควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนและการสังเกตุ คอยกำจัดแมลง ก็เลิกทำกันไปหมด ตอนนี้เป็นแปลง
ผักไฮโดรโปนิกส์แห่งเดียวในตำบลแหลมผักเบี้ย ผักสลัดมีการปลูกหลายอย่าง มีกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค  
เรดคอรอล ผักอ่ืน ๆ ก็จะเป็นคื่นฉ่ายที่ปลูกได้ดี ส่งขายให้กับร้านอาหาร รีสอร์ทในบริเวณนี้ เราเก็บ
ผักสด ๆ วันต่อวัน ราคาขายหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 90 บาท ขายราคาเดียวกันทั้งหมด ไม่เคยขึ้น
ราคา ที่ฟาร์มยังมีชุดทดลองปลูกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ราคาชุดละ 6,000 บาท ขายด้วย ก็จะมีพัฒนา
ชุมชนจังหวัดและเกษตรจังหวัดช่วยสั่งซื้อเข้ามา” P6 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 
            2.6) ฐานเรียนรู้ผ้ามัดย้อมเปลือกโกงกาง จะทำการสาธิตที่ร้านโอ้โหปูอร่อย 
หมู่ที่ 1 บ้านพะเนิน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ เป็นสินค้าโอทอปของตำบลแหลมผักเบี้ย ที่
นำวัสดุท้องถิ่นได้แก่เปลือกโกงกางแห้งมาใช้เป็นสีในการทำผ้ามัดย้อม โดยลวดลายนั้นจะไม่ตายตัว          
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างลายอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมีทั้งเสื้อยืด ชุดเดรส ผ้าเช็ดหน้า 
เป็นกิจกรรมสาธิตและ work shop ให้กับนักท่องเที่ยว ผ้าเช็ดหน้าราคาผืนละ 40 บาท เสื้อยืดตัวละ 
200 บาท เสื้อยืดที่ซักรีดแล้วตัวละ 220 บาท บริการจัดส่งให้ที่โรงแรม P7 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 
2563) 
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ประเด็นที่ 2 เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
2.1 การเดินทางมายังตำบลแหลมผักเบี้ย สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวและรถโดยสาร

สาธารณะ ดังนี้  
การเดินทางโดยรถส่วนตัวเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด สามารถเข้าถึงได้ 3 เส้นทาง และ

รองรับรถทุกประเภท รวมถึงรถจักรยาน ที่มีการทำช่องทางปั่นจักรยานโดยเฉพาะ คือ  
1) ถนนเพชรเกษม – ตัวเมืองเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ - แหลมผักเบี้ย 
2) ถนนพระราม 2 - บางตะบูน - คลองโคน – แหลมผักเบี้ย 
3) ถนนเพชรเกษม – ชะอำ - ถนนเลียบชายฝั่งตะวันออก - หาดเจ้าสำราญ – แหลมผักเบี้ย  
 
การเดินทางโดยรถสาธารณะ มีรถโดยสารมาถึงในตัวอำเภอเมืองเพชรบุรีเท่านั้น โดยรถตู้  

รถมินิบัส รถทัวร์ รถไฟ แล้วจึงต่อรถโดยสารท้องถิ่นเข้าไปยังชุมชน และในตำบลแหลมผักเบี้ยยังไม่มี
สถานีบริการรถโดยสารภายในแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

รถมินิบัสและรถตู้ 
 การเดินทางจากกรุงเทพฯมีรถบริการที่สถานีขนส่งสายใต้ เวลา 04.30 – 22.00 น. และ
สถานีขนส่งหมอชิต เวลา 05.00 – 20.00 น. สถานีรังสิต สถานี เอกมัย โดยรถตู้ร่วม บขส.           
ทุกเส้นทาง ที่เดินทางไปยังเพชรบุรี - ชะอำ – หัวหิน – ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเส้น     
เพชรเกษม ผู้โดยสารสามารถใช้บริการเพื่อมายังตัวเมืองเพชรบุรีได้  

รถบัส  
มีรถโดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิ สถานีขนส่งสายใต้ สถานีขนส่งหมอชิต และผู้ที่เดินทาง

จากภาคใต้ สามารถลงรถที่ตัวเมืองเพชรบุรีแล้วต่อรถโดยสารท้องถิ่นเข้ามายังชุมชน 
รถไฟ 
มีสถานีรถไฟผ่านจังหวัดเพชรบุรี โดยลงที่สถานีเพชรบุรี และเดินทางต่อด้วยรถโดยสาร

ท้องถิ่น 
การเดินทางโดยรถสาธารณะภายในท้องถิ่น 
1) รถรอบเมืองสาย 4   หรือ รถสองแถวชมพู 

เริ่มต้นที่เขาหลวง- ผ่านสนามกีฬาดอนคาน-โรงพยาบาลพระจอมเกล้า - เทศบาลเมือง –ข้ามสะพาน
เทศบาล-วัดพระทรง – วัดจันทราวาส -วิทยาลัยเทคนิค-บิ๊กซี-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถ
จ้างเหมาได้ ราคาตามระยะทาง 
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2) รถสี่ล้อเล็ก หรือรถเล้ง 
มีบริการอยู่ทั่วไป จะจอดรอผู้โดยสารอยู่ตามหน้าสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ตลาด นักท่องเที่ยวควร
ถามคนขับก่อนขึ้นรถ ถึงเส้นทางที่รถจะผ่าน และจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป รวมทั้งค่า
โดยสาร หากเดินทางมายังแหลมผักเบี้ย ค่าโดยสารประมาณ 300 บาท 

3) รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 
จะมีบริการตามสถานีขนส่งต่าง ๆ ได้แก่  สถานี รถไฟ สถานี รถตู้  โรงพยาบาลเพชรรัตน์  
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซึ่งจะมีราคาค่าโดยสารแสดงอย่างชัดเจน ราคาโดยประมาณ 150 บาท       
หากเดินทางนอกเส้นทางที่ ระบุ ราคาไว้ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ ใช้บริการกับผู้ ให้บริการ              
P5 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

2.2 สภาพถนนและการแบ่งเส้นจราจรภายในตำบลแหลมผักเบี้ย 
ถนนสายหลักในตำบลแหลมผักเบี้ย คือ ถนนเลียบชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันตก ที่ถูกจัดให้เป็น 

Scenic Route สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร มีสภาพที่ดีและปลอดภัย มีเส้นทางโค้ง
หลายจุดในเส้นทางและมีช่องทางสำหรับปั่นจักรยานและจุดพักรถชมวิวเป็นระยะ มีไฟแสงสว่างเป็น
ระยะ และถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต 

ป้ายบอกทาง มีป้ายเตือนระวังผู้ขับขี่จักรยาน ป้ายระบุความเร็วและสัญลักษณ์จราจรตลอด
เส้นทาง ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ท้องถนนในระดับหนึ่ง ป้ายบอกทางมายังแหล่งท่องเที่ยวที่
สังเกตเห็นชัดเจนจะเป็นป้ายบอกทางมายังตำบลแหลมผักเบี้ย และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อเข้ามาใกล้ อบต.แหลมผักเบี้ยแล้ว จึงมีป้าย
บอกทางไปยังหาดทรายเม็ดแรก ซึ่งก็คือจุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก จะเห็นได้ว่าป้ายเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นมีน้อยเกินไป และขาดป้ายบอกทางมายังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ และฐานเรียนรู้ในชุมชน 
P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

สถานที่จอดรถในแหล่งท่องเที่ยว สถานที่จอดรถในแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่นั้นเพียงพอ
ต่อการรองรับนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ แต่ที่ฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้น เป็นสถานที่ใน
ตัวบ้าน ไม่สะดวกในการจอดรถยนต์หลายคัน หรือต้องจอดที่ไหล่ทาง หากเดินทางเป็นหมู่คณะควร
จอดรถท่ีฐานการเรียนรู้ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม 

 
2.3 เส้นทางในชุมชนเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนในจังหวัด ดังนี้ 
ถนนทางทิศเหนือเชื่อมกับตำบลบางแก้ว ตำบลปากทะเล ตำบลบางขุนไทร และตำบลบ้าน

แหลม โดยแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ วัดในกลาง บ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม สปาเกลือกังหัน
ทอง เดินทางไปยังตัวเมืองเพชรบุรีเพียง 18 กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียง ได้แก่ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) ถ้ำเขาหลวง วัดเกาะแก้ว
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สุทธาราม วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดข่อย ชุมชนแหลมผักเบี้ยอยู่ห่างจากหาดเจ้า
สำราญระยะทางเพียง 6 กิโลเมตร หาดปึกเตียน 16 และหาดชะอำระยะทาง 36 กิโลเมตร ที่ล้วนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและการ
ประชุมสัมมนาครบครัน มีร้านอาหารและที่พักหลากหลายรูปแบบและราคา จนถึงระดับ 5 ดาว 

 
ประเด็นที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 
3.1 มีสาธารณูปโภคที่อำนวยความสะดวกต่อชุมชนและนักท่องเที่ยว ได้แก่  

 1) ถนน ถนนเส้นหลักเป็นลาดยาง ถนนที่ เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่ พัก 
ร้านอาหาร เป็นถนนคอนกรีต การขนส่งที่สะดวกรองรับรถทุกประเภทจนถึงรถบัสได้ 

2) ไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าถึงทุกครัวเรือนและแหล่งท่องเที่ยวเกือบทุกแห่ง  
ยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาที่จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก หาดชมจันทร์ หาดชมตะวัน 

3) ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว คือ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 
ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวทั่วไป และคณะเล็ก ๆ หากมีนักท่องเที่ยวมา
พร้อมกันจำนวนมากก็จะไม่เพียงพอ และห้องน้ำที่รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ คือ โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัดสมุทรโคดม วัดสมุทร
ธาราม ส่วนที่ฐานเรียนรู้จักสานธูปฤาษี ผักไฮโดรโปนิกส์ และฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น จะเป็นห้องน้ำ  
ในพ้ืนที่ส่วนตัวซึ่งไม่สะดวก สุดท้ายที่จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก หาดชมจันทร์ หาดชมตะวัน        
ไม่มีห้องน้ำ 

4) ถังขยะและการจัดเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว มีถังขยะเกือบทุกแห่งแต่ปริมาณขยะที่มา 
จากนักท่องเที่ยวที่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดและมาจากทะเลพัดเข้าสู่ชายฝั่งยังคงมีอยู่เสมอ ในการจัดเก็บ
ขยะในพ้ืนที่สาธารณะนั้นหน้าที่หลักจะเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย และชาวบ้าน
ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง  

    5) การรักษาความปลอดภัย มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวใน

เทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ ตำรวจ อปภร. และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแหลม 

แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านแหลม จึงมีจุดพักสายตรวจตำรวจ 1 แห่ง อยู่ที่ทางเข้าวัด

สมุทรธารามคอยรับแจ้งเหตุและให้บริการประชาชน โดยสภาพแวดล้อมของตำบลแหลมผักเบี้ยนั้น

ค่อนข้างปลอดภัย ไม่มีอาชญากรรมหรือเหตุปล้นชิงทรัพย์ในพ้ืนที่ ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบและ  

แทบจะไม่มีการทำรั้วกั้นบริเวณบ้าน  

    6) การสื่อสาร มีสัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรทัศน์เข้าถึงใน 
แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง P3 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 
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3.2 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ 

     1) สถานพยาบาลในชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมผักเบี้ย   
เพ่ือรองรับการรักษาเบื้องต้น หากเป็นกรณีฉุกเฉินสามารถประสานส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาล  
พระจอมเกล้าในอำเภอเมืองเพชรบุรี P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 
  

     2) ที่พัก มีที่พักรองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบและราคา ได้แก่ 
        โฮมสเตย์ จำนวน 8 แห่ง คือ 1) ทองจิรา โฮมสเตย์ 2) บ้านพารุโซ - นางเรณู พารุโซ 

3) นาวีศรีเกษม 4) บ้านเย็นเนซาแร็ซ 5) บ้านเบญจมาศ 6) โฮมสเตย์นางมาลี 7) โฮมสเตย์นางทอง

สุข และ 8) โฮมสเตย์นางลือเดช P3 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

     รีสอร์ท จำนวน 5 แห่ง คือ 1) พรเพชรการ์เด้นรีสอร์ท 2) วีพนารีสอร์ท 3) ระเบียงทะเล     

รีสอร์ท 4) ชมทะเลรีสอร์ท และ 5) สควิด รีสอร์ท  

  โรงแรม จำนวน 2 แห่ง คือ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา และ โรงแรมอีโค่ โมเม้น  
บีช รีสอร์ท  

    3) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 10 แห่ง คือ 1) ร้านคุณแอ๋ว 2) ครัวพาฟู 3) ร้าน
เคียงคลื่น 4) ร้านเป็น 1 ซีฟู้ด 5) ครัวชายเล 6) ร้านเจ๊พร 7) ร้านสาลี่ 8) ครัวลุงทับ 9) ร้านบ้านทะเล 
และ10) ครัวชายคลอง P3 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

   4) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. P3 (สัมภาษณ์, 5 
กุมภาพันธ์ 2563) ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย ในวันศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 
16.00 น. P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

   5) ร้านขายของที่ระลึกของชุมชน ภาครัฐสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปไว้ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย P2 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) แต่ในปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว  
จะเปิดขายที่ร้านโอ้โหปูอร่อย มีอาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึกแห้ง กะปิ และอาหารทะเลสด
จำหน่าย สินค้าอ่ืน ๆ จะมีจำหน่ายที่ฐานเรียนรู้ P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) และที่ลานจอด
รถโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ มีสินค้าท้องถิ่นจำหน่าย เช่น ปลาหมึก
แห้ง สาหร่ายพวงองุ่น ดอกเกลือ ใบชะคราม P2 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

จากการสัมภาษณ์จึงสามารถสรุปข้อมูลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวได้
ดังตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 สรุปสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
 

แหล่งท่องเที่ยว ป้าย
บอก
ทาง 

ที่จอด
รถ 

ไฟฟ้า
น้ำประปา 

 

ห้องน้ำ ถังขยะ ถนน 
คอนกรีต 

โครงการพระราชดำริ / / / / / / 
จุดชมวิวหาดทราย
เม็ดแรก 

/ / X X / / 

หาดชมจันทร์ X / X X X X 
หาดชมตะวัน X / X X X / 
ร้านโอ้โหปูอร่อย / / / / / / 
ธนาคารปูม้า / / / / / / 
ผ้ามัดย้อม / / / / / / 
จักสานธูปฤาษี / / / / / / 
สาหร่ายพวงองุ่น / / / / / x 
ผักไฮโดรโปนิกส์ x x / x / / 
วัดสมุทรโคดม / / / / / / 
วัดสมุทรธาราม / / / / / / 

 
ที่มา : พัฒนาเพื่อการวิจัย 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าป้ายบอกทางมายังแหล่งท่องเที่ยวนั้นยังมีไม่ครบทุกแห่ง ห้องน้ำ
สาธารณะและถังขยะยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะที่หาดชมจันทร์ หาดชมตะวัน ยังไม่มีไฟฟ้าและ
น้ำประปาเข้าถึง ขาดถังขยะ และห้องน้ำ 
 

ประเด็นที่ 4 กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ทางชุมชนได้จัดเตรียมไว้บริการนักท่องเที่ยวและลักษณะการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน มีหลากหลายกิจกรรมดังนี้ 

4.1 ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน  
     1) ฐานเรียนรู้กลุ่มจักสานธูปฤาษี ชมข้ันตอนการจักสาน ได้แก่ การคัดแยกขนาดต้น 

ธูปฤาษี การตากแห้ง ย้อมสี และการสานเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ตะกร้า แจกัน หมวก นักท่องเที่ยว
สามารถทดลองสานได้ด้วยตนเอง และซื้อสินค้าเป็นของที่ระลึก P9 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 
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2) ฐานเรียนรู้ธนาคารปูม้า รับฟังบรรยายและชมขั้นตอนการอนุบาลลูกปูม้า โดยแม่ปู
จะถูกพักไว้ในถัง และให้ออกซิ เจน แม่ปูสลัดลูกปูนับหมื่นตัวออกมาได้ถึง 3 ครั้ง จนหมด             
P5 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) วิทยากรจะใช้แก้วน้ำใสตักลูกปูขึ้นมาให้ดู หากต้องการนั่งเรือไป
ปล่อยลูกปูนักท่องเที่ยวควรติดต่อจองล่วงหน้าเพื่อกำหนดเวลาออกเรือตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลง 

3) ฐานเรียนรู้แพปลาชุมชน (ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย) จำหน่ายทั้งอาหารทะเลสด   
แปรรูป และรับประทานที่ร้าน ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ต่อยอดขึ้นมาจากการจัดตั้งวิสาหกิจแพปลาชุมชน 
ที่มีการคัดเลือกสินค้าจากทะเลแหลมผักเบี้ยที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ แต่ราคาถูกกว่าย่านชะอำ -  
หัวหิน  เพ่ือนำรายได้มาหมุนเวียนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยการปรุงรสชาติอาหารพ้ืนบ้านจาก
วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวัน ในปริมาณที่คุ้มค่ากับราคา และการบริการที่เป็นกันเอง P4 (สัมภาษณ์, 5 
กุมภาพันธ์ 2563)   

4) ฐานเรียนรู้ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ด้วยสถานที่กว้างขวาง ลมพัดเย็นสบายทำให้
อากาศ  สดชื่นทั้งวัน นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมบ่อเลี้ยงสาหร่าย และชมการคัดแยกสาหร่าย     
การทำความสะอาดที่มีข้ันตอนละเอียดเนื่องจากการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นนั้นเป็นเกษตรประณีต และ
สามารถซื้อสาหร่ายได้ในราคาหน้าฟาร์ม หรือส่งผ่านขนส่งเอกชน ลูกค้าติดต่อฟาร์มได้ทั้งเฟสบุ๊ค 
เบอร์โทร  081- 4411110 หรือแอดไลน์ @familyfarm03 P8 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

      5) ฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ฟังบรรยายวิธีการเพาะกล้าจนถึงการลงปลูกใน
โรงเรือน การดูแล ชมโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นักท่องเที่ยวสามารถช่วยคุณวิเชียรตัดแต่งใบผัก
ที่เน่าเสีย เก็บผักด้วยตนเอง และซื้อผักสด ๆ ราคากิโลกรัมละ 90 บาท รวมถึงชุดทดลองปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ได้ในราคาชุดละ 6,000 บาท P6 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

      6) ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง การทำผ้ามัดย้อมจะให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเป็น
หมู่คณะ สาธิตการย้อมผ้า สามารถทำ Work shop การทำผ้ามัดย้อมได้ทั้งเป็นผ้าเช็ดหน้าและเสื้อยืด 
P7 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
4.2 กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย 

      1) ล่องเรือคลองอีแอด ชมวิถีชีวิตชาวประมง และศึกษาธรรมชาติ คลองอีแอดเป็นคลอง
ที่เชื่อมต่อกับทะเล เรือเล็กใช้สัญจรเข้าออกจากฝั่ง ทิวทัศน์สองฝั่งคลองเป็นป่าโกงกางและพันธุ์ไม้
ชายเลนอ่ืน ๆ ระหว่างล่องเรือจะได้เห็นชีวิตสัตว์ต่าง ๆ เช่น ปู หอย ปลา นก ค้างคาว ที่อาศัยอยู่ใน
ป่าชายเลน เส้นทางนี้มุ่งสู่ปลายแหลมและพบกับทรายเม็ดแรก เพ่ือให้ชมทะเลแหวก และสอน
นักท่องเที่ยวเก็บหอยบนชายหาด การเดินทาง ต้องเช่าเรือจากท่าเรือคลองอีแอด หรือท่าเรือที่ร้าน
โอ้โหปูอร่อยนั่นเอง ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องเรือและท่อง เที่ยวประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง  
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เรือ 1 ลำ รองรับนักท่องเที่ยวได้ 10 คน ค่าใช้จ่ายลำละ 1,000 บาท มีน้ำดื่มบริการบนเรือ และควร
ตรวจสอบระดับน้ำก่อนเดินทาง P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

     2) การปลดอวน ชาวประมงใช้อวนในการจับสัตว์น้ำ เมื่อเรือประมงเข้าฝั่ง ชาวประมงจะ
ทำการปลดอวนหรือแกะสัตว์ทะเลที่ติดอวนออก มีทั้งปู ปลา กุ้ง กั้ง หอยแมลงภู่ ตัวที่ได้ขนาดก็จะ
นำไปขาย ขนาดเล็กก็เก็บไว้รับประทานเอง หรือกั้งตั๊กแตนตัวเล็ก ๆ ชาวประมงไม่รับประทานแต่จะ
เด็ดหัวแล้วปลดออกจากอวนเพราะจะดีดมือทำให้บาดเจ็บได้ ก็จะทิ้งให้เป็นอาหารปู สัตว์ชนิดอ่ืน ๆ        
ในคลอง นักท่องเที่ยวสามารถชมและถ่ายรูปวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ที่ สองฝั่ งคลองอีแอด              
P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)  

    3) กิจกรรมดูนก แหลมผักเบี้ยเป็นแหล่งดูนกหายากแห่งหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชีย โดยเฉพาะนกหัวโตมลายู (Malasian Plover) เป็นนกประจำท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์และอาศัย
อยู่บนชายหาดที่น้ำทะเลขึ้นมาไม่ถึง ไกด์ดูนกของชุมชนมีเพียง 1 ท่าน คือ นายเสรี มานิช หรือลุง
แดง จากท่ีเป็นผู้รับจ้างขับเรือไปดูนกและผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ 
ได้หลงเสน่ห์ของนกนานาชนิดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกและนักอนุรักษ์ เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักดูนก
ชาวต่างชาติ คือ Mr.Daeng ช่วงที่เหมาะกับการดูนกประมาณเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ จะมีนก
อพยพเข้ามายังแหลมผักเบี้ยจำนวนมาก P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

นักท่องเที่ยวที่ต้องการดูนกด้วยตนเองสามารถเดินทางไปยังโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยตามพระราชดำริ เป็นแหล่งที่มีนกหายากและมีจำนวนมาก เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด เสียค่าเข้าชมเพียง 20 บาท และนักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดิน    
ปั่นจักรยานหรือนั่งรถรางนำชมของโครงการตามความสะดวก 

     4) กิจกรรมดูวาฬบรูด้า ช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม เป็นช่วงที่วาฬบรูด้าเข้ามาหากินที่
อ่าวรูปตัว ก. ได้แก่ อ่าวบางตะบูน แหลมผักเบี้ย หาดเจ้าสำราญ ทางชุมชนจึงได้รวมกลุ่มเรือประมง
เพ่ือบริการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้ไปชมวาฬบรูด้า อัตราค่าบริการท่านละ 800 บาท บริการนำ
เที่ยวในวันศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ การเช่าเหมาลำ ลำละ 8,000 บาท ทำการจอง
กับกลุ่มวาฬบรูด้าล่วงหน้า อัตรานี้รวมอาหารกล่อง น้ำดื่ม ของที่ระลึกและประกันชีวิต ใช้เวลาในการ
นำเที่ยวประมาณ 3 ชั่วโมง P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

    5) กิจกรรมอื่น ๆ  
       5.1) เล่นน้ำทะเลที่ชายหาด นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ที่ชายหาดวัดสมุทร

ธารามซึ่งติดกับหาดเจ้าสำราญ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เป็น
ย่านธุรกิจ 
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       5.2) ชมวิวหาดทรายเม็ดแรก ที่จุดชมวิวนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นขึ้นไปตามแนว
ชายหาด เป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีนกหากินบนหาด พบกับวิถีชาวบ้านในการหาหอย ตกปลา 
ลากอวนน้ำตื้น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบ เป็นส่วนตัว หรือชอบตกปลา 

จึงสามารถสรุปกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนแหลมผักเบี้ยได้ดังตารางที่ 4.2  
 

ตารางที่ 4.2 สรุปกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

ลำดับ กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้ประสานงาน 
1 รับประทานอาหารทะเลที่

วิสาหกิจแพปลาชุมชน 
ตลอดทั้งปี ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนใน 

โทร 080-2502537 
2 ท่องเที่ยวฐานเรียนรู้ ตลอดทั้งปี  
3 ล่องเรือคลองอีแอดชมหาด

ทรายเม็ดแรก 
ตลอดทั้งปี 
ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศและ
ระดับน้ำทะเล 

 

4 ปลดอวน ตลอดทั้งปี  
ยกเว้นหน้ามรสุม 

- 

5 ดูนก  ต.ค. - ก.พ. คุณเสรี มานิช  
โทร 080-2235253 

6 ดูวาฬบรูด้า ก.ย. - ธ.ค.  คุณมนู อรัญพันธ์ 
โทร 081-8564939 

7 ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
เดินสะพานไม้ 800 เมตร 

ตลอดทั้งปี โครงการพระราชดำริฯแหลม
ผักเบี้ย 
โทร 092-2730546 
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ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) 
 ทางชุมชนและ อบต.แหลมผักเบี้ย ได้มีการบริหารจัดการบริการเสริมที่เตรียมไว้รองรับ
นักท่องเที่ยว คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การตรวจคุณภาพที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้าน
ขายของที่ระลึก ดังนี้ 

5.1 การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว  
     1) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย โดยมี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวคอยให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร การศึกษาดูงาน 
เช่าเรือ หรือนำเที่ยว ทางอบต.จะประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อ การติดต่อสอบถาม
เป็นไปตามเวลาราชการ คือวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อ
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 032- 478066 P3 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) หรือติดต่อที่ร้านอาหาร
โอ้โหปูอร่อย การติดต่อสอบถามที่ร้านในวันศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 
16.00 น. หรือติดต่อผ่านผู้ ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนในทางโทรศัพท์และไลน์  ที่หมายเลข           
080-2502537 หรือ ทางเฟสบุ๊ค โอ้โหปูอร่อย เพ่ือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน   
การพักโฮมสเตย์ P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

     2) การตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม ทางสาธารณสุขจังหวัดจะเข้าตรวจ
คุณภาพอาหารและสุขอนามัยของร้านและมอบสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste เพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

     3) การตรวจสอบมาตรฐานที่พักท่ีเปิดให้บริการ  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม 
ผักเบี้ยมีการตรวจสอบที่พักทุกแห่งได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 
2563) แต่โฮมสเตย์ยังตกเกณฑ์จึงยังไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ เนื่องจากโฮมสเตย์ในชุมชน
มีการสร้างแยกเป็นสัดส่วนออกจากตัวบ้านพักของชาวบ้าน P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

     4) การบริหารจัดการร้านขายของท่ีระลึกของชุมชน ปัจจุบันไม่มีผู้ดูแลศูนย์แสดงและ
จำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้ามีจำหน่ายที่ฐานเรียนรู้ของชุมชน ให้ชาวบ้านบริหารจัดการเองและ
ชุมชนสามารถผลิตสินค้าเพียงพอต่อความต้องการซื้อของลูกค้า มีเพียงสินค้าจักสานธูปฤาษีที่เป็นงาน
ประณีต ราคาจึงค่อนข้างสูง ตลาดรับซื้อจะเป็นชาวต่างชาติที่ชื่นชอบงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
นักท่องเที่ยวชาวไทยเองไม่ค่อยนิยม ชาวบ้านยังขาดช่องทางจัดจำหน่าย P2 (สัมภาษณ์ , 5 
กุมภาพันธ์ 2563) เมื่อมีการศึกษาดูงานหรือออกบูธแสดงสินค้าจะมีการนำสินค้าจากเครือข่ายจักสาน
ธูปฤาษีตำบลบางแก้วที่ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านในและ กศน. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิตสินค้าได้
คุณภาพมาร่วมด้วย P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 
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5.2  หน่วยงานที่ให้บริการด้านนำเที่ยว โปรแกรมท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการ 
                1) การท่องเที่ ย วโดยชุมชนแหลมผักเบี้ ย  ให้บริการร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย               
การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ และแพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน  
                2) ชมรมวาฬบรูด้า ตำบลแหลมผักเบี้ย ประธานกลุ่ม นายมนู อรัญพันธ์ ให้บริการ 
ทัวร์ล่องเรือดูวาฬบรูด้า โทร 081-8564939 
                3) นายเสรี มานิช ผู้เชี่ยวชาญการดูนก ให้บริการกิจกรรมดูนก โทร 080-2235253  
P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
จากการสัมภาษณ์จึงสามารถสรุปอัตราค่าบริการนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะได้ดังตารางที่ 4.3  
 

ตารางที่ 4.3 อัตราค่าบริการนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ 
 

ลำดับ ฐานเรียนรู้ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย 
1 วิทยากรกลาง 1 คน 

 
ต้อนรับและถ่ายทอดเรื่องราว
ความเป็นมาโดยรวม 

600 บาท 

2 วิสาหกิจธนาคารปูม้า 
วิทยากรประจำฐาน 1 คน 
 

ชมฐาน ฟังบรรยาย 300 บาท 

3 ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย  
(แพปลาชุมชน) 
 

รับประทานอาหาร อาหารทะเล 
คนละ 300 บาท 
อาหารพื้นบ้าน 

คนละ 200 บาท 
อาหารว่าง 

คนละ 30 บาท 
5 สาหร่ายพวงองุ่น 

วิทยากรประจำฐาน 1 คน 
 

ชมฐาน ฟังบรรยาย 300 บาท 

6 ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง 
 

-ชมฐาน ฟังบรรยาย  
-work shop ทำผ้าเช็ดหน้า / 
เสื้อยืด ผ้าเช็ดหน้า 

300 บาท 
กลุ่มละ 300 บาท ต่อ
นักท่องเที่ยว 6 คน 

ทำเสื้อยืดตัวละ200 บ. 
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ลำดับ ฐานเรียนรู้ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย 

ทำผ้าเช็ดหน้า ผืนละ 
40 บาท 

7 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ -ชมฐาน ฟังบรรยาย 300 บาท 
8 ล่องเรือคลองอีแอด 

 
ชมทรายเม็ดแรก ทะเลแหวก
เก็บหอยบนชายหาด 

1,000 บาท 8-10 คน 

 
จากตารางที่ 4.3 เป็นกิจกรรมของการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือก

กิจกรรมได้ตามความสะดวก ว่าจะชมฐานเรียนรู้ รับประทานอาหารและล่องเรือ เพ่ือจัดสรรเวลาให้
พอดีกับของแต่ละคณะทัวร์ และนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนด้วยการพักโฮมสเตย์   
ทางชุมชนมีแพ็คเกจทัวร์ขายให้เช่นกัน คือ 

แพ็คเกจทัวร์ One Night Stay with Locals พักโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 
นักท่องเที่ยว 3 – 5 คน ค่าบริการท่านละ 2,250 บาท 
นักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป ค่าบริการท่านละ 1,890 บาท 
หากนักท่องเที่ยวไม่มีรถส่วนตัว ค่าบริการรถซาเล้งนำเที่ยว คันละ 100 บาท / วัน 

โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน 
วันที่หนึ่ง  
09:00 ต้อนรับผู้มาเยือน เล่าเรื่องราวท้องถิ่น พร้อมอาหารว่าง น้ำสมุนไพร 
10:00 ชมสาธิตฐานการเรียนรู้ชุมชน 

การเพาะเลี้ยงและจำหน่ายสาหร่ายพวงองุ่น / การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
12:00 อาหารกลางวัน  
13:00 สาธิตฐานการเรียนรู้ชุมชน ธนาคารปูม้า / แพปลาชุมชน 
14:30 ล่องเรือเลียบชายฝั่ง ชมวิถีชีวิตชาวประมง เก็บหอยหน้าหาด 
18:00 อาหารเย็น / พักผ่อนที่โฮมสเตย์ 
 
วันที่สอง  
07:00 อาหารเช้า  
08:00 กิจกรรมชุมชน สาธิตการทำผ้ามัดย้อม / จักสานจากต้นรูปฤาษี 
12:00 อาหารกลางวัน  
13:00 เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ

และป่าชายเลนปากอ่าว แหล่งดูนกระดับโลก / ก่อนกลับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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5.3 การพัฒนาสินค้าให้เกิดความแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ เนื่องจากแหลมผักเบี้ยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เช่นเดียวกับตำบลอ่ืน ๆในลักษณะพ้ืนที่แบบ
เดียวกันก็จะมีวัสดุและวัตถุดิบท้องถิ่นเหมือนกัน เช่น บางตะบูน บางขุนไทร บางแก้ว หาดเจ้าสำราญ 
ชุมชนจึงต้องสร้างจุดเด่นเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากการขายสินค้าชนิดเดียวกัน คือ  

      1) ปูม้า ร้านโอ้โหปูอร่อยการันตีคุณภาพและความสด เพราะปูม้าสดเนื้อแน่นปลอด
สารพิษในราคาไม่สูง ส่งตรงจากเรือประมงชายฝั่งในแหลมผักเบี้ยเท่านั้น รายได้จากร้านอาหารได้
อุดหนุนร้านค้าวิสาหกิจชุมชน (ช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชน) และที่นี่มีธนาคารปูม้า สามารถปล่อย
ลูกปูม้าได้ด้วย และเพ่ือความแตกต่างและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า จัดบริการ  Delivery       
เซ็ตอาหารทะเลปรุงสุก บริการจัดส่งถึงโรงแรมในพ้ืนที่แหลมผักเบี้ย หาดเจ้าสำราญ และชะอำ      
ซึ่งระยะทางไม่ไกลเกินไป 1 เซ็ต ราคา 1,500 บาท ประกอบด้วย กุ้งอบเกลือ ปูม้านึ่ง หอยแครงลวก 
ปลาหมึกลวก P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

     2) ฐานเรียนรู้สาหร่ายพวงองุ่น เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐาน 5 ข้อ คือ แหล่งเพาะเลี้ยง
หา่งไกลแหล่งอุตสาหกรรม ผ่านการตรวจสารโลหะหนักทุก 3 เดือน มีใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 
ตามมาตรฐานฟาร์มจากกรมประมง ไม่เลี้ยงปะปนกับสัตว์น้ำ ทำให้ไม่คาว มีระบบการทำความ
สะอาดด้วยระบบสกิมเมอร์ ไม่ใช่เฉพาะอ๊อกซิเจน และ มีระบบการพักน้ำจากธรรมชาติทั้งระบบเปิด
และปิด P8 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

     3) ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง มีวิธีการย้อมแบบโบราณด้วยเตาถ่าน ใช้เปลือกโกงกาง
แห้งเพ่ือให้ได้สีน้ำตาล ผลงานแต่ละชิ้นลวดลายไม่ซ้ำกัน สร้างลวดลายได้อย่างอิสระ ลูกค้าสามารถลง
มือทำเองได้ P9 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) และด้านบริการหลังการขาย ปกติการทำ work 
shop จะสอนถึงการย้อมและตากเสื้อให้แห้งเท่านั้น ในราคาตัวละ 200 บาท เมื่อได้รับการรร้องขอให้
มีบริการซักรีดและจัดส่งที่โรงแรมที่พัก นักท่องเที่ยวต้องการใส่เป็นเสื้อทีม ทางกลุ่มมีบริการซักรีด
และจัดส่งให้ในตอนเช้าวันถัดไปในราคาตัวละ 220 บาท P7 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 
 
ประเด็นที่ 6 ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) 

     6.1 วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมท่ีเป็นกิจวัตรประจำของชุมชน ได้แก่  
1) กลุ่มคานเรือเล็ก ต่อเรือประมงขนาดเล็ก 
2) การออกเรือ ปลดอวน 
3) ทำนาเกลือ 
4) ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น 

     6.2 ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึกที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและสื่อถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ 
ได้แก่ 
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1) อาหาร 
 อาหารทะเลสด ได้แก่ ปูม้า กุ้ง กั้ง ปลา หอยแครง หอยตลับ  

อาหารทะเลแห้ง ได้แก่ หอยเสียบแห้ง ปลาหมึกแห้ง ปลาเค็ม กะปิ 
      อาหารท้องถิ่น ได้แก่ น้ำพริกแดงใบชะคราม ปูม้านึ่ง 
               พืชท้องถิ่น ได้แก่ ใบชะคราม ผักเบี้ย 
      เกลือ ได้แก่ เกลือเม็ด ดอกเกลือ 
  2) สินค้าท่ีระลึก 
      เสื้อยืดลายมัดย้อมจากเปลือกโกงกาง ผลิตภัณฑ์จักสานธูปฤาษี  
       6.3 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์หรือมีการรบกวนธรรมชาติน้อย
ที่สุดที่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้ ได้แก่ 

1) หาดทรายเม็ดแรก 
2) หาดชมจันทร์ 
3) หาดชมตะวัน 
4) สะพานไม้ชมป่าโกงกางในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม 

ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
      6.4 การบริการและประสบการณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนที่นักท่องเที่ยวจะ 

ได้รับได้จากการท่องเที่ยวและกิจกรรม ได้แก่ 
1) บริการอาหารรสชาติพ้ืนบ้านจากร้านโอ้โหปูอร่อย ที่ปรุงโดยแม่ครัวท้องถิ่นและ 
    วัตถุดิบท้องถิ่น 
2) ประสบการณ์จากการชมวิถีชีวิตชาวประมงในการปลดอวนที่ท่าเรือ 
3) ประสบการณ์จากการล่องเรือคลองอีแอดไปยังหาดทรายเม็ดแรก 
4) อัธยาศัยไมตรี การสื่อสารด้วยสำเนียงท้องถิ่น 

     6.5 ชุมชนมีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดมาจนปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส 
ได้แก่ 

1) กลุ่มคานเรือเล็ก  
2) การทำอวน 
3) อาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น น้ำพริกแดงใบชะครามราดกะทิ     
   แกงส้มใบชะคราม ขนมต้มใบชะคราม 
4) อาชีพประมง 
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ประเด็นที่ 7 การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) 
      7.1 แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว ได้แก่ หาดทรายเม็ดแรก

สะพานไม้ชมป่าโกงกางในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
และร้านโอ้โหปูอร่อย 

      7.2 ความเป็นมิตรไมตรี ผู้คนในชุมชนมีการแสดงออกถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อ
นักท่องเที่ยว ด้วยการ ต้อนรับพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ้มใส ช่วยเหลือให้ข้อมูลและแนะนำ
สถานที่เที่ยว ที่พัก ที่กินให้กับนักท่องเที่ยวได้  

      7.3 หลักการกำหนดราคาสินค้าและการบริการการท่องเที่ยวให้เป็นราคาที่นักท่องเที่ยว 
ยอมรับ ทางอบต.แหลมผักเบี้ยได้มีการจัดการอบรมให้กับชาวบ้านในชุมชนเพ่ือการกำหนดราคาเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มเรือเล็ก โฮมสเตย์ รับกรุ๊ปผ่านกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
ส่งมอบงานให้โดยหมุนเวียนกันไป ไม่ตกอยู่กับรายใดรายหนึ่ง P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

      7.4 วิธีการบริการนักท่องเที่ยวให้ทั่วถึงและรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว              
มีการรับจองกรุ๊ปล่วงหน้า เพ่ือจัดเตรียมความพร้อม เช่น อาหารทำรอไว้ก่อนเมื่อใกล้เวลามาถึง
อาหารก็จะปรุงเสร็จพอดี จึงไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวทั่วไปมาสั่งอาหารที่หน้าร้านก็จะรอไม่นาน
เกินไป แต่ถ้ากรุ๊ปทัวร์ใหญ่มาก ๆ เกิน 200 คน การเข้าชมฐานเรียนรู้จะใช้วิธีแบ่งเป็นกลุ่มแล้วจัดเป็น
รอบเข้าชมฐานเรียนรู้และการรับประทานอาหารกลางวัน ให้มีเวลาห่างกันช่วงรับประทานอาหาร 40 
นาที - 1 ชั่วโมง หรือ จัดรับรองด้วยการแสดงสินค้า สาธิต และรับประทานอาหารที่ศาลา
เอนกประสงค์อบต.แหลมผักเบี้ย แล้วค่อยพาชมฐานเรียนรู้ทีหลัง P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 
2563)การให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับลูกค้า หากมีลูกค้าสั่งอาหารจำนวนมากและในครัวไม่สามารถ
ทำอาหารได้ทัน จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงจำนวนคิวและเวลาที่ต้องรอ ให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะใช้
บริการหรือไม่ ยอมได้ลูกค้าลดลงดีกว่าลูกค้าต้องรอนานจนไม่พอใจทีหลัง P7 (สัมภาษณ์, 6 
กุมภาพันธ์ 2563) 

     7.5 การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกับชุมชนขณะมาท่องเที่ยว 
          1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ที่แปลกใหม่มากข้ึนจากการเที่ยว

ชมวิถีชีวิตชาวประมงและฐานเรียนรู้ต่าง ๆ  
          2) ได้ประสบการณ์จากการลงมือทำ สัมผัสจริง ทุกฐานเรียนรู้ นักท่องเที่ยวลงมือทำ

ได้จริง ได้ของที่ระลึกจากฝีมือตนเอง 
          3) กิจกรรมปล่อยลูกปูม้าทำให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปูม้า และเติบโต

ตามธรรมชาติ เป็นสินค้าให้ชาวประมงนำกลับมาขายเลี้ยงชีพ  
          4) กิจกรรมล่องเรือคลองอีแอด ชาวบ้านจะสอนให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองเก็บหอยที่

ชายหาด และได้เรียนรู้ว่าขนาดไหนจับได้ขนาดไหนต้องปล่อยสู่ธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 
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          5) กิจกรรมดูนก ไม่ได้เป็นการรบกวนนกแต่เป็นการช่วยกระจายข่าวสารให้คนใน
พ้ืนที่และคนทั่วโลกได้รู้ว่ามีนกที่มีค่าและหายากใกล้สูญพันธุ์จึงทำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ
ของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นกเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 
2563) 

 
ประเด็นที่ 8 โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) 

      8.1 ชุมชนมีการสร้างการโฆษณาประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ เฟสบุ๊คและไลน์ โดยเฟสบุ๊คมีผู้ติดตามและใช้งานเป็นหลัก  

      8.2 การสร้างช่องทางสื่อสารให้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยให้ชุมชน
แตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ ในด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงลูกค้าได้ด้วยเฟสบุ๊คร้านโอ้โหปู
อร่อย ทางกลุ่มจะลงภาพ ข่าวสารและกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการถ่ายภาพกิจกรรมการท่องเที่ยว
หาดทรายเม็ดแรกเพ่ือประชาสัมพันธ์ลงในเฟสบุ๊ค P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) สะดวกด้าน
การค้นหาแหล่งท่องเที่ยวของแหลมผักเบี้ยได้ง่าย มีการปักหมุดในการเดินทาง ค้นหาง่ายใน google 
P7 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็น
เครื่องมือในการค้นหาข้อมูล 

     8.3 การสร้างช่องทางสื่อสารให้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยให้ชุมชน
เข้าถึงนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้ โดยเฟสบุ๊คเป็นช่องทางที่ง่ายและรวดเร็ว เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่ม
นักท่องเที่ยวหลัก คือ กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ กรุ๊ปทัวร์ และคณะศึกษาดูงาน มีจุดประสงค์หลัก
คือการรับประทานอาหาร ท่องเที่ยวฐานเรียนรู้ และล่องเรือคลองอีแอด ภาพที่กลุ่มนำเสนอออกไป
ทางเฟสบุ๊คและ link รายการที่เข้ามาถ่ายทำจะเป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การมาท่องเที่ยว P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 
 
ประเด็นที่ 9 ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

9.1 องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนที่ทำให้เป็นผู้นำด้านต้นทุน 
ชุมชนแหลมผักเบี้ยเป็นผู้นำด้านต้นทุน คือ ขายสินค้าราคาถูกกว่า และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

กว่าในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 
ต้นทุนหลักในชุมชน คือ ธรรมชาติ และวิถีชีวิต นำมาเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว ชุมชน

ประกอบอาชีพเป็นปกติและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอเพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของจุดขาย 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและมีของเสียหรือความเสียหายน้อยที่สุด โดยใช้วัตถุดิบ 
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วัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้จากท้องถิ่น (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2560) ปูม้าจะมี

ขายตามปริมาณที่ชาวประมงหามาได้ในแต่ละวัน ไม่ซื้อจากแหล่งอ่ืนเพ่ือคงคุณภาพและความเป็น

เอกลักษณ์ การทำผ้ามัดย้อมนั้นก็ใช้สีธรรมชาติจากเปลือกโกงกางซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มีอยู่จำนวนมาก

ในธรรมชาติและวิธีการย้อมแบบดั้งเดิมไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรจึงลดต้นทุนได้มาก การจักสานธูปฤาษี

นั้น แม้จะไม่ใช่พืชท้องถิ่น แต่ได้ต้นธูปฤาษีที่ต้องตัดทิ้งทุก 90 วันจากโครงการพระราชดำริแหลม

ผักเบี้ย P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) ราคาสินค้าและบริการจึงเป็นราคาที่ไม่แพงและถูกกว่า

ในหาดเจ้าสำราญ ชะอำ หัวหิน P2 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)  

2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ภาครัฐสร้างถนนที่ดีและ 

แหลมผักเบี้ยเป็นกึ่งกลางของ 3 เส้นทาง คือ ไปได้ทั้งตัวเมืองเพชรบุรี อ.ชะอำ อ.บางตะบูน ออกสู่

ถนนพระราม 2 การที่ชุมชนจะขนสินค้าออกไปขายหรือไปส่งที่โรงแรม ท่ารถหรือบริษัทขนส่งนั้นใกล้

และสะดวกมาก จึงลดต้นทุนค่าน้ำมัน P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563 

3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) ภาครัฐสร้างสิ่งอำนวย 

ความสะดวกขั้นพ้ืนฐานครบทั้งระบบสื่อสาร ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 

2563) เข้าถึงฐานเรียนรู้ทุกฐาน ชุมชนยังไม่ลงทุนสร้างหรือตกแต่งสถานที่เพ่ิมเพ่ือประหยัดต้นทุน 

และใช้วัสดุในท้องถิ่นตกแต่งสถานที่ P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) เป็นกิจกรรมที่เกิดจากวิถีชีวิตและอาชีพของ 

คนในชุมชน P5 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) ใช้คนในชุมชนถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาให้แก่

นักท่องเที่ยว ใช้เวลาว่างจากการทำประมงมารับงานทางการท่องเที่ยวเพ่ิม ออกเรือพานักท่องเที่ยว

ชมธรรมชาติ จึงไม่กระทบอาชีพหลัก และเป็นรายได้เสริมในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ P1 (สัมภาษณ์, 5 

กุมภาพันธ์ 2563) 

5) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว พัฒนาอาชีพและฐานเรียนรู้ได้รับการสนับสนุน
จากกรมพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) การศึกษานอกระบบ (กศน.) P9 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายนอกกับชุมชนและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวจึงไม่ต้องสร้างอาคารและจ้างคนเพ่ิม P2 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) ชุมชนเน้น
ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม คณะศึกษาดูงาน เพ่ือทราบจำนวนที่แน่นอนและจัดเตรียมสินค้าและบริการที่พอดี
กับจำนวนนักท่องเที่ยว เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดความสูญเสีย P7 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 
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6) ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้เนื่องจาก ชุมชนใช้ 
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และวิถีชีวิตเป็นจุดขาย P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) จุดเด่น
ด้านกินปูที่มาจากเรือของแหลมผักเบี้ย ซื้อของฝากทะเลแห้ง ชมวิถีชีวิตชาวประมงP4 (สัมภาษณ์, 6 
กุมภาพันธ์ 2563) 
 

7) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) โครงการพระราชดำริเป็นจุดแข็งที่ 
มีชื่อเสียงและดึงให้นักท่องเที่ยวมายังชุมชน P2 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) การท่องเที่ยวของ
ชุมชนเองมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ คือ ปูม้าของร้านโอ้โหปูอร่อย และธนาคารปูม้าP4 (สัมภาษณ์,       
6 กุมภาพันธ์ 2563) 

8) โปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS)  
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวใช้โทรศัพท์เป็นหลักในการค้นหาข้อมูล นำทาง หรือแชร์ภาพและความคิดเห็น  
มีข่าวสารของชุมชนบ้านดอนในหรือแหลมผักเบี้ยอยู่ในสื่อออนไลน์เพียงค้นหาผ่าน search engine 
ชุมชนไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องการประชาสัมพันธ์ รายการและสื่อเข้ามาหาชุมชนตลอด  P4 (สัมภาษณ์, 6 
กุมภาพันธ์ 2563) ชุมชนใช้เฟสบุ๊คและไลน์ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม ช่วยให้
ประหยัดต้นทุน P9 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
9.2 องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนที่ทำให้แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ 
     1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions)  
        1.1) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ดึงดูดในท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหลมผักเบี้ยเพ่ือชม
ธรรมชาติและเดินไปตามสะพานไม้ศึกษาระบบนิเวศในป่าโกงกาง สถานที่แห่งนี้เป็น 1 ใน 4 ของจุด 
ดูนกหายากของจังหวัดเพชรบุรี ในเส้นทางเมืองหลวงแห่งการดูนก ปีพ.ศ. 2561  

        1.2) หาดทรายเม็ดแรก เป็นรอยต่อของหาดโคลนและหาดทรายฝั่งทะเลอ่าวไทยแห่ง
เดียวในประเทศไทย  

        1.3) การทำอาชีพประมงชายฝั่ง เป็นวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสในทุกวัน 

        1.4) ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อยที่มีคุณภาพอาหารทะเลที่สดปลอดสารพิษและปรุงสด
ใหม ่

        1.5) ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ โดยโครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว    
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เข้ามายังตำบลแหลมผักเบี้ยและเชื่อมโยงมายังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในชุมชน ที่หนุนเสริมกันให้ใน   
หนึ่งวันนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมกรรมทั้งวันที่หลากหลายและไม่เสียเวลาในการเดินทาง 

     2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ด้วยความพร้อมของถนนและ

สิ่งอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางทำให้การเดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ขนาดเล็กและรถบัส หรือจะ

เป็นคณะปั่นจักรยานก็มีช่องทางสำหรับปั่นจักรยานและป้ายเตือนให้ผู้ใช้ถนนระมัดระวังผู้ขับขี่

จักรยาน เดินทางจากตัวเมืองเพชรบุรีหรือจะเดินทางมาทางพระราม 2 แม้จะไกลกว่าเส้นเพชรเกษม

แต่การจราจารไม่แออัด ขับรถปลอดภัยกว่าและได้ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสองฝั่ง

ถนน ตำบลแหลมผักเบี้ยจึงรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถส่วนตัวและเดินทางเป็นหมู่คณะให้

ได้รับความสะดวกสบาย ฐานเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน มีที่ตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกันติดกับถนน เส้นหลัก      

จึงเป็นจุดที่ได้เปรียบที่ไม่เสียเวลาการท่องเที่ยว 

     3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) บริการขั้นพ้ืนฐานนั้นไม่

แตกต่างจากชุมชนใกล้เคียง  

               4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) กิจกรรมที่มีแห่งเดียวในจังหวัดเพชรบุรี คือ     

การท่องเที่ยวฐานเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนในการลงมือทำ      

และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน การล่องเรือปล่อยลูกปูม้า การล่องเรือคลองอีแอดชมทรายเม็ดแรก ดูนก   

หัวโตมาลายูและนกหายาก 

     5) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) ชุมชน

บริหารงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ใช้แรงงานท้องถิ่น จัดสรรเงินรายได้อย่างชัดเจน กระจาย

ผลประโยชน์ทั่วถึง มีการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นที่รู้จักในนาม

ชุมชนบ้านดอนใน หมู่ที่  2 และใช้พ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยวในหมู่ที่  1 บ้านพะเนินและหมู่ที่  3       

บ้านดอนกลางเป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวและใช้ทรัพยากรเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว        

เรือท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า เพ่ือให้มีเรือบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเครือข่ายจักสานธูปฤาษี

ตำบลบางแก้ว เพ่ือให้มีสินค้าจำหน่ายนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 

6) ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) วิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง อาหารทะเลท้องถิ่น 

ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ที่เชื่อมโยงเรื่องราวความเป็นแหลมผักเบี้ยถ่ายทอดเป็นความรู้และประสบการณ์

ให้กับนักท่องเที่ยว  
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7) การยอมรับ ในแหล่ งท่องเที่ ยว (Acceptance) คือ ชุมชนเป็นที่ ยอมรับของ

นักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ดังนี้  กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดการมีส่วนร่วม เรียนรู้ จากฐานเรียนรู้ทั้ง 

6 ฐาน กิจกรรมล่องเรือคลองอีแอด ปล่อยปูม้า ทำให้นักท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ทางธรรมชาติ ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อยมีราคาอาหารและของฝากที่เหมาะสม ชาวบ้านมีความเป็นเจ้า

บ้านที่ดีในการต้อนรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวในทางที่ดี ชุมชนได้รับรางวัล 

โครงการหมู่บ้านดอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว (OVC) ปี 2559 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2557  

8) โปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS)  

เฟสบุ๊คโอ้โห้ปูอร่อยเป็นช่องทางหลักที่ชุมชนใช้ประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ที่มี

ผู้ดูแลเพจและคอยตอบคำถามนักท่องเที่ยวอยู่ตลอด และชุมชนมีการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยว ยังไม่มีเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพราะไม่ถนัดต่อการใช้งาน 

 
9.3 องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนตอบสนองนักท่องเที่ยวเฉพาะ

กลุ่มได้ ดังนี้  
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังตำบลแหลมผักเบี้ยนั้น สามารถแบ่งเป็นนักท่องเที่ยว

แบบหมู่คณะ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน กลุ่มดูนก และเดินทางแบบส่วนตัว ได้แก่ ครอบครัว วัยรุ่น 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนเพียงพอและรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งเดินทางมาเป็น
ส่วนตัวและหมู่คณะ  เพราะแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่มีอยู่สามารองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย 
เพียงแค่ชุมชนจะเน้นให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้า เพราะด้วยกำลังคนและสถานที่ที่มีจำกัดทำให้ชุมชน
บริหารจัดการได้ง่ายกว่า 

หากเป็นกรุ๊ปทัวร์ คณะศึกษาดูงาน ก็จะทำให้ทราบจำนวนที่แน่นอนและจัดเตรียมสินค้าและ
บริการที่พอดีกับจำนวนนักท่องเที่ยว เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดความสูญเสีย และการบริการที่รวดเร็ว 

ผลจากการสัมภาษณ์ทำให้ผู้วิจัยสรุปความได้เปรียบในการแข่งขันจากทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในมุมมองของชุมชนได้ดังตารางที่ 4.4  
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ตารางที่ 4.4 สรุปความได้เปรียบในการแข่งขันจากทรัพยากรการท่องเที่ยวในมุมมองของชุมชน 
 

ที ่ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

การเป็นผู้นำด้าน
ต้นทุน 

การสร้างความ
แตกต่าง 

การมุ่งเน้นตลาด
เฉพาะกลุ่ม 

1 สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว 

1.มีต้นทุนอยู่ในชุมชน
คือธรรมชาติและวิถี
ชีวิต 
2.ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด
และมีของเสียหาย
น้อยที่สุด 

มีแหล่งท่องที่ท่ี
แตกต่างจากท่ีอ่ืน คือ 
1. ฐานเรียนรู ้
2.ทรายเม็ดแรก 
3.ร้านโอ้โหปูอร่อย 
4.วิถีประมงชายฝั่ง 
 

1.ฐานเรียนรู้ รองรับ
คณะศึกษาดูงาน 
2.ร้านอาหาร รองรับ
คณะศึกษาดูงาน 
กรุ๊ปทัวร์ และ
นักท่องเที่ยว 
3.ทรายเม็ดแรก 
รองรับกลุ่มดูนก 
คณะศึกษาดูงาน 
กรุ๊ปทัวร์  

2 เส้นทางคมนาคม
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1.ทำเลที่ตั้งสะดวกต่อ
การเดินทางขนส่ง
สินค้าไปยังท่ารถ 
บริษัทขนส่งหรือ
ต่างจังหวัด 
2.เส้นทางเชื่อมโยงไป
ยังโรงแรมเส้น
ชายหาด บริการส่ง
สินค้าได้ใกล้ 
 

1.ทำเลที่ตั้งอยู่
ระหว่างอ.เมือง อ.
ชะอำ และอ.บ้าน
แหลม เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัด 
2.เส้นทางเข้าถึงได้ 3 
เส้นทาง สะดวกต่อ
การเข้าถึง 

1.เส้นทางเข้าถึง
สะดวกรองรับได้ทั้ง 
คณะศึกษาดูงาน 
กรุ๊ปทวัร์ นักปั่น
จักรยาน  

3 สิ่งอำนวยความ
สะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ภาครัฐสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวกพ้ืนฐาน
ไว้เพียงพอต่อการใช้
บริการของคนใน
ชุมชนและ
นักท่องเที่ยว 

1.มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐานที่
เพียงพอต่อการใช้
บริการของ
นักท่องเที่ยว2.มีที่พัก
และร้านอาหารใน
ชุมชนทั้งของคนพ้ืนที่

1.ศาลาเอนกประสงค์
ที่ อบต.แหลมผักเบี้ย 
เพียงพอต่อการ
รองรับนักท่องเที่ยว
จำนวนมากกว่า 200 
คน 
2.ร้านโอ้โหปูอร่อย 
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ที ่ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

การเป็นผู้นำด้าน
ต้นทุน 

การสร้างความ
แตกต่าง 

การมุ่งเน้นตลาด
เฉพาะกลุ่ม 

และภาคเอกชนและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงให้
เลือกหลากหลาย 

เพียงพอต่อการ
รองรับนักท่องเที่ยว
ไม่เกิน 200 คน 

4 กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

1.เป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และธรรมชาติ จึงลด
ต้นทุนในการผลิต มี
ต้นทุนในการบริการ
น้อย 

1.เป็นกิจกรรมที่เน้น
การมีส่วนร่วมมี
เฉพาะที่แหลมผักเบี้ย 
คือ  
1.ท่องเที่ยวฐาน
เรียนรู้ 
2.ล่องเรือปล่อยลูกปู
ม้า 
3.ล่องเรือคลองอีแอด
ชมทรายเม็ดแรก 
ทะเลแหวก 
4.การดูนกหัวโต
มาลายูและนกหา
ยากอ่ืน ๆ 

1.กิจกรรมรองรับได้
ทั้งนักท่องเที่ยวแบบ
ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ 
นักท่องเที่ยวที่
เดินทางส่วนตัว มี
ความยืดหยุ่นในการ
จัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว 

5 การบริหารจัดการ
งานบริการใน
แหล่งท่องเที่ยว 

1.เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการ 
2.เงินทุนจากการ
ดำเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน 
3. อบต.เป็นศูนย์
ประสานงานด้าน
บริการนักท่องเที่ยว
และการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสร้างสิ่ง
อำนวยความสะดวก
ในชุมชน 

1.การบริหารงาน
รูปแบบวิสาหกิจที่มี
สมาชิก 214 คน 
2. มีการบริหาร
จัดการเวลาและ
สถานที่รองรับคณะ
นักท่องเที่ยวได้ทัน 
 

1.เน้นรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ 
เพ่ือการบริหาร
จัดการที่สะดวก  
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ที ่ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

การเป็นผู้นำด้าน
ต้นทุน 

การสร้างความ
แตกต่าง 

การมุ่งเน้นตลาด
เฉพาะกลุ่ม 

4. เปิดบริการเฉพาะ
วันศ- อา และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวใน
วันหยุด เพื่อควบคุม
ปริมาณและคุณภาพ
ของสด 

6 ความดั้งเดิม ลดต้นทุนการผลิตด้วย 
1.การใช้เรื่องราววิถี
ชีวิตมาสร้างเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
2.การใช้ธรรมชาติที่
สวยงามและอุดม
สมบูรณ์สร้างความ
ประทับใจ 
3.ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
ปลอดสารพิษทำเป็น
อาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ 

1.วิถีชีวิตชาวประมง 
ออกเรือเล็ก ทะเลน้ำ
ต้ืน ปลดอวนที่ท่าเรือ 
2. ธรรมชาติป่าชาย
เลน คลองธรรมชาติ
ที่ออกสู่ทะเล  
3.ปูม้าธรรมชาติที่มี
เฉพาะแหลมผักเบี้ย 
เมนูน้ำพริกแดงใบ
ชะครามกะทิสด 

1.รองรับ
นักท่องเที่ยวแบบ
กรุ๊ปในวันปกติ และ
นักท่องเที่ยวที่
เดินทางส่วนตัว 

7 การยอมรับใน
แหล่งท่องเที่ยว 

1. มีแหล่งท่องเที่ยว
หลักท่ีมีชื่อเสียงคือ
โครงการพระราชดำริ
ฯ หนุนเสริมให้
นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ยังชุมชน 
2.ชุมชนบ้านดอนในมี
ชื่อเสียงและมี
ฐานข้อมูลในสื่อของ

1.ชุมชนบ้านดอนใน
ดำเนินการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่เป็น
รูปธรรมและได้รับ
รางวัล OTOP 
Village Champion 
ปี 2558 
2.ชุมชนซื่อสัตย์ต่อ
ลูกค้าในการใช้

1.ได้ความรู้แปลก
ใหม่ตามวัตถุประสงค์
ของการเดินทาง 
2.ได้ประสบการณ์
จากการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน 
3.ได้รับการพักผ่อนที่
แท้จริงจาก
บรรยากาศของชุมชน 
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ที ่ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

การเป็นผู้นำด้าน
ต้นทุน 

การสร้างความ
แตกต่าง 

การมุ่งเน้นตลาด
เฉพาะกลุ่ม 

ภาครัฐและเอกชน
เป็นที่น่าเชื่อถือ  

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และราคายุติธรรม 
3.มีธรรมชาติที่
สวยงามสมบูรณ์เป็น
ที่ยอมรับ  

 

8 โปรแกรมท่ีใช้
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
ผ่านโทรศัพท์ 
มือถือ 

1.ลดต้นทุนการตลาด
ด้วยการใช้เฟสบุ๊ค
และไลน์เป็นเครื่องมือ 

1.ความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล 
2.รับชำระเงินด้วย 
Mobile Banking 
 
3.รองรับการชำระ
เงินโครงการชิมช้อป
ใช้ 
4.การติดต่อสื่อสาร
ทางเฟสบุ๊คและไลน์ที่
รวดเร็ว 

1.ตอบสนอง
นักท่องเที่ยวที่ใช้งาน
โทรศัพท์มือถือในการ
ติดต่อสื่อสาร ค้นหา
ข้อมูล 
2.มีความแม่นยำใน
การติดต่อและเก็บ
หลักฐาน 
 

 
ประเด็นที่ 10 แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย  
มีแนวทางการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว คือ  

1) สะพานไม้ชมป่าโกงกาง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสร้างสะพานไม้บริเวณทางเข้าจุดชมวิวหาด
ทรายเม็ดแรกเพ่ือชมป่าโกงกาง แต่เนื่องด้วยข้อกำหนดในการใช้พ้ืนที่ธรรมชาติในเขตกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จึงไม่สามารถต่อเติมซ่อมบำรุงต่อไปได้ ขณะนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งได้ทำการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ในการบูรณะสะพานไม้เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการชมทราย
เม็ดแรก ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนไปจนถึงทรายเม็ดแรกเป็นระยะทาง 2 
กิโลเมตร โดยไม่ต้องนั่งเรือ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำกัดไม่สามารถเช่าเรือไป
ดูทรายเม็ดแรกได้ รวมทั้งเป็นจุดบริการเรือท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาระบบนิเวศ
และท่องเที่ยวไปยังทะเลแหวกที่ เป็นสันทรายอันเป็นจุดกำเนิดทรายเม็ดแรก P1 (สัมภาษณ์ ,            
5 กุมภาพันธ์ 2563) 
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2) จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก ด้วยปัจจุบันมี เพียงลานจอดรถและถังขยะไว้บริการ
นักท่องเที่ยว ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาท
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ทาง อบต.แหลมผักเบี้ยจึงไม่สามารถดำเนินการพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกบริเวณลานจอดรถได้ P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบถึงความ
เป็นมาและความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย  

3) หาดชมจันทร์ หาดชมตะวัน อนาคตอาจจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว P2 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

4) ฐานเรียนรู้กลุ่มจักสานธูปฤาษี ที่ปัจจุบันขาดผู้สืบทอด ในปัจจุบันได้ส่งเสริมเด็กนักเรียน
ฝึกการจักสาน P2 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและผู้นำฐานการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนา
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว คือ  

1) จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก อยากให้ อบต.เพ่ิมปริมาณถังขยะให้มากขึ้น ในส่วนของ 
ชาวบ้านจะจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

2) ฐานเรียนรู้กลุ่มจักสานธูปฤาษี เนื่องจากสมาชิกลดลงจำนวนมากจาก 30 คน เหลือเพียง  
2 คนเท่านั้น จึงต้องเร่งสร้างบุคลากรเพ่ือสืบทอดการจักสานธูปฤาษี ซึ่งผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนใน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้ามาสืบทอดและขยายผลด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างเครือข่ายไปยัง
ตำบลบางแก้วในการผลิตและส่งสินค้ามาจำหน่าย เป็นการกระจายรายได้ไปยังพ้ืนที่ข้างเคียง และ
การถ่ายทอดความรู้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยด้วยการสอนให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา เพ่ือใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในการผลิตสินค้าส่งให้กับกลุ่ม และสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดจัดการอบรมจักสานให้กับชาวบ้านในตำบลแหลมผักเบี้ย เพ่ือเพ่ิมจำนวนสมาชิกและฝึกฝีมือ
การจักสานให้คงที่และพัฒนาลวดลายต่อไปเรื่อย ๆ ได้รับความร่วมมือด้านการออกแบบโดยคุณกรกต 
อารมณ์ดี นักออกแบบการจักสานชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์จั กสานธูปฤาษีมี
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

3) ฐานเรียนรู้ธนาคารปูม้า ปัจจุบันมีนายอภิชัย เสริมศรี ทำหน้าที่หลักในการดูแลเพาะเลี้ยง 
และอนุบาลลูกปู รวมถึงการซ่อมบำรุง บริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในธนาคารปูม้า ในด้านการให้
ข้อมูลและเป็นวิทยากรบรรยายนอกจากนายอภิชัย เสริมศรี ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนบ้านดอนในเข้ามาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว และสมาชิกวิสาหกิจแพปลาชุมชนที่
ให้บริการร้านอาหารโอ้โหปูอร่อยคอยช่วยกันดูแลธนาคารปูม้าอีกแรง จึงต้องการผู้ที่เข้ามาเรียนรู้และ
ดูแลธนาคารปูม้า ในด้านงบประมาณนั้นต้องเสนอโครงการไปยังธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือใน
ธนาคารปูม้า และได้ความร่วมมือจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและประมงชายฝั่งที่นำลูกปูจากธนาคาร
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ปูม้าไปเพาะเลี้ยงจนแข็งแรงและนำกลับมาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยลูกปูสู่ทะเล 
เพ่ือนำเงินบริจาคไปเป็นค่าใช้จ่ายของธนาคารปูม้า P5 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

4) ฐานเรียนรู้แพปลาชุมชน จากการต่อยอดเป็นร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย และเป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์และทางไลน์ของผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านดอนใน 
และไม่ได้มีการจดบันทึกอย่างเป็นระบบจึงมีความผิดพลาดในการรับจองคณะดูงานหรือการสั่งจอง
อาหาร จึงต้องทำการแบ่งหน้าที่ในการรับจองให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเพ่ือไม่ให้
เกิดความผิดพลาดด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานเข้ามาช่วยจัดการ เช่น Google Calendar และใน
ด้านการรองรับนักท่องเที่ยว ในอนาคตเมื่อกลุ่มมีรายได้เพียงพอจะทำการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีเพ่ิม
เพ่ือให้รองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันรองรับได้เพียง 200 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อ
จำนวนนักท่องเที่ยว P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

5) ฐานเรียนรู้ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ต้องการให้หน่วยงานหรือสถานศึกษานำสาหร่ายไปวิจัย
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ หรือนำสาหร่ายที่เหลือจากการคัดแยกไปทำเป็นปุ๋ย โดยยินดีสนับสนุนวัตถุดิบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและคณะดูงานที่นอกจากจะได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงและคัดแยก
สาหร่ายพวงองุ่นแล้ว ยังได้ความรู้จากการทำปุ๋ยหรือซื้อปุ๋ยจากสาหร่ายพวงองุ่นไปใช้ได้อีกด้วย     
P8 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

6) ฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ต้องการปรับปรุงโรงเรือนเป็นโรงเรือนอัจฉริยะที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้เพ่ือปริมาณผลผลิตที่คงที่ เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถ
ควบคุมผลผลิตได้ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนเกินไปและแมลงรบกวน  P6 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 
2563) 
 

2. แนวทางพัฒนาเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ชุมชนต้องการทำป้ายบอกทางมายังวิสาหกิจแพปลาชุมชนเป็นระยะ และป้ายร้านให้เด่นชัด

เพ่ือเป็นจุดสังเกตให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะใช้งบประมาณของทางวิสาหกิจ และทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยนั้นเห็นว่าสมัยนี้การเดินทางสะดวกขึ้นด้วยการปักหมุดในโทรศัพท์มือถือ    
จึงไมจ่ำเป็นต้องทำป้ายมาก P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
3. แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก 
   3.1 ชุมชนยังไม่มีโครงการที่จะเพ่ิมเติมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเนื่องจากต้องใช้เงินทุน 

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีและต้องทำประชาคมเสนอโครงการเพ่ือขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐเป็น
ขั้นตอนที่ ใช้ระยะเวลานาน จึงใช้การดูแลรักษาสิ่ งที่ มีอยู่ ให้ ดี เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ ยว                 
P4 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 
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   3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยจะทำการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางเข้าสู่จุด
ชมวิวหาดทรายเม็ดแรกให้สะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจร 

   3.3 ปัญหาขยะ ยิ่งมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นเท่าไหร่ ขยะก็มากขึ้นเท่านั้น ทางอบต.ก็มีหน้าที่
จัดเก็บขยะอยู่ตลอด P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) เป็นสิ่งที่ชาวแหลมผักเบี้ยและหน่วยงาน
ท้องถิ่นประสบปัญหาในทุก ๆ วัน การรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้สวยงาม
อยู่เสมอ จึงเป็นหน้าที่หลักของอบต.แหลมผักเบี้ย และจิตอาสาของชุมชน และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน
ช่วยเก็บขยะบริเวณหน้าบ้านของตนเองเพ่ือความสะอาดและทัศนียภาพที่ดี 

 
4. แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว 
   ชุมชนมีความคิดเห็นตรงกันว่าขอทำกิจกรรมในปัจจุบันให้ดีพอและบริการนักท่องเที่ยวได้

เพียงพอก่อนเพ่ือรักษาชื่อเสียงของชุมชนไว้ หากมากเกินความสามารถและกำลังคนจะไม่เกิดผลดี
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย มีแนวทางซ่อมบำรุงและต่อเติมท่าเรือและสะพานไม้ชมป่า
โกงกางตรงทางเข้าจุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก เพ่ือเป็นกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน 

 
5. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
    ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาระบบการรับจองกรุ๊ปทัวร์และการจองโต๊ะอาหาร ที่ยังขาดการ

ทำบันทึกข้อมูลและการทำบันทึกการจองทั้ง Manual และในระบบสารสนเทศ โดยการใช้วิธี 
Manual คือ การลงบันทึกในปฏิทินและ Whiteboard   และการใช้ Google Calendar เป็นตัวช่วย 
และทาง อบต.แหลมผักเบี้ยนั้นเป็นผู้ประสานงานให้กับชุมชน โดยทางชุมชนจะเป็นผู้บริหารจัดการ
เอง 

 
6. แนวทางพัฒนาความเป็นดั้งเดิม 
   ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาความเป็นดั้งเดิมด้วยการยกระดับปูม้าให้เป็นราชินีของแหลม

ผักเบี้ยด้วยคุณภาพและความเป็นมาที่เชื่อมโยงกันของอาชีพประมง ธนาคารปูม้าที่ เป็นการอนุรักษ์ 
P4 (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) ในราคาที่จับต้องได้ เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาที่ชุมชน 
แล้วท่องเที่ยวต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  สอดคล้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยที่ให้
การยอมรับว่าร้านโอ้โหปูอร่อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแหลมผักเบี้ย P2 (สัมภาษณ์,        
5 กุมภาพันธ์ 2563) และทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยยังคงสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท่ีให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนและการอนุรักษ์นก 
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7. แนวทางพัฒนาการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว 
อบต.แหลมผักเบี้ยมีแนวทางการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว ในการสร้างชื่อเสียง

ให้เป็นที่รู้จักด้วยการทำชุดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการล่องเรือคลองอีแอดไปชมหาดทราย
เม็ดแรก ที่มีธรรมชาติสมบูรณ์เป็นทะเลแหวก P1 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) ทางชุมชนมีการ
ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์โดยสวมใส่ชุดผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกางไปท่องเที่ยวเดินเล่น ถ่ายรูป เก็บ
หอยบนหน้าหาด แบบมาเที่ยวเป็นครอบครัว เพ่ือนฝูง ลงในเฟสบุ๊คของร้านโอ้โหปูอร่อย P4 
(สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2563) 

 
8. แนวทางพัฒนาโปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
    อบต.แหลมผักเบี้ยใช้เฟซบุ๊คเป็นเครื่องมือหลักในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ

ตำบลแหลมผักเบี้ย เผยแพร่กิจกรรมทั้งของหน่วยงานและชุมชนอยู่เสมอ เมื่อมีนักท่องเที่ยวติดต่อ  
เข้ามาถ้าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชุมชนดูแลก็จะประสานงานให้ P3 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563)
ในส่วนของชุมชนมีรายการทั้งทางโทรทัศน์ ช่อง Youtube มาถ่ายทำเรื่องการท่องเที่ยวเยอะมาก    
ก็จะนำลิงคร์ายการ โพสท์ลงในเฟซบุ๊คอยู่เสมอ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในการมาท่องเที่ยว 
P4 (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2563) 

    จากผลการสัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยและผู้นำชุมชน จึงสรุป
แนวทางพัฒนาองค์ประกอบทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้ดังตารางที่ 4.5  
 
ตารางที่ 4.5 แนวทางพัฒนาองค์ประกอบทรัพยากรทางการท่องเที่ยวจากการสัมภาษณ์องค์การ   
                บริหารสว่นตำบลแหลมผักเบี้ยและชุมชน 
 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว อบต. ชุมชน 

1. สิ่งดึงดูดใจทาง 
การท่องเที่ยว 
 

1. สะพานไม้ชมป่าโกงกาง 
ซ่อมบำรุงสะพานไม้เป็นเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ล่องเรือท่องเที่ยว 
2. จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก ไม่
สามารถพัฒนาได้ ในอนาคตจะ
พัฒนาหาดชมจันทร์ หาดชมตะวัน
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
3. ฐานเรียนรู้กลุ่มจักสานธูปฤาษี 
 

1. อยากให้ อบต.เพ่ิมถังขยะที่
จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว อบต. ชุมชน 

 
2. เส้นทางคมนาคม
เข้าถึง 

ปรับปรุงเส้นทางเข้าชมจุดชมวิว
หาดทรายเม็ดแรก 

เพ่ิมป้ายบอกทางมายังวิสาหกิจ
ชุมชนและปรับปรุงป้าย
ร้านอาหารให้เด่นชัด 

3. สิ่งอำนวยความ
สะดวก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวหาด
ทรายเม็ดแรก 

ขาดงบประมาณในการปรับปรุง 

4. กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ซ่อมบำรุงและต่อเติมท่าเรือและ
สะพานไม้ชมป่าโกงกาง 

รักษากิจกรรมในปัจจุบันให้มี
คุณภาพ ไม่ขยายจนเกินกำลัง 

5. การบริหารจัดการ
งานบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ประสานงานให้กับชุมชน ปรับปรุงวิธีการบันทึกข้อมูลการ
จองท้ังระบบ Manual และ IT 

6. ความเป็นดั้งเดิม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ให้
ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ป่าชาย
เลนและการอนุรักษ์นก 

ยกระดับปูม้าให้เป็นราชินีของ 
แหลมผักเบี้ย 

7. การยอมรับในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

สื่อวิดิทัศน์และภาพถ่าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่องเรือ
คลองอีแอด ชมทรายเม็ดแรก 

ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและ
กิจกรรมท่องเที่ยวหาดทราย
เม็ดแรก 

8. โปรแกรมท่ีใช้สืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

ใช้ Facebook ในการให้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว 

นำ link รายการที่มาถ่ายทำ
โพสท์ลงใน Facebook ชุมชน
เสมอ 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้นำไปสร้างแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถาม
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังตำบลแหลมผักเบี้ย จำนวน 400 คน และได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังหัวข้อที่ 4.2  
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชน
บ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามการวิจัย จำนวน 400 
ฉบับ พบว่าทุกฉบับมีการตอบคำถามครบถ้วนนำมาสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยแบ่งการ
นำเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 2) ระดับศักยภาพ
ขององค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขัน 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ดังนี้  

 
4.2.1 ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

ตารางที่ 4.6 ค่าความถี่และร้อยละด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตัวแปร รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1.เพศ 1. ชาย 
2. หญิง 

189 
211 

47.3 
52.7 

2. อายุ 1.  ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 23 ปี 
2. 23-40  ปี 
3. 41-55 ปี 
4. 56-74 ปี 
5. 75-95  ป ี

35 
185 
111 
68 
1 

8.8 
46.2 
27.7 
17.0 
0.3 

3. ระดับการศึกษา 1. ระดับมัธยมศึกษา 
2. ปวช./ปวส. 
3. อนุปริญญาตรี 
4. ปริญญาตรี 
5. สูงกว่าปริญญาตรี 
6. อ่ืน ๆ (ประถม) 

38 
23 
15 
230 
91 
.3 

9.5 
5.8 
3.8 
57.5 
22.8 
0.6 

4. อาชีพ 1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
2. พนักงานเอกชน 
3. กิจการส่วนตัว 
4. นักเรียน – นักศึกษา 
5. เกษียณ 

74 
130 
121 
34 
32 

18.5 
32.5 
30.3 
8.4 
8.0 
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ตัวแปร รายการ ความถี่ ร้อยละ 

6. ว่างงาน 9 2.3 
5. ยานพาหนะที่มา
ท่องเที่ยว 

1.รถส่วนตัว 
2. รถโดยสารประจำทาง 
3. รถของกลุ่มทัวร์ 
4. อ่ืน ๆ เช่น รถของบริษัท 

367 
3 
5 
25 

91.8 
0.7 
1.3 
6.2 

6.บุคคลที่ร่วมเดินทาง 1.เดินทางคนเดียว 
2.เดินทางมากับเพื่อน 
3.เดินทางมากับครอบครัว 
4 .เดิ น ท า งม ากั บ ที่ ท ำ ง าน /
สถานศึกษา 
5.อ่ืน ๆ ระบุ 

9 
90 
267 

 
33 
1 

2.2 
22.5 
66.7 

 
8.3 
0.3 

7 . วั ต ถุ ป ระส งค์ ใน ก า ร
เดินทางมายังแหลมผักเบี้ย 

1. พักผ่อน 
2. ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา 
3. เยี่ยมญาติ และหรือ ครอบครัว 
4.อ่ืน ๆ เช่น ถ่ายรายการ วิจัย 
เรียน 

341 
16 
14 
 

29 
 

85.3 
4.0 
3.5 

 
7.2 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.7 มีช่วงอายุ 

23-40  ปี หรือ Y Generation คิดเป็นร้อยละ 46.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.5 
รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 32.5 รองลงมาเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 30.3 ในด้านการเดินทางนั้นส่วน
ใหญ่เดินทางด้วยรถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 91.8  บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมา
กับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาเดินทางมากับเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมายังแหลมผักเบี้ย คือ มาพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 85.3 ซึ่งสอดคล้องกับ
บริบทของแหลมผักเบี้ยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่มีความโดดเด่นของอาหาร
ทะเล สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย และเดินทางเข้าถึงได้สะดวกที่สุ ดด้วยรถส่วนตัว  
จึงเหมาะแก่การพาครอบครัว เพ่ือนฝูงเดินทางมาพักผ่อนรับประทานอาหารทะเลที่สด ปลอดสารพิษ
จากวิสาหกิจชุมชน 
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4.2.2 ระดับศักยภาพขององค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน 

 จากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวสามารถนำเสนอผลการประเมินศักยภาพองค์ประกอบของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย 
ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่ 2 คือ เพ่ือประเมินศักยภาพองค์ประกอบของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอ      
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยในส่วนที่ 1 ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ปัจจัยสิ่งดึงดูด
ใจทางการท่องเที่ยว (Attractions)  ปัจจัยเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
ปัจจัยสิ่ งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) ปัจจัยกิจกรรมการท่องเที่ยว 
(Activities) ปัจจัยการบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) ปัจจัยความ
เป็นดั้งเดิม (Authenticity) ปัจจัยการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) และปัจจัยโปรแกรม
ที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) และส่วนที่ 2 ด้านความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความ
แตกต่าง (Differentiation) และการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ด้วยการหาค่าเฉลี่ย 

(�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตารางที่ 4.7 และ 4.8  
 

  4.2.2.1 ระดับศักยภาพขององค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.7 ระดับศักยภาพขององค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 

ข้อคำถามองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว �̅� S.D. ระดับศักยภาพ 
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
(Attractions) 
1. จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรกมีธรรมชาติที่น่า
ท่องเที่ยว 

 
 

3.69 

 
 

.751 

 
 

มาก 

2. ชุมชนมีวิถีชีวิตที่น่าท่องเที่ยว เช่น การทำ
ประมง การแปรรูปอาหารทะเลแห้ง การทำนา
เกลือ 

4.21 .682 มากที่สุด 

3. มีแหล่งท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ที่น่าท่องเที่ยว 
เช่น โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4.27 
 

.663 
 

มากที่สุด 
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แหลมผักเบี้ย ธนาคารปูม้า แพปลาชุมชน(ร้าน
โอ้โหปูอร่อย) จักสานธูปฤาษี ผักไฮโดรโปนิกส์ 
ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ผ้ามัดย้อมจากเปลือก
โกงกาง  

 

4. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย 3.80 .757 มาก 
5. นักท่องเที่ยวมีความคุ้มค่าในการมาท่องเที่ยว 4.01 .695 มาก 
รวม 3.99 .517 มาก 
ด้านเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) 

   

6. การเดินทางมายังชุมชนสะดวกและเข้าถึงได้
หลายเส้นทาง 

4.10 .694 มาก 

7. ถนนมีสภาพที่ดี แบ่งเส้นจราจรชัดเจน 3.59 .814 มาก 
8. มีป้ายบอกทางมายังชุมชนตลอดเส้นทาง 3.08 1.078 ปานกลาง 
9. ชุมชนมีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง 

3.93 .685 มาก 

10 . ระยะทางในการ เดิ นท างไปยั งแหล่ ง
ท่องเที่ยวอื่นภายในจังหวัดไม่ไกล 

3.97 .697 มาก 

รวม 3.73 .554 มาก 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
(Amenities) 

 
 

  

11. มีที่จอดรถในแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอ 3.95 .697 มาก 
12. มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั่ วถึงต่อการใช้
อุปกรณ์สื่อสาร 

3.71 .836 มาก 

13. มีห้องน้ำสาธารณะเพียงพอ 2.79 1.034 ปานกลาง 
14. มีถังขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอ 2.79 1.016 ปานกลาง 
15. มีร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ 3.62 .747 มาก 
รวม 3.37 .594 ปานกลาง 
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ด้านกิจกรรม (Activities) 
16. ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น 
ท่องเที่ยวฐานเรียนรู้ ล่องเรือคลองอีแอดชม
ธรรมชาติและเก็บหอย การปลดอวน ดูนก ดู
วาฬบรูด้า  

4.30 1.663 มากที่สุด 

17. กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของ
ท่านได้เป็นอย่างด ี

4.04 .794 มาก 

18. ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 4.04 .803 มาก 
19. นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วม
ทำกิจกรรมในชุมชนได้ 

4.20 .754 มาก 

20. กิจกรรมมีราคาที่เหมาะสม 3.94 .775 มาก 
รวม 4.10 .729 มาก 
ด้านการบริหารจัดการงานบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Ancillary services) 

   

21. ชุมชนให้บริการการท่องเที่ยวได้ครบถ้วน  4.10 .719 มาก 
22. มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้คำแนะนำ/ให้ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว 

4.03 768 มาก 

23. ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อยมีคุณภาพน่าไว้วางใจ 4.34 .697 มากที่สุด 
24. ชุมชนมีการจัดการสถานที่และการบริการ
รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ 

4.01 .774 มาก 

25. มีโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลาย
ตรงตามความต้องการ 

3.98 .741 มาก 

รวม 4.09 .627 มาก 
ด้านความเป็นดั้งเดิม (Authenticity)    
26. ชุมชนมีวิถีชีวิตของชาวประมงแบบดั้งเดิมที่
น่าสนใจ เช่น การออกเรือ ปลดอวน แปรรูป
อาหารทะเล 

4.34 .714 มากที่สุด 

27. แหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์คงอยู่
ของธรรมชาติ เช่น หาดทรายเม็ดแรก ป่าโกงกาง  
คลองอีแอด 

4.32 .751 มากที่สุด 
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28. ท่านได้รับบริการและประสบการณ์ที่สื่อถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนจากการ
ท่องเที่ยวและกิจกรรม เช่น อาหารพ้ืนบ้าน การ
พูดด้วยสำเนียงพ้ืนบ้าน การถ่ายทอดเรื่องราว 
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

4.31 .749 มากที่สุด 

29. สินค้าในชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์และสื่อ
ถึงวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น ปูม้า อาหารทะเลแปรรูป 
น้ำพริกแดงใบชะครามราดกะทิ เกลือ ผลิตภัณฑ์
จักสานธูปฤาษี ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง 

4.29 .737 มากที่สุด 

30. ผลิตภัณฑ์  สินค้าที่ระลึกมีการถ่ายทอด
เรื่องราวของชุมชนลงในบรรจุภัณฑ์ 

3.50 .950 มาก 

รวม 4.15 .591 มาก 
 
ด้ า น ก า ร ย อ ม รั บ ใ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว 
(Acceptance) 

   

31. ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เช่น หาดทราย
เม็ดแรก สะพานไม้ชมป่าโกงกาง ร้านอาหาร
โอ้โหปูอร่อย 

4.05 . 764 มาก 

32. ท่านได้รับความประทับใจจากความเป็นมิตร
ไมตรีของคนในชุมชน 

4.40 .694 มากที่สุด 

33. มีการบริการนักท่องเที่ ยวได้ทั่ วถึงและ
รวดเร็ว 

4.00 .692 มาก 

34. ชุมชนมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เช่น การเที่ยวชมวิถี
ชีวิตประมงชายฝั่ง ธนาคารปูม้า ดูนก    

4.35 .734 มากที่สุด 

35. ชุมชนมีกฎกติกาที่แนะนำให้นักท่องเที่ยว
ปฏิบัติตาม เช่น ขณะร่วมกิจกรรม การซื้อปูม้า
จากวิสาหกิจชุมชนเพ่ือรายได้สนับสนุนชุมชน 

4.23 .722 มากที่สุด 

รวม 4.20 .603 มาก 
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ด้านโปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ(Android Application/IOS) 
36. ท่านใช้โทรศัพท์มือถือสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยว
ของชุมชนจากสื่อในอินเตอร์เน็ต 

4.30 2.103 มากที่สุด 

37. ท่านค้นพบข้อมูลท่องเที่ยวของชุมชนได้ใน
อินเตอร์เน็ต 

3.97 .822 มาก 

38. ชุมชนมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค 

3.96 .795 มาก 

3 9 . ชุ ม ช น มี ช่ อ งท า งก ารช ำ ระ เงิ น ผ่ า น
แอพพลิเคชั่น 
ต่าง ๆ นอกจากชำระด้วยเงินสด 

3.76 .877 มาก 

40. ชุมชนใช้การแนะนำเส้นทางด้วยการปักหมุด
ในแอพพลิเคชั่นนำทาง 

3.83 .829 มาก 

รวม 3.96 .774 มาก 
ภาพรวมของปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยว 3.95 .455 มาก 

 
จากตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ระดับศักยภาพขององค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากจำนวน 7 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงจากระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่    
ด้านการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) กิจกรรม      
การท่องเที่ยว (Activities) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services)      
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) โปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(Android Application/IOS เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) และด้าน      
สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) น้อยที่สุด 

เมื่อพิจารณาระดับองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวรายด้าน  พบว่าในด้านการ
ยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) ชุมชนทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจในความเป็นมิตรไมตรี
มากที่สุด อีกทั้งมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เช่น การเที่ยวชมวิถี
ชีวิตประมงชายฝั่ง ธนาคารปูม้า ดูนกในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตามด้านการบริการนักท่องเที่ยวได้
ทั่วถึงและรวดเร็วนั้นอยู่ในระดับต่ำสุด ด้านต่อไป คือ ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) ชุมชนมีวิถี
ชีวิตของชาวประมงแบบดั้งเดิมที่น่าสนใจ เช่น การออกเรือ ปลดอวน แปรรูปอาหารทะเลในระดับ
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มากท่ีสุด ระดับรองลงมา คือ นักท่องเที่ยวได้รับบริการและประสบการณ์ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
ดั้งเดิมของชุมชนจากการท่องเที่ยวและกิจกรรม เช่น อาหารพ้ืนบ้าน การพูดด้วยสำเนียงพ้ืนบ้าน การ
ถ่ายทอดเรื่องราว เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ระลึกมีการถ่ายทอด
เรื่องราวของชุมชนลงในบรรจุภัณฑ์ ยังคงน้อยที่สุด  ส่วนในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 
นั้น ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ท่องเที่ยวฐานเรียนรู้ ล่องเรือคลองอีแอดชม
ธรรมชาติและเก็บหอย การปลดอวน ดูนก ดูวาฬบรูด้า อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับ
ทุกเพศทุกวัย และกิจกรรมนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม อยู่ในระดับต่ำสุด ด้านถัดไป คือ ด้านการบริหาร
จัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว  (Ancillary services) พบว่าร้านอาหารโอ้โหปูอร่อยมีคุณภาพ
น่าไว้วางใจอยู่ในระดับมาก ตลอดจนชุมชนให้บริการการท่องเที่ยวได้ครบถ้วน แต่ทั้งนี้โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายตรงตามความต้องการอยู่ในระดับต่ำสุด ลำดับต่อมา คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว (Attractions) พบว่าชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ที่น่าท่องเที่ยว เช่น 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ธนาคารปูม้า แพปลาชุมชน(ร้านโอ้โหปูอร่อย) 
จักสานธูปฤาษี ผักไฮโดรโปนิกส์ ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกางมากที่สุด  
นอกจากนี้ชุมชนยังมีวิถีชีวิตที่น่าท่องเที่ยว เช่น การทำประมง การแปรรูปอาหารทะเลแห้ง การทำนา
เกลือ อย่างไรก็ตามจุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรกมีธรรมชาติที่น่าท่องเที่ยว ยังคงอยู่ในระดับต่ำสุด   
ด้านถัดไป คือ โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) 
พบว่านักท่องเที่ยวใช้โทรศัพท์มือถือสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยวของชุมชนจากสื่อในอินเตอร์เน็ตมากที่สุด 
โดยนักท่องเที่ยวสามารถค้นพบข้อมูลท่องเที่ยวของชุมชนได้ในอินเตอร์เน็ตในระดับมาก แต่พบว่า
ชุมชนมีช่องทางการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ นอกจากชำระด้วยเงินสดในระดับต่ำสุด ลำดับ
ต่อมาเป็นด้านเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง
มายังชุมชนสะดวกและเข้าถึงได้หลายเส้นทางในระดับมาก รวมถึงมีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้เคียง แต่มีป้ายบอกทางมายังชุมชนตลอดเส้นทางในระดับต่ำสุด และลำดับสุดท้าย คือ 
ด้านสิ่งอำนวนความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) พบว่าชุมชนมีที่จอดรถเพียงพอ           
มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพียงพอต่อการใช้อุปกรณ์สื่อสาร และยังพบว่าชุมชนมีห้องน้ำและถังขยะใน
แหล่งท่องเที่ยวเพียงพอในระดับต่ำสุด แสดงให้เห็นว่าชุมชนยังขาดความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้องหาแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ดีขึ้นเพ่ือรองรับการบริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะปรับปรุงให้มีห้องน้ำสาธารณะและถัง
ขยะในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น ที่จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก 
และวิสาหกิจแพปลาชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก 
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ตารางที่ 4.8 ระดับศักยภาพด้านการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

คำถามด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน �̅� S.D. ระดับศักยภาพ 

ด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุน                
(Cost Leadership) 
41. ทำเลที่ตั้ งของชุมชนมีเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยงใกล้กันมากทำให้ประหยัดค่าเดินทาง 

 
 

4.08 

 
 

.714 

 
 

มาก 

42. ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อ
การใช้บริการของนักท่องเที่ยว 

3.63 .872 มาก 

43. กิจกรรมท่องเที่ยวมีคุณค่าสื่อถึงวิถีชีวิต
ชุมชนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ธนาคารปูม้า) 

4.40 2.687 มากที่สุด 

44. ชุมชนบริหารงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 

4.21 .710 มากที่สุด 

45. ชุมชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

4.05 .809 มาก 

รวม 4.07 .828 มาก 
ด้านการสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) 

   

46. ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามโดดเด่น (หาดทรายเม็ดแรก) ที่แตกต่าง
จากชุมชนอื่น ๆ 

4.03 .804 มาก 

47. ทำเลที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเส้นทางเชื่อมโยง
ระหว่าง 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้คุ้มค่าต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

4.27 .657 มากที่สุด 

48. ปูม้าเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว 

4.28 .712 มากที่สุด 

49. การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความเป็นรูปธรรม
ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการยอมรับและประทับใจ 

4.22 .669 มากที่สุด 

50. ชุมชนสามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวให้
เข้าถึงสินค้าและบริการใหม่ ๆ ผ่านสื่อออนไลน์

3.97 .808 มาก 
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คำถามด้านความได้เปรียบในการแข่งขัน �̅� S.D. ระดับศักยภาพ 

และแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ 
รวม 4.15 .602 มาก 
 
ด้านมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

   

51. ชุมชนมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะได้เพียงพอ 

3.55 .781 มาก 

52. ชุมชนมีกิจกรรมและการบริการที่เพียงพอ
ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ 

3.68 .747 มาก 

53. ชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว 

3.74 .719 มาก 

54. ชุมชนมอบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว
ด้านธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และ
แปลกใหม ่

4.03 .716 มาก 

55. ชุมชนถ่ายทอดความรู้และความเป็นมาของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการเดินทางท่องเที่ยว 

3.99 .715 มาก 

รวม 3.79 .594 มาก 
ภาพรวมของปัจจัย 4.00 .568 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ระดับศักยภาพด้านการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน เรียงตามระดับ

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุน 

(Cost Leadership) และ ด้านมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)  

จากผลการจัดระดับศักยภาพการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแสดงให้เห็นว่าชุมชน

บ้านดอนในมีศักยภาพสูง โดยมีศักยภาพรายด้าน คือ ด้านการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

สินค้าหลักของชุมชน คือ ปูม้า ซึ่งเป็นสินค้าที่ เป็นเอกลักษณ์  มีคุณภาพเป็ นที่ต้องการของ

นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ทำเลที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง 
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3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้คุ้มค่าต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว         

แต่อย่างไรก็ตามชุมชนสามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวให้เข้ าถึงสินค้าและบริการใหม่ ๆ ผ่านสื่อ

ออนไลน์และแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ อยู่ในระดับต่ำสุด  ต่อไป คือ ด้านการเป็นผู้นำด้าน

ต้นทุน (Cost Leadership) พบว่ากิจกรรมท่องเที่ยวมีคุณค่าสื่อถึงวิถีชีวิตชุมชนและการอนุรักษ์

ธรรมชาติ (ธนาคารปูม้า) รองลงมา คือ มีการบริหารงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการกระจาย

รายได้ที่เป็นธรรม แต่พบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการใช้บริการของนักท่องเที่ยว อยู่ใน

ระดับต่ำสุด และสุดท้ายด้านมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ชุมชนมอบประสบการณ์

ทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และแปลกใหม่อยู่ในระดับมาก รองลงมา 

คือ สามารถถ่ายทอดความรู้และความเป็นมาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ใน

การเดินทางท่องเที่ยว และมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะได้

เพียงพอ อยู่ในระดับต่ำสุด 

4.3 องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน 

   การนำเสนอผลการวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  3 เพ่ือวิเคราะห์

องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันชุมชน  

บ้านดอนใน จึงนำเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ความสัมพันธ์ของปัจจัยองค์ประกอบของทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน และปัจจัยองค์ประกอบของ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน       

มีข้ันตอนตามลำดับดังนี้ 

4.3.1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวกับการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน  

มีการกำหนดสมมติฐานการวิจัยเพื่อใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson 

Correlation) ในการอธิบายความสัมพันธ์ที่มีต่อกันว่ามากน้อยเพียงใด 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน  
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สมมติฐานย่อย 

H0 : ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์การสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน  

H1 : ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ของชุมชนบ้านดอนใน  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์ต่อตัว

แปรปัจจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวประกอบด้วย 8 ตัว

แปรย่อย ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

(Accessibility) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) กิจกรรมการท่องเที่ยว 

(Activities) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) ความเป็นดั้งเดิม 

(Authenticity) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) และโปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 

ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS)  การสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขันซึ่ ง

ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย คือ การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง 

(Differentiation) การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.9  
 

ตารางที่ 4.9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวกับปัจจัยการสร้างความ  
                  ได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

r Sig. ลำดับที่ 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว .595 .000 5 

เส้ น ท างค ม น าค ม เข้ าถึ งแ ห ล่ ง

ท่องเที่ยว  

.400 .000 8 

สิ่ งอำนวยความสะดวกในแหล่ ง

ท่องเที่ยว 

.376 .000 7 

กิจกรรมการท่องเที่ยว .649 .000 4 

การบริหารจัดการงานบริการใน .723 .000 1 
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ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

r Sig. ลำดับที่ 

แหล่งท่องเที่ยว 

ความเป็นดั้งเดิม .713 .000 3 

การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว .720 .000 2 

โปรแกรมที่ ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 

ผ่านโทรศัพท์มือถือ  

.590 .000 6 

หมายเหตุ : มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( Sig≤0.05) 

 

จากตารางที่ 4.9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรทรัพยากรการท่องเที่ยวกับ

ปัจจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พบว่า ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่มีค่า Sig.     

น้อยกว่า 0.05 กับปัจจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่ง ขัน ได้แก่ 1) การเป็นผู้นำด้านต้นทุน 

(Cost Leadership) 2.การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 3.การมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม 

(Niche Market) จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1  หมายความว่า ปัจจัยทรัพยากร

การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) ที่ระดับ .723, .720, .713, .649, .595, .590, .376, และ .400 

ตามลำดับ 

 

4.3.2 อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
การนำเสนอผลการวิจัยในส่วนนี้ใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) เพ่ือหาค่าอำนาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์ (อิสระ) กับตัว

แปรตาม ซึ่งกำหนดสมมติฐานการวิจัยและผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 อิทธิพลของปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวก

ต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 อิทธิพลของปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวมี

อิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
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ผลการวิจัยในส่วนนี้ได้ทำการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยทรัพยากรการ 

ท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 8 ตัวแปรย่อย ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) เส้นทาง
คมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)  สิ่ งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ ยว 
(Amenities)  กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)  การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว  
(Ancillary services)  ค ว าม เป็ น ดั้ ง เดิ ม  (Authenticity)  ก ารยอม รั บ ใน แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว 
(Acceptance)  โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) 
ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย  ได้แก่ 
การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) การมุ่งเน้น
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) แบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

1) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อหาค่าอำนาจการพยากรณ์ของตัว
แปรปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

3) สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 
1) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ตารางที่ 4.10 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวกับการสร้างความ 
                    ได้เปรียบในการแข่งขัน 
 Compe Attra Acces Ameni Activ Ancil Authe Accep Andro 

Compe 1         
Attra .595** 1        
Acces .400** .475** 1       
Ameni .376** .311** .504** 1      
Activ .649** .497** .284** .287** 1     
Ancil .723** .595** .338** .349** .732** 1    
Authe .713** .566** .266** .255* .685** .752** 1   
Accep .720** .505** .241** .207** .679** .736** .818** 1  
Andro .590** .429** .292** .203** .462** .530** .478** .476** 1 
หมายเหตุ : **P<0.01 
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จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ภายในระหว่างปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ละด้านมี
ค่าอยู่ระหว่าง .207 ถึง .818 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยองค์ประกอบของทรัพยากร
การท่องเที่ ยวด้านการยอมรับในแหล่งท่องเที่ ยว (Acceptance) และด้านความเป็นดั้ งเดิม 
(Authenticity) มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r = .818 ) โดยด้าน
โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) และด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) มีความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด ที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ( r = .203) 

 
2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อหาค่าอำนาจการพยากรณ์ของตัว 
แปรปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression      
                   Analysis) ของตัวแปรปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความ    
                   ได้เปรียบในการแข่งขัน  
 

R R2 Adjusted R2 SEest Durbin-Watson 

.827 .684 .679 .322 1.839 

 

 จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การพยากรณ์ (R2 ) มีค่าค่อนข้าง
สูง เท่ากับ .827 ทำให้ทราบว่า ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน โดยตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยทรัพยากรท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพ สามารถร่วมกันพยากรณ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน
ได้สูงถึงร้อยละ 82.7 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest ) เท่ากับ 
.322 และมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.839 ซึ่งค่า Durbin-Watson ที่มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 
จะสามารถสรุปไดว้่าค่าความคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระต่อกัน (ธวัชชัย วรพงศธร, 2561)  
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ตารางที่ 4.12 ค่าความแปรปรวนปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 88.090 6 14.682 141.615 .000 
Residual 40.744 393 .104   
Total 128.833 399    
  

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีตัวแปรอิสระปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง
น้อย 6 ตัวแปร ที่ทีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เส้นตรงกับ
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
ตารางที่ 4.13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression  
                   Analysis) ของตัวแปรปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการสร้าง 
                   ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 

ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยว B SEb β T Sig.  

(Constant) .039 .149  .260 .795  
การบริหารจัดการงานบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

.150 .045 .166** 3.330 .001 3 

การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว .264 .049 .280** 5.345 .000 1 
โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ 

.156 .025 .212** 6.198 .000 2 

สิ่ งอำนวยความสะดวกในแหล่ ง
ท่องเที่ยว 

.131 .029 .137** 4.456 .000 6 

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว .153 .041 .140** 3.778 .000 5 
ความเป็นดั้งเดิม .138 .052 .144** 2.634 .009 4 

 
จากตารางที่ 4.13 เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ละด้านพบว่า ทั้ง 6 

ตัวแปรย่อย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนในอย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.01) ได้แก่ การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary 
services) (Beta = .166**) การยอมรับ ในแหล่ งท่ อ งเที่ ยว  (Acceptance) (Beta = .280** ) 
โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) (Beta = .212**) 
สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) (Beta =.137**) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
(Attractions) (Beta = .140** ) ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) (Beta = .144**) โดยการยอมรับ
ในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) มีอิทธิพลสูงสุด กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวมีการยอมรับในแหล่ง
ท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน
เพ่ิมขึ้น 0.280 หน่วย ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลรองลงมา คือ โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) เมื่อนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของชุมชนได้ผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของชุมชนบ้านดอนในเพ่ิมข้ึน 0.212 หน่วย ลำดับถัดมา คือ การบริหารจัดการงานบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) เมื่อมีการบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
1 หน่วย จะส่งผลให้การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนในเพ่ิมขึ้น 0 .166 
หน่วย ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) เมื่อชุมชนมีความเป็นดั้งเดิมเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนในเพ่ิมขึ้น 0 .144 หน่วย สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว (Attractions) เมื่อชุมชนมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนในเพ่ิมขึ้น 0 .140 หน่วย และสิ่งอำนวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) เมื่อชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น 
1 หน่วย จะส่งผลให้การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนในเพ่ิมขึ้น 0.131 
หน่วย 
 กล่าวสรุปได้ว่า ตัวแปรปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถพยากรณ์การสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้ดีที่สุด คือ การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance)  โปรแกรมที่ใช้
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS)  การบริหารจัดการงานบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว (Attractions) และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) ตามลำดับ 

 
สมการเชิงเส้นตรง 

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน = .280 (การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว) + .212 (โปรแกรมที่ใช้
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ) + .166 (การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว) + 
.144 (ความดั้งเดิม) + .140 (สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว) + .137 (สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว) 
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3) สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** หมายถึง ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.01 
ภาพที่ 4.2 ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
 

โปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง 
ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

(Android Application/IOS) 

การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว 
(Acceptance)   

ปัจจัยทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการงานบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยว  

(Ancillary services)  

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
(Attractions) 

ความเป็นดั้งเดิม 
(Authenticity) 

สิ่งอำนวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 

ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

(Competitive)   
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ควรปรับปรุงมากที่สุด 

1. สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities)  
ห้องน้ำสาธารณะ และถังขยะไม่เพียงพอ ร้านอาหารในชุมชนปิดค่อนข้างเยอะ ไม่พอ

ให้บริการต่อนักท่องเที่ยว 
2. เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)  
สภาพถนนยังไม่พร้อมเท่าที่ควร เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับปรุงถนน ควรจัดทำป้ายบอกทาง

เพ่ิม เพ่ือความสะดวกของนักท่องเที่ยว ด้วยการติดป้ายบอกทางตรงจุดทางแยกสำคัญว่าเมื่อท่าน
เลี้ยวแล้วใช้เส้นทางนี้ท่านจะเจอหรือผ่านอะไรบ้าง รวมไปถึงป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ควร
ปรับปรุงให้มีความชัดเจน เช่น ป้ายจุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรกมีขนาดเล็กเกินไป ป้ายร้านโอ้โหปู
อร่อย มองเห็นไม่ชัดทำให้นักท่องเที่ยวขับรถเลย เนื่องจากไมเ่ป็นจุดสังเกต  

3. โปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS)  
นักท่องเที่ยวเสนอให้ชุมชนนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านเฟสบุ๊ค

สม่ำเสมอ หรือมีการสร้างเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ือให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปติดตาม 
หรือ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลใน internet ที่เป็น One Stop Service การเข้าถึงข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง ๆ ควรฝาก link ไว้ในเพจหลัก เช่น ททท.เพชรบุรี  

4. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 
จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก ควรพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชัดเจนในรูปแบบอนุรักษ์

ธรรมชาติให้คงอยู่ ด้วยการปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่นเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ความร่มรื่นและสวยงาม เป็นร่มเงาให้
นักท่องเที่ยวได้นั่งพัก สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิม คือ ห้องน้ำ ศาลานั่งพัก ถังขยะแบบแยก
ประเภทขยะ โดยคำนึงถึงการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด สร้างความน่าประทับใจด้วยจุดถ่ายรูป 
สร้างจุดเช็คอิน มีป้ายแสดงเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าเพราะอะไรถึงเรียกว่าทราย เม็ดแรก 
เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในการท่องเที่ยว ไม่ควรมีร้านค้าหรือหาบเร่มาขายของมากเกินไปเหมือน
หาดอ่ืน ๆ เพราะที่นักท่องเที่ยวเลือกมาพักผ่อนที่หาดนี้ ต้องการความสงบ เป็นส่วนตัว  สิ่งสำคัญที่
นักท่องเที่ยวจำนวนมากสะท้อนความคิดเห็น คือ การรักษาความสะอาดของชายหาด ด้วยมีจำนวน
ขยะจำนวนมาก ผู้ที่เกี่ยวข้องควรควรจัดการให้สะอาดอยู่เสมอ มีการติดป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะหรือ
รณรงค์ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และสุดท้ายควรปรับปรุงถนนทางเข้าให้ดูปลอดภัยควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากร เช่น ตัดแต่งต้นไม้ที่ล้ำเข้ามาบนถนน ติดตั้งไฟแสงสว่าง 
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5. การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services)  
 นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นให้ทางวิสาหกิจผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป โดยเห็น

ความสำคัญในการจัดการขยะ ควรเพ่ิมถังขยะ และแยกขยะก่อนทิ้ง ดูแลความสะอาดสถานที่ใน    
ตัวอาคาร ห้องน้ำ สะอาดอยู่เสมอ ในด้านการรองรับนักท่องเที่ยวนั้น ตัวอาคารและจำนวนโต๊ะ      
ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว เพ่ิมความเร็วการทำอาหารและการบริการ  ในด้านการให้
คำแนะนำให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธ์และไม่มีข้อมูลเป็นเอกสาร แผนที่      
ให้นักท่องเที่ยว นอกจากต้องใช้บุคคลแนะนำ อาจจะเพ่ิมป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวพร้อมราคาให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ ควรมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการพาชมแหล่งท่องเที่ยว อาจจะ
เป็นนักเรียน เพื่อสร้างรายได้เสริม 

6. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)   
ธนาคารปูม้าเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ที่ควรรักษาให้คงอยู่ต่อไป นอกจากจะให้ความรู้

นักท่องเที่ยวเรื่องปูม้าแล้ว อยากนำเสนอให้ถ่ายทอดความรู้เรื่องพันธุ์สัตว์ทะเลอ่ืน ๆ แก่นักท่องเที่ยว
ด้วย และอยากให้มีการทำผ้ามัดย้อมให้นักท่องเที่ยวได้ชมควบคู่กันไปด้วย 

7. ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity)  
นักท่องเที่ยวพอใจในธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนหากมีการพัฒนาการท่องเที่ยวก็อยากให้

รักษาความเป็นท้องถิ่นเอาไว้ แต่พัฒนาให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกช่องทาง ให้พร้อมกับ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปเพราะคนยุคใหม่โดยเฉพาะเด็ก ๆ มีวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตที่ทันสมัย มีการ
ใช้เทคโนโลยีมาก จึงขาดความรู้ความเข้าใจในวิถีชุมชนและการอยู่ร่วมกันในธรรมชาติ จึงต้องการพา
บุตรหลานมาเรียนรู้ความแตกต่างเพ่ือการสร้างประสบการณ์ชีวิต อีกทั้งมีความต้องการให้ปรับปรุง
การจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกให้หลากหลาย มีการนำสินค้าโอทอปของชุมชนมาวางจำหน่าย
ด้วย 

8. การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance)  
ผู้ให้บริการ มีความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว แต่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ

ให้บริการ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการมารับประทานอาหารทะเล แต่ยังไม่สามารถเรียกชื่อสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น นักท่องเที่ยวรู้จักร้านอาหารโอ้โหปูอร่อยในนามแพปลาชุมชนที่มีปูม้า
และอาหารทะเลขาย และแหลมผักเบี้ย ในนามโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
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4.4 แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี 

       จากกระบวนการในการเก็บข้อมูลด้านองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ ยวด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยและผู้นำชุมชน รวมถึงแนวทางในการ
สร้างความได้ เปรียบในการแข่งขันของชุมชนแหลมผักเบี้ ย นำมาสร้างแบบสอบถามและ             
เก็บแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังชุมชนจำนวน 400 ค น      
เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลจากมุมมองของทั้ง 2 ฝ่าย และนำผลจากการศึกษาระดับศักยภาพ
องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขันมาสู่ขั้นตอนในการวิจัย
ลำดับต่อไป คือ  การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในวันอังคารที่  29 กันยายน 2563         
เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เพ่ือระดม
ความคิดเห็นในการหาแนวทางยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวจากองค์การบริหารส่วนตำบล    
แหลมผักเบี้ย ผู้นำกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยประกอบด้วยบุคคลที่เคย
ให้การสัมภาษณ์และผู้ที่มีบทบาททางด้านการท่องเที่ยวของชุมชนแหลมผักเบี้ย โดยผู้วิจัยนำผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่มีการจัดอันดับศักยภาพองค์ประกอบของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทั้ง 8 ด้าน รวมถึงความได้เปรียบในการแข่งขันทั้ง 3 ด้าน ที่จัดให้การสร้างความแตกต่างมี
ศักยภาพสูงที่สุด และมีปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยว 6 ปัจจัยจากทั้งหมด 8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนในมานำเสนอในที่ประชุม ซึ่งการประชุมกลุ่ม
ย่อยในครั้งนี้เพ่ือให้ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นได้ทราบถึงมุมมองของนักท่องเที่ยวและได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว เพ่ื อช่วยกันสรุปแนวทางในการยกระดับ
องค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงตามศักยภาพของชุมช โดยมีประเด็นหลักในการ
ประชุมกลุ่มย่อยดังนี้   

1. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ยประสบความสำเร็จหรือไม่ หากประสบ
ความสำเร็จท่านคิดว่ามาจากปัจจัยใดหรือสิ่งใดที่มีส่วนทำให้พัฒนาจนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนได้สำเร็จ 

2. ท่านเห็นด้วยกับผลการวิจัยในการจัดระดับศักยภาพองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว
หรือไม่และจะจัดระดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างไร 
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3. ท่านมีแนวทางในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง 6 ด้านนี้ ในการสร้างความแตกต่าง
จากชุมชนใกล้เคียง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรคล้ายกัน  ในเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล 
(Scenic Route)   เช่น บางตะบูน เพ่ือเป็นจุดเด่นทางการท่องเที่ยวของตำบลแหลมผักเบี้ยได้อย่างไร 

 

ได้ข้อคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย ดังนี้ 
จากความคิดเห็นในที่ประชุมจากตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ผู้นำกลุ่ม

การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ให้ความเห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลแหลมผักเบี้ยนั้นประสบ
ความสำเร็จในระดับปานกลาง โดยได้รับข้อเสนอแนะจากนักวิชาการที่สะท้อนกลับไปยังชุมชนว่า  
โดยปัจจัยที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ยประสบความสำเร็จ หรือจุดแข็ง มาจาก 

1.1 การมีทรัพยากรที่ เป็นต้นทุนที่ดี  มีธรรมชาติป่าชายเลนที่ อุดมสมบูรณ์  มีความ
หลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ และพืชท้องถิ่น ได้แก่ ชะคราม พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สาหร่ายพวงองุ่น    
มีวิถีชีวิตชาวประมงที่เป็นอาชีพหลัก  

1.2 มีการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ชุมชนนำทรัพยากรเหล่านี้มาเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจจนทำให้การท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน ก่อเกิดกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่ ดูนก ดูวาฬ ธนาคารปู ดูประมงพ้ืนบ้าน รับประทานอาหารทะเล 

1.3 มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน แม้จะเป็นการเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของคนบางกลุ่มใน
ตำบลที่เป็นผู้นำในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งก็คือสมาชิกในชุมชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 3 ที่ใช้อาชีพประมงเป็นฐานในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปยัง
ชะอำ - หัวหิน ความโดดเด่นของอาหารทะเลจึงทำให้แหลมผักเบี้ยไม่ใช่เพียงแค่ทางผ่าน แต่เป็น
สถานที่ที่ต้องแวะมาจับจ่ายใช้สอยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนในเชิงบวกที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียง
เฉพาะกลุ่ม แต่ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังคนในชุมชน การที่กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แหลมผักเบี้ยสร้างอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่กำหนดให้ปูม้าเป็นนางเอก และเชื่อมโยงเรื่องราวด้าน
การอนุรักษ์ปูม้าจากธนาคารปูม้าที่ดำเนินงานมากว่า 12 ปี ทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังสาขา
อาชีพต่าง ๆ ที่มองเห็นได้ชัดเจน คือ เมื่อปูม้าที่วิสาหกิจแพปลาชุมชนขายดีขึ้น เป็นที่ต้องการของ
นักท่องเที่ยว ส่งผลย้อนกลับไปยังสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรือประมงที่มีรายได้มากขึ้น ผู้สูงอายุ
ที่มีอาชีพทำอวนปูมียอดสั่งซื้ออวนปูขายให้กับเรือปูมากขึ้น เป็นการกระจายรายได้ในวงจรการผลิต 

1.4 มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่อนข้างสมบูรณ์ ในปัจจุบันมีความโดดเด่นเรื่อง
อาหารทะเล เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในชื่อร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย แต่ยังไม่โดดเด่นเรื่องการ
ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคณะศึกษาดูงาน หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ส่วนตัว ที่ยังขาดการประสานงานขอความร่วมมือจากทางโครงการฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง
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ท่องเที่ยวในชุมชนหรือการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในชุมชน 
และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ที่มีจำนวนไม่มากนัก เช่น กลุ่มดูนก ที่จะพักท่ีโรงแรม ใช้บริการเรือ และ
ไกด์ดูนก ซึ่งผู้ให้บริการจะเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านที่จะตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ จึงไม่ได้ใช้บริการด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ จากชุมชนมากนัก 
 แต่ในความสำเร็จนั้นก็ยังคงต้องมีผลกระทบในเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว เป็น
จุดอ่อนของชุมชน คือ  
 1. ขาดการให้ความร่วมมือจากคนในชุมชน โดยยังไม่มีการเชื่อมโยงทางโครงสร้างการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวไปยังหมู่ที่ 4 ให้เข้ามามีส่วนร่วม และคนในชุมชนยังไม่เข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเท่าที่ควร  
 2. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 2.1) ปัญหาขยะจากบุคคลภายนอกชุมชน ได้แก่ ขยะ
ที่มากับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรผ่าน เมื่อมีนักท่องเที่ยวรู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก 
แต่ในแหล่งท่องเที่ยวยังมีการบริหารจัดการที่ไม่ครอบคลุม มีถังขยะไม่เพียงพอ  ไม่มีป้ายเตือนให้
ทราบถึงกฎระเบียบในการเข้าใช้สถานที่ ขาดผู้รับผิดชอบการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่สาธารณะอย่าง
ชัดเจน จึงเกิดปัญหาขยะไม่มีที่สิ้นสุด จากธรรมชาติที่สวยงามจึงถูกลดทอนความงามลงไปด้วยขยะที่
กระจัดกระจายอยู่บนแนวชายหาด 2.2) ปัญหาขยะจากภายในชุมชน เกิดปัญหาทั้งระบบตั้งแต่ระดับ
หน่วยงานภาครัฐสู่ระดับครัวเรือน เพราะส่วนใหญ่ยังขาดการคัดแยกขยะ โดยระดับครัวเรือนและ
ร้านอาหารในชุมชนไม่มีถังขยะแบบแยกประเภท และรถจัดเก็บขยะก็ไม่มีการคัดแยกขยะเช่นกัน ซึ่ง
ขยะในชุมชนจะถูกนำไปทิ้งในบ่อบำบัดขยะในเทศบาลอ่ืนที่เป็นแหล่งรองรับขยะ ซึ่งก็เป็นการเพ่ิม
มลพิษให้กับชุมชนโดยรอบบ่อบำบัดขยะอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 2.3) ปัญหาคราบน้ำมันจาก
เรือประมงสู่แหล่งน้ำ แม้ในปัจจุบันจะมีการบังคับใช้ให้เรือประมงท้องถิ่นถ่ายน้ำมันใส่ถังคัดแยกเพ่ือ
ป้องกันคราบน้ำมันปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ แต่ก็เป็นการควบคุมได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น ไม่สามารถบังคับใช้
กับเรือประมงนอกพ้ืนที่ได้ 
 3. บุคลากรในการสืบทอดและต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่
กำลังรอคอยผู้สืบทอดในช่วงรอยต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นการดูนก ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความ
ละเอียด รวมถึงกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย ในฐานการเรียนรู้ ได้แก่ การจักสานต้น
ธูปฤาษี ธนาคารปูม้า ผักไฮโดรโปนิกส์  
  4. ความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชนยังไม่ร่วมมือกันเท่าที่ควร ไม่มีการกำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน จึงเป็นภาพในปัจจุบันที่ต่างคนต่างทำงาน
โดยไม่หันหน้าเข้าหากัน การที่จะพัฒนาทั้งตำบลจึงต้องเริ่มที่ผู้นำซึ่งเป็นศูนย์รวมความเชื่อมั่นของคน
ในชุมชนที่จะทำให้สมาชิกในชุมชนรับรู้ถึงประโยชน์ คุณภาพชีวิตที่คนในชุมชนจะได้รับผลกระทบ
จากการร่วมกันพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนหลักความยั่งยืน 



 176 

 5. เสริมสร้างคนรุ่นใหม่ ยังขาดคนที่จะเข้ามาช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ สืบสาน ต่อ
ยอด งานด้านการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบันให้เกิดความต่อเนื่อง และพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน 
 จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นและจุดอ่อนในปัจจุบันจะถูกนำมากำหนดเป็นแนวทางที่เชื่อมโยง
กับผลการวิเคราะห์แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว ที่ได้ผลการจัดระดับศักยภาพองค์ประกอบของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งก็คือ ตัวแปรต้น และทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งก็คือ ตัวแปรตาม จัดลำดับมากที่สุดไปน้อยที่สุด จำนวน     6 ตัวแปร 
ได้แก่ 1) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว 2) โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 3) 
การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว 4) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  5) ความเป็นดั้งเดิม 
และ 6) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว โดยความคิดเห็นจากที่ประชุม ได้จัดลำดับ
ความสำคัญในการพัฒนาแต่ละองค์ประกอบที่แตกต่างไปจากผลการวิจัย โดยจัดลำดับความสำคัญที่
ต้องเร่งพัฒนาได้ดังนี้ 

1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 

2) สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว 

3) โปรแกรมการสืบค้นข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ 

4) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยวและความเป็นดั้งเดิม 

 โดยมีแนวทางในการพัฒนาในแต่ละด้านเพ่ือให้เกิดความแตกต่างจากชุมชนใกล้เคียงใน
เส้นทาง Scenic Route ซึ่งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
 

 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
    สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ ได้แก่ กำหนดปฏิทินการท่องเที่ยวทะเลแหวก  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ ในเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล (Scenic 

Route) สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ คือ ประสบการณ์จากการชมธรรมชาติป่าชายเลน สัมผัสทะเล

แหวก ชมหาดทรายเม็ดแรก ที่เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย เก็บหอยด้วยมือเปล่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนี้ คือ 1) กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แหลมผักเบี้ย 2) กลุ่มเรือประมงขนาดเล็ก 3) มัคคุเทศก์น้อย มีรายได้จากการนำเที่ยว การล่องเรือชม
ทะเลแหวก เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน โดยทางกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย
สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้ด้วยการจัดปฏิทินการท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันยังต้องดูระดับ
น้ำขึ้น - น้ำลง ในแต่ละวันก่อนจะให้ข้อมูลและรับจองให้กับนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น ในเมื่อชุมชนมี
ตารางและแอพลิเคชั่นในการตรวจสอบระดับน้ำแล้ว จึงสามารถกำหนดปฏิทินการท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
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เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบและทำการจองล่วงหน้า ทำให้เกิดความสะดวกกับทั้ง
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ   
 สิ่งดึงดูดใจทางศาสนา ได้แก่ การไหว้พระประธานองค์ใหญ่ที่วัดสมุทรโคดม เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ติดกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริ เพ่ือสร้าง
ความหลากหลายในการท่องเที่ยวให้มากยิ่งข้ึน 

 ในความสำคัญลำดับที่ 2 นั้น ที่ประชุมมีความเห็นในการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันใน 2 ด้าน 
คือ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว  
 

 2) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  

ณ บริเวณท่าเรือประมงคลองอีแอด หมู่ที่ 1 บ้านพะเนิน เป็นที่ตั้งของวิสากิจแพปลาชุมชน 
หรือร้านโอ้โหปูอร่อย วิสาหกิจธนาคารปูม้า และกลุ่มคานเรือเล็ก มีลานจอดรถเชื่อมต่อไปยังอาคาร
คัดแยกสินค้าประมง มีการจัดตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี ณ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่หลักในการ
รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว และใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน ทางชุมชนจึงมีแนวทางในการ
พัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ 

     (1) สัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจากร้านโอ้โหปูอร่อย จัดเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว จึงมีการ
ติดตั้ง WiFi เพ่ิม 

               (2) ห้องน้ำ ในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่อง เที่ยว       
จึงเสนอให้ทางอบต.แหลมผักเบี้ยเปิดห้องน้ำที่อาคารคัดแยกสินค้าทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันพฤหัสบดีที่มี
การจัดตลาดนัดเท่านั้น เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น 

     (3) ถังขยะ ทาง อบต.แหลมผักเบี้ยควรนำถังขยะแบบแยกประเภทมาเพ่ิมที่บริเวณลาน
จอดรถ เพ่ือรองรับขยะจากนักท่องเที่ยว ชาวประมงและกลุ่มคานเรือเล็ก เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก 

 3) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
     (1) การจัดการขยะ ร้านโอ้โหปูอร่อยสู่การเป็นต้นแบบในการจัดการขยะ  

         (1.1) ลดการใช้พลาสติกด้วยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากกล่องพลาสติกเป็น
วัสดุที่ย่อยสลายได้ 

                   (1.2) การคัดแยกขยะ นอกจากปัจจุบันที่มีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่บำบัดก่อนปล่อยลงสู่    
ลำคลองแล้ว จะมีการพัฒนาในการคัดแยกขยะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไปออก
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จากกัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บขยะของ อบต. โดยจะนำขยะรีไซเคิลไปขายเพ่ือเป็นรายได้
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ เศษอาหารสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์  
 (2) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว    
                   (2.1) ในกิจกรรมที่ต้องมีการล่องเรือ ไม่ว่าจะเป็นการดูนก ดูวาฬ ชมทะเลแหวก 
จำเป็นจะต้องมีกฎให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพ มีการปรับปรุงที่นั่งบนเรือให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
                   (2.2) ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ทางชุมชนต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยการจัดเซ็ทอาหารทะเล ราคาท่านละ 399 บาท 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ  
               (3) การสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว  
                   (3.1) การสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการที่พัก การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่พักในชุมชนทั้งผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กและโรงแรมขนาดใหญ่    
โดยทางกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะประสานงานเพ่ือเสนอที่พักในเครือข่ายที่ตรงกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว เช่น ทองจิราโฮมสเตย์ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา  
                  (3.2) การสร้างเครือข่ายกับบริษัทนำเที่ยว ปัจจุบันมีการรองรับกรุ๊ปทัวร์จากบริษัท 
เจ้าคุณทัวร์ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการพานักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวฐาน
เรียนรู้ รับประทานอาหารและล่องเรือชมทะเลแหวก ซึ่งจะมีโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าได้มาก
ยิ่งขึ้น 
                  (3.3) การสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในด้านเงินทุน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. บริษัทไทยเบเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
ผู้สนับสนุนด้านองค์ความรู้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ  
 4) โปรแกรมการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (IOS/Android) 
   เนื่องจากกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนใช้เฟสบุ๊ค ร้านโอ้โหปูอร่อย ณ แหลมผักเบี้ย       
เป็นหลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จึงกำหนดประเด็นในการประชาสัมพันธ์       
2 เรื่อง คือ การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากร ร้านอาหาร กิจกรรม และตอบคำถามนักท่องเที่ยวทุกคนเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ และ
สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่เพ่ิมขึ้นต่อไป มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว check-in และปักหมุด เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ และจากแนวทางที่ได้จากการประชุมจะพัฒนาด้านการให้ข้อมูล
นักท่องเที่ยวในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการบอกกก
ล่าวบุคคลภายนอกให้รับทราบถึงกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในชุมชน เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบจากการ
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ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ ป้องกันการรบกวนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าชายเลน การ
เคารพซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว 

5) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว  

ณ ปัจจุบัน การที่กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ยนำเสนอร้านโอ้โหปูอร่อย และ

กำหนดเอกลักษณ์ คือ ปูม้า เป็นจุดเด่น และเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวด้วยเหตุผลเพราะ จากการ

เก็บแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ยืนยันว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นที่ยอมรับในการดำเนินการใน

รูปแบบวิสาหกิจชุมชน ที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพอาหารและ

ราคา ซึ่งทางชุมชนเองก็ค้นพบ ในระยะเวลาที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำและ

การบอกต่อ แนะนำให้คนรู้จักมาใช้บริการ สำหรับการค้นหาจุดเด่นของชุมชนแหลมผักเบี้ยเพ่ือเป็น

แนวทางในอนาคต สามารถพัฒนาได้ด้วยการให้นักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามประเมินความพึง

พอใจในการใช้บริการเพ่ือจะได้ทราบว่านักท่องเที่ยวชอบอะไร และต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง

ใด เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยแบบสอบถามนั้นจะทำเป็นแบบฟอร์มแจกที่ร้านโอ้โหปูอร่อย หรือ

จะทำเป็นระบบออนไลน์สร้างด้วย Google Form ในลักษณะ QR Qode รองรับคนรุ่นใหม่ที่มีความ

ถนัดในการใช้งานและเรียกดูข้อมูล  

6) ความเป็นดั้งเดิม 

    (1)  การสร้างเรื ่องราว ปูม้าเป็นอัตลักษณ์ โดยการนำเสนอผ่านเฟสบุ๊ค, IG และ

พัฒนาต่อไปจนถึงการสร้าง You Tube Channel  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทราบถึงความเป็นมา 

ความสำคัญของการอนุรักษ์ปู ความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติปูม้าของแหลมผักเบี้ยที่แตกต่างจากที่

อ่ืน โดยจะแบ่งเป็นเรื่อง 

(1.1) การอนุรักษ์ปูม้า คือ ธนาคารปูม้า ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของวงจรชีวิตและ 

อยู่อาศัยในท้องทะเล และกิจกรรมกินปู 1 ตัว ปล่อยปู 100 ตัว ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 

(1.2) วิธีการจับปูม้า สื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงและ 

ขั้นตอนที่มีความยาก ความท้าทาย จากท้องทะเลสู่จานอาหารที่เสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวนั้นเป็น
อย่างไร  

(1.3) คุณภาพของปูม้าแหลมผักเบี้ยที่เป็นเอกลักษณ์ สินค้าของชุมชนนั้นปลอด 
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สารพิษ เป็นปูม้าธรรมชาติจากทะเลโคลนที่ให้รสชาติหวานเนื้อแน่นเป็นรสชาติเฉพาะที่หาได้จากที่
แหลมผักเบี้ยเท่านั้น  

ซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวนั้นจะเป็นทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ด้วยป้ายบรรยาย

ติดตั้งที่ร้านโอ้โหปูอร่อย การถ่ายทอดผ่านเจ้าหน้าที่ของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึ ง

มัคคุเทศก์น้อยที่กำลังฝึกฝนให้เป็นนักเล่าเรื่องราว 

(2) ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง เป็นสินค้าโอทอปของชุมชนแหลมผักเบี้ย ที่มีการ

สร้างสรรค์ลายผ้าจากสีของเปลือกโกงกางแห้ง เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากพืชพ้ืนถิ่นในป่าชายเลนมา

สร้างมูลค่าเพ่ิม และเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาอยู่ในชุมชนมากขึ้น จากที่

จัดเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการจองล่วงหน้าสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ สามารถพัฒนาด้วยการ

ให้บริการนักท่องเที่ยวได้ work shop และมีสินค้าวางจำหน่ายทุกวันที่ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย  
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บทท่ี 5  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด

เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวของ

ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 2) เพ่ือประเมินศักยภาพ

องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน 

ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 3) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของทรัพยากร

การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลม

ผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 4) เพ่ือหาแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   

การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 1) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) 

จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ผู้ช่วย

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ผู้นำกลุ่มการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน และผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) 2) การรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากนักท่องเที่ยว 

จำนวน 400 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) 

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation Coefficient) และสำหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร ใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากนั้นนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประชุม

กลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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แหลมผักเบี้ย ประชาชนในพ้ืนที่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว รวม 16 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) 

ผู้วิจัยขอนำเสนอผลการศึกษาและข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น 5 

ตอน ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.2 การอภิปรายผล 

5.3 แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขัน ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

5.4 ข้อจำกัดในการวิจัย 

5.5 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาแบ่งการนำเสนอในส่วนสรุปออกเป็น 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
5.1.1 องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลม

ผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติที่เป็นที่

รู้จักของนักท่องเที่ยวและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้ คือ หาดทรายเม็ดแรก ป่าโกงกางสองฝั่งคลองอี
แอด และยังมีธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์สวยงามแต่ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง อีกทั้งยัง
ไม่เป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว คือ หาดชมจันทร์ หาดชมตะวัน สุดท้ายคือชายหาดวัด
สมุทรธาราม แต่จะเป็นที่รู้จักในนามหาดเจ้าสำราญเนื่องจากมีพ้ืนที่ติดต่อกัน สำหรับสิ่งดึงดูดใจที่
สร้างขึ้น ได้แก่ ประเพณีสักการะเจ้าพ่อตั้วเล่าเอ๊ียะ ด้านวิถีชีวิต ได้แก่ การทำประมงชายฝั่ง การทำ
นาเกลือ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น การแปรรูปอาหารทะเลแห้ง ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
กลุ่มคานเรือเล็ก ด้านโบราณสถานและศาสนา ได้แก่ วัดสมุทรโคดมและวัดสมุทรธาราม ด้านแหล่ง
เรียนรู้ ได้แก่ฐานเรียนรู้ทางการท่องเที่ยว 6 ฐาน ประกอบด้วย กลุ่มจักสานธูปฤาษี ธนาคารปูม้า   
แพปลาชุมชน สาหร่ายพวงองุ่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  ผ้ามัดย้อมเปลือกโกงกาง และหน่วยงาน
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ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  คือ  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมแหลมผักเบี้ ย             
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2. เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) การเดินทางมายังตำบลแหลม
ผักเบี้ย เดินทางโดยรถส่วนตัวจะสะดวกที่สุด สภาพถนนสามารถรองรับรถทุกประเภท รวมถึง
รถจักรยาน ที่มีการทำช่องทางปั่นจักรยานโดยเฉพาะ สามารถเข้าถึงได้ 3 เส้นทาง คือ  

1) ถนนเพชรเกษม – ตัวเมืองเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ - แหลมผักเบี้ย 
2) ถนนพระราม 2 - บางตะบูน - คลองโคน – แหลมผักเบี้ย 
3) ถนนเพชรเกษม – ชะอำ - ถนนเลียบชายฝั่งตะวันออก - หาดเจ้าสำราญ – แหลมผักเบี้ย 
การเดินทางโดยรถสาธารณะ ยังไม่มีรถโดยสารเข้าถึงตำบลแหลมผักเบี้ย มีรถโดยสาร

สาธารณะมาถึงในตัวอำเภอเมืองเพชรบุรีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ รถทัวร์ รถไฟ และจะต้องนั่งรถ
รับจ้างเข้าไปยังชุมชนอีก สภาพถนนเป็นเส้นทางลาดยางที่มีป้ายบอกทางไปยังชุมชนเป็นระยะ       
มีความปลอดภัยในการสัญจร สถานที่จอดรถในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเพียงพอ และเส้นทางในชุมชนยัง
เชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ในอำเภอบ้านแหลม สถานที่สำคัญ เช่น 
วัดในกลางบ้านแหลม นาเกลือบ้านแหลม สปาเกลือกังหันทอง ในอำเภอเมืองเพชรบุรี เช่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน์ วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดมหาธาตุวรวิหาร หาดเจ้า
สำราญ เป็นต้น และในอำเภอชะอำ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ ชายหาดชะอำ 

3. สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) ด้านสาธารณูปโภคที่อำนวยความ
สะดวกต่อชุมชนและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำประปา  มีสัญญาณ
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรทัศน์เข้าถึงท้ังตำบล มีการจัดเก็บขยะโดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมผักเบี้ย และมาตรการรักษาความปลอดภัยในชุมชนโดยสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลม และ
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมผักเบี้ย เพื่อรองรับการรักษาเบื้องต้น ในด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่ ที่พักแบบโฮมสเตย์ จำนวน 8 แห่ง รีสอร์ท 5 แห่ง 
โรงแรม 2 แห่ง ร้านอาหาร จำนวน 10 แห่ง และมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่วิสาหกิจแพปลา
ชุมชนหรือร้านโอ้โหปูอร่อย จำหน่ายอาหารและของฝาก 

4. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) ทางชุมชนมีกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว คือ 1) ฐาน
การเรียนรู้ 6 ฐาน คือ 1.1) ฐานเรียนรู้กลุ่มจักสานธูปฤาษี ชมขั้นตอนการจักสาน 1.2) ฐานเรียนรู้
ธนาคารปูม้า รับฟังบรรยายและชมขั้นตอนการอนุบาลลูกปูม้า 1.3) ฐานเรียนรู้แพปลาชุมชน 
ให้บริการร้รับประทานที่ร้าน จำหน่ายทั้งอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป จากร้านอาหารโอ้โหปู
อร่อย 1.4) ฐานเรียนรู้ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ชมบ่อเลี้ยงสาหร่าย การคัดแยกสาหร่าย และสามารถ
ซื้อสาหร่ายได้ในราคาหน้าฟาร์ม 1.5) ฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เรียนรู้วิธีการเพาะปลูก 
เก็บผักด้วยตนเอง และซื้อผักสด ๆ จากฟาร์ม 1.6) ฐานเรียนรู้ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง การทำผ้า
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มัดย้อมจะให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ สาธิตการย้อมผ้า สามารถทำ Work shop การ
ทำผ้ามัดย้อมได้ทั้ งเป็นผ้าเช็ดหน้า และเสื้อยืด  2) กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้าน 
ประกอบด้วย การล่องเรือคลองอีแอด ชมวิถีชีวิตชาวประมง และศึกษาธรรมชาติ  ชมทะเลแหวกที่
ทรายเม็ดแรก 3) กิจกรรมดูนก แหลมผักเบี้ยเป็นแหล่งดูนกหายากแห่งหนึ่งของประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชีย ไกด์ดูนกของชุมชนมีเพียง 1 ท่าน คือ นายเสรี มานิช  4) กิจกรรมดูวาฬบรูด้า       
ช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 5) ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ที่ชายหาด    
วัดสมุทรธารามซึ่งติดกับหาดเจ้าสำราญซ่ึงเป็นย่านธุรกิจที่มสีิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  

5. การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) ผู้ที่มีบทบาท
โดยตรง คือกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ประสานงานทั้ง
การบริการร้านอาหารโอ้โหปูอร่อย เครื่องดื่ม ของฝาก กิจกรรมการท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน โดยมี
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยเป็นฝ่ายสนับสนุนในการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวและ
ประสานงานมายังชุมชนเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายกับหน่วยงานที่ให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว คือ กลุ่มวาฬบรูด้า และคุณเสรี มานิช นักดูนก อีกทั้งยังมีโปรแกรมการท่องเที่ยว
แบบ 2 วัน 1 คืน พักที่ทองจิราโฮมสเตย์  

6. ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) ในด้านวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมที่เป็น
กิจวัตรประจำของชุมชน ได้แก่ กลุ่มคานเรือเล็ก ที่ต่อเรือประมงขนาดเล็ก การออกเรือประมง การทำ
นาเกลือ ด้านผลิตภัณฑ์และสินค้าท่ีระลึกที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและสื่อถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ ได้แก่ 
อาหารทะเลสด อาทิ ปูม้า กุ้ง กั้ง ปลา หอยแครง หอยตลับ อาหารทะเลแห้ง ได้แก่ ปลาหมึกแห้ง 
ปลาเค็ม กะปิ อาหารท้องถิ่น ได้แก่ น้ำพริกแดงใบชะคราม ปูม้านึ่ง พืชท้องถิ่น ได้แก่ ใบชะคราม 
ผักเบี้ย ผลิตภัณฑ์จากเกลือ ได้แก่ เกลือเม็ด ดอกเกลือ และมีสินค้าที่ระลึก คือ เสื้อยืดลายมัดย้อม
จากเปลือกโกงกาง ผลิตภัณฑ์จักสานธูปฤาษี  โดยชุมชนยังมอบการบริการและประสบการณ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับได้จากการท่องเที่ยวและกิจกรรม ได้แก่ บริการอาหารรสชาติ
พ้ืนบ้านจากร้านโอ้โหปูอร่อยที่ปรุงด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น ได้รับประสบการณ์จากการชมวิถีชีวิต
ชาวประมงในการปลดอวนที่ท่าเรือ กิจกรรมการล่องเรือคลองอีแอดไปยังหาดทรายเม็ดแรกเพ่ือชม
ทะเลแหวก และความมีมิตรไมตรีผ่านการสื่อสารด้วยสำเนียงท้องถิ่น  นอกจากนี้ชุมชนมีภูมิปัญญา
ดั้งเดิมที่สืบทอดมาจนปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ได้แก่ กลุ่มคานเรือเล็ก การทำ
อวน อาหารพ้ืนบ้านจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น น้ำพริกแดงใบชะครามราดกะทิ แกงส้มใบชะคราม 
ขนมต้มใบชะคราม และอาชีพประมง 

7. การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance)  แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ หาดทรายเม็ดแรก ร้านโอ้โหปูอร่อย ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี
โดยผู้คนในชุมชนมีการแสดงออกด้วยการต้อนรับพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ช่วยเหลือให้
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ข้อมูลและแนะนำสถานที่เที่ยว ที่พัก ที่กินให้กับนักท่องเที่ยวได้ และมีการบริการนักท่องเที่ยวให้
ทั่วถึงและรวดเร็วด้วยการรับจองกรุ๊ปล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ แรงงานและอาหาร 
การให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับลูกค้า แจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงจำนวนคิวและเวลาที่ต้องรอในการรับบริการ
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยไม่คำถึงถึงพียงแค่รายได้ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนขณะมาท่องเที่ยว คือ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมงและฐาน
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้ประสบการณ์จากการลงมือทำ สัมผัสจริง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปูม้าจากกิจกรรม
ปล่อยลูกปูม้า การอนุรักษ์ธรรมชาติและพันธุ์สัตว์น้ำจากกิจกรรมล่องเรือคลองอีแอด  

8. โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) 
ชุมชนมีการใช้งานเฟสบุ๊คและไลน์ ในการประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว 
โดยมีความถนัดในการใช้งานเฟสบุ๊คเป็นหลัก มีการลงภาพ ข่าวสารและกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ มี
การถ่ายภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวหาดทรายเม็ดแรกเพ่ือประชาสัมพันธ์ลงในเพจ และองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการถ่ายทำและประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างแพร่หลายในสื่อออนไลน์ 
ทำให้นักท่องเที่ยวค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของแหลมผักเบี้ยได้ง่าย 

 
5.1.2 ศักยภาพองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการ 

แข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวถึงระดับศักยภาพขององค์ประกอบของ

ทรัพยากรการท่องเที่ยว ของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     

เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากจำนวน 7 ด้าน และระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงจาก

ระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปยังค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) 

ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities)  การบริหารจัดการงานบริการ

ในแหล่งท่องเที่ยว  (Ancillary services) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) โปรแกรมที่ใช้

สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว (Accessibility)  และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) น้อยที่สุด

ตามลำดับ 

ระดับศักยภาพด้านการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลม
ผักเบี้ย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน เรียงตามระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการสร้าง
ความแตกต่าง (Differentiation) ด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) และ ด้านมุ่งเน้น
ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) น้อยที่สุดตามลำดับ 
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5.1.3 องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบใน 

การแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
           1) ความสัมพันธ์ของปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวกับการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน 

 1.1) ปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว  

(Attractions) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) สิ่งอำนวยความสะดวกใน

แหล่งท่องเที่ยว (Amenities) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) การบริหารจัดการงานบริการใน

แหล่งท่องเที่ ยว (Ancillary services) ความเป็นดั้ งเดิม (Authenticity) การยอมรับในแหล่ง

ท่องเที่ยว (Acceptance) และโปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android 

Application/IOS)  มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย 

การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) การมุ่งเน้น

ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)  นั่นหมายความว่า ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทั้งภายในและ

ระหว่างปัจจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  1.2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้าน     

ดอนใน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพยากรณ์การสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนในได้ดีที่สุด 6 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) การยอมรับในแหล่ง

ท่องเที่ยว (Acceptance)  2) โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ  (Android 

Application/IOS)  3) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services)        

4 ) ความ เป็ นดั้ ง เดิ ม  (Authenticity) 5) สิ่ งดึ งดู ด ใจทางการท่ องเที่ ย ว  (Attractions) และ              

6) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) ตามลำดับ ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลเชิงบวก

ต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 
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5.1.4 แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความ 
ได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบรุ ี  

1) แนวทางการสร้างรูปแบบความสำเร็จการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย เนื่องจาก

ในการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ยในปัจจุบัน ชุมชนบ้านดอนในซึ่งเป็นผู้นำในการ

ดำเนินงานถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับมาก โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ รูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงอาหารและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำหนดอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว คือ ปูม้า เป็น

ความสำเร็จเฉพาะกลุ่มที่มีการดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึง

เป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจแพปลาชุมชน ส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม แม้จะไม่ได้รับ

ผลตอบแทนเป็นเงิน แต่ก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการดำเนินงานของธนาคารปูม้าที่ทำให้มีปูม้าใน

ธรรมชาติมากขึ้น การกระจายรายได้ในห่วงโซ่การผลิตอาหารทะเลและการทำประมง และผลจาก 

แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวจึงควรทำการสร้างรูปแบบจากต้นแบบที่

สำเร็จแล้วจากธุรกิจชุมชนและถอดเป็นองค์ความรู้ออกมาเพ่ือเป็นทางลัดให้คนในชุมชนมาศึกษาดู

งานและได้เรียนรู้ เพ่ือนำไปเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวให้ประสบ

ความสำเร็จเช่นเดียวกันกับชุมชนบ้านดอนในและเกิดความเข้มแข็งทั้งตำบล 

 2) แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว 

    2.1) แนวทางการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
การจัดปฏิทินการท่องเที่ยว เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ กิจกรรมท่องเที่ยวประเภทล่องเรือต้องขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเลในแต่ละวันก่อนจะให้ข้อมูล
และรับจองให้กับนักท่องเที่ยวได้ ยังไม่มีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น ชุมชนควรใช้ประโยชน์จากตารางและแอพลิเคชั่นในการตรวจสอบ
ระดับน้ำทะเลกำหนดเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ
และทำการจองล่วงหน้า ทำให้เกิดความสะดวกกับทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ   
     2.2) แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้ง WiFi 
ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากร้านโอ้โหปูอร่อย
จัดเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก รวมถึงควรพัฒนาให้มี
ห้องน้ำและถังขยะในแหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
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     2.3) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการ
จัดการขยะ พัฒนาร้านโอ้โหปูอร่อยสู่การเป็นต้นแบบในการจัดการขยะ มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวในการร่วมกิจกรรมและความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และพัฒนาการสร้างเครือข่าย
ทางการท่องเที่ยวทั้งที่พัก บริษัทนำเที่ยว และหน่วยงานภายนอก 
    2.4) แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(IOS/Android) ประกอบด้วยประเด็นหลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 2 เรื่อง คือ 
การประชาสัม พันธ์ เพ่ื อส่ ง เสริมการท่ องเที่ ยว และการประชาสัม พันธ์ เพ่ื อการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้น คือ Instagram และ You tube 

   2.5) แนวทางการพัฒนาการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) ปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ยกำหนดให้ปูม้าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ให้บริการการท่องเที่ยวเชิง
อาหารและการอนุรักษ์ปูม้าจนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว แต่ชุมชนยังมีทรัพยากรที่มีคุณค่าอีก
หลายด้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาสู่การท่องเที่ยว สามารถพัฒนาได้ด้วยการให้
นักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเพ่ือจะได้ทราบว่านักท่องเที่ยว
ชอบอะไร และต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด เพ่ือเป็นการค้นหาจุดเด่นของชุมชนแหลมผักเบี้ย
และนำคำแนะนำมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

   2.6) แนวทางการพัฒนาความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) การบอกเล่าเรื่องราวของ
ชุมชนที่ชัดเจนด้วยการสร้าง Story เรื่องปูม้าในด้านการอนุรักษ์ปูม้า วิธีการจับจากธรรมชาติผ่าน
กระบวนการจนมาสู่จานอาหาร สื่อถึงคุณภาพของปูม้าแหลมผักเบี้ยที่เป็นเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยว
ได้ทราบด้วยการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และนำผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกางซึ่ง
เป็นฐานเรียนรู้มาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาอยู่ในชุมชนมากขึ้น  
 

5.2 การอภิปรายผล  

 การวิจัยเรื ่อง แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านดอนในนั้นเป็นผู้นำในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
แหลมผักเบี้ย ที่มีการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันมิใช่เพียงแค่เฉพาะชุมชนบ้านดอนใน
เท่านั้น ผู้วิจัยจึงขอกล่าวถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนของพื้นที่วิจัยว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน
แหลมผักเบี้ย” เพราะมีการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีการรวมกลุ่มจากสมาชิกหมู่ที่ 1 
บ้านพะเนิน หมู่ที ่ 2 บ้านดอนใน และหมู่ที ่ 3 บ้านดอนกลาง ขาดเพียงหมู่ที ่ 4 บ้านดอนคดีที ่
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ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเนื่องจากพื้นที่มีความใกล้ชิดกับทางตำบลหาดเจ้าสำราญจึงสะดวกเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวกับตำบลหาดเจ้าสำราญมากกว่า ชาวแหลมผักเบี้ยมีวิถีชีวิตประมง
เป็นอาชีพหลักโดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติและคนในชุมชนต่างพึ่งพา
อาศัยกัน คนในชุมชนรู้คุณค่าของธรรมชาติที่ให้อาชีพและเป็นแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงชีวิต ต่าง
ช่วยกันดูแลรักษาตามกำลังความสามารถที่มี ในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว คือ จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก ที่เป็นชายหาดทอดยาวขนาบไปกับคลองที่กั้นด้วย
ป่าโกงกางและได้พบเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่มาจับสัตว์น้ำ หาหอยบนพื้นทราย ผลการวิจัยพบว่า 
สิ ่งที ่ทางชุมชนจะผลักดันเดินหน้าต่อไปได้ คือ รักษาการท่องเที ่ยวฐานเรียนรู ้ ส่งเ สริมการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการหลัก คือ ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อยของวิสาหกิจ  
แพปลาชุมชน ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักด้านอาหารทะเล นักท่องเที่ยวต้องการมารับประทาน
อาหารทะเลที่สด ปลอดสารพิษ โดยเฉพาะปูม้าที่ร้านโอ้โหปูอร่อย จนมีนักท่องเที ่ย วมากเกิน
ความสามารถในการรองรับของชุมชน ทั้งด้านวัตถุดิบ แรงงานและอาคารสถานที่ ชุมชนจึงใช้
หลักความพอเพียงและความซื่อสัตย์ในการบริหารจัดการ โดยใช้เฉพาะวัตถุดิบในท้องถิ่นและขาย
ตามปริมาณที่จัดเตรียมไว้ในแต่ละวันเพื่อรักษามาตรฐานและรสชาติของอาหาร รวมถึงการแสดง
ราคาและแจ้งลูกค้าถึงระยะเวลาในการรอรับบริการ หรือยอมเสียโอกาสด้วยการหยุดรับจองโต๊ะ
อาหารเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวและรักษาชื่อเสียงของชุมชนไปในเวลา
เดียวกัน  

การที่นักท่องเที ่ยวมุ ่งเน้นไปที ่การรับประทานอาหารทะเลและสมาชิกกลุ ่มต้องปฏิบัติ
หน้าที ่ในการให้บริการในร้านอาหารทำให้ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยว กิจกรรม
ท่องเที ่ยว รวมถ ึงการถ ่ายทอดความรู ้ด ้านการอน ุร ักษ ์ป ูม ้าและภ ูม ิป ัญญาท ้องถิ ่น ให ้ก ับ
นักท่องเที่ยวได้ไม่มากเท่าที่ควร เมื่อนักท่องเที่ยวไม่ได้รับข้อมูลจึงไม่กระจายไปท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในชุมชนหรือทำกิจกรรมเพิ่มเติม ทางชุมชนใช้การประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทาง
เฟสบุ๊คชื่อ โอ้โหปูอร่อย ณ แหลมผักเบี้ย เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว แต่ยัง
ขาดความต่อเนื ่องในการประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวในชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมผักเบี้ยที่จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยหนุนเสริมให้การท่องเที่ยวในชุมชนเป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้น 
ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี ้จึงเป็นอีก 1 เวที ที่ทำให้เกิดการระดมความคิดของทุกฝ่ายเพื่อร่วมกัน
พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนแหลมผักเบี้ยในปัจจุบันให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  

 

 

 



 190 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้อีก ดังนี้ 

1) ในด้านปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยว ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรในการ 

วิจัย พบว่า ภาพรวมของปัจจัยทรัพยากรการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 3.95 มีระดับศักยภาพอยู่ในระดับ

มาก แสดงให้เห็นว่า ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง 8 ด้านได้เกิดประโยชน์และสามารถ

ให้บริการนักท่องเที่ยวได้ดี สอดคล้องกับผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ที่สรุปได้ว่าการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย ณ ปัจจุบันประสบความสำเร็จในระดับมาก ด้วยการใช้อาชีพประมง

เป็นฐานในการสร้างการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปยังอาชีพและการบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ให้มีส่วนได้ส่วน

เสียจากการท่องเที่ ยวทั้ งทางตรงและทางอ้อม ตระหนักถึงความสำคั ญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและเคารพในวิถีชีวิตท้องถิ่น มีการกำหนดอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ชัดเจนด้วยการมุ่งเน้นสร้าง story เรื่องปูม้า เชื่อมโยงไปกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ

ธรรมชาติของท้องถิ่น ใช้ช่องทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ที่ง่ายต่อการใช้งานตามความถนัดของคน

ในชุมชน ซึ่งจากการศึกษาของ Michinori Uwasu (2018) พบว่า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนำมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมท้องถิ่นและใช้ปัจจัยภายนอกเข้ามา

หนุนเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนก่อให้เกิดการทำ

ความเข้าใจลักษณะท้องถิ่น ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากรกับชุมชนที่คำนึงถึงความสมดุลมี

ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนและทำให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์เพียงพอต่อการ

ดำรงชีวิต 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรในการวิจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวราย

ด้าน ซึ่งเป็นการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้านองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวของ

ชุมชนแหลมผักเบี้ยจากองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยและผู้ประกอบการฐานเรียนรู้ ผู้นำ

ชุมชน และนำไปเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว สามารถอภิปรายองค์ประกอบทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวทั้ง 8 ด้าน ได้ดังนี้ 

1.1) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรในการวิจัย พบว่า สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมี

ศักยภาพในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ มีวิถีชีวิตชาวประมงที่น่า

ท่องเที่ยวในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย แต่สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติที่จุดชมวิวหาดทรายเม็ด

แรกนั้นยังขาดความสวยงามน่าประทับใจและต้องจัดการขยะในแนวชายหาดให้สะอาดอยู่เสมอเพ่ือให้

เป็นทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ 1.2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบว่ามีศักยภาพ
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ระดับมาก แสดงให้เห็นว่ามีความสะดวกสบายต่อการเดินทางทั้งสภาพถนนและเส้นทางที่เดินทาง

มาถึงได้หลายเส้นทาง มีทำเลที่ตั้งที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในจังหวัด แต่ยังขาดป้ายบอก

ทางมายังแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อเป็นจุดสังเกตให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบเป็นระยะ รวมถึงป้ายที่

ชัดเจนบ่งบอกให้ทราบว่าเดินทางมาถึงสถานที่แล้ว  1.3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

พบว่ามีศักยภาพระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ชุมชนต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยวให้ดีขึ้นโดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะและถังขยะ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรองรับ

นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ควรเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบล

แหลมผักเบี้ยในการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว และการ

เพ่ิมจำนวนถังขยะและรอบการจัดเก็บขยะในรายสัปดาห์ให้มากขึ้น 1.4) กิจกรรมการท่องเที่ยว พบว่า 

มีศักยภาพระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ

ธรรมชาติที่น่าสนใจและหลากหลายตลอดทั้งปีที่สร้างการมีส่วนร่วมและรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศ

ทุกวัยและเป็นกิจกรรมที่มีราคาเหมาะสม 1.5) การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว พบว่า

มีศักยภาพระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนสามารถให้บริการลูกค้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนและรวดเร็วตามกำลังความสามารถในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่

จำกัดด้วยอาคารสถานที่และบุคคลากรผู้ให้บริการ   1.6) ความเป็นดั้งเดิม ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย

ของตัวแปรในการวิจัย พบว่ามีศักยภาพระดับมากแสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีการดึงต้นทุนทางธรรมชาติ

และวิถีชีวิตมาใช้ในการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวรับรู้ได้ถึงความเป็นท้องถิ่น

ที่มอบประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่ต่างไปจากเดิมที่นักท่องเที่ยวเคยได้รับ  1.7) การยอมรับใน

แหล่งท่องเที่ยว พบว่ามีศักยภาพระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีการแสดงออกในการต้อนรับ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้

นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไขกฎกติกาของชุมชน  

แต่ในด้านการบริการที่ทั่วถึงและรวดเร็วนั้นชุมชนต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 1.8) โปรแกรมที่ใช้สืบค้น

ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่ามีศักยภาพระดับมาก แสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์มือถือและ

อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ และเมื่อทำการสืบค้นข้อมูล

การท่องเที่ยวของชุมชนแหลมผักเบี้ยก็สามารถพบข้อมูลที่ต้องการจากสื่อออนไลน์หรือ search 

engine ที่มีหน่วยงาน รายการท่องเที่ยว ได้เข้ามาถ่ายทำและเผยแพร่ข้อมูลทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักใน

วงกว้าง ไม่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลแค่เพียงเฟสบุ๊คของชุมชน ซึ่งหากนักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้สื่อออนไลน์
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เฟสบุ๊คก็จะไม่ทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวของชุมชนที่เป็นปัจจุบัน ฉะนั้นชุมชนจึงยังต้องพัฒนาด้าน

การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่หลากหลายช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น เช่น กลุ่ม

ลูกค้าที่ใช้ Instagram หรือ You Tube และยังรวมไปถึงช่องทางการชำระเงินผ่าน mobile banking 

เป็นอีกช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพราะสถานที่ให้บริการที่มี ATM ใน

เส้นทางมายังชุมชนอยู่ไกลเกินไป การรับชำระเงินออนไลน์จึงสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น  

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรในการวิจัยด้านความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถ

อภิปรายได้ดังนี้ 

2) ศักยภาพด้านการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลม

ผักเบี้ย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่

แตกต่างไปจากชุมชนใกล้เคียงในเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล (Scenic Route) ที่มีต้นทุนทางธรรมชาติ

และวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน ด้วยการหยิบยกปูม้ามากำหนดเป็นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยว สร้าง

เรื่องราวให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์และวิถีชีวิตชาวประมง มุ่งเน้นที่คุณภาพอาหารและรสชาติของ

วัตถุดิบที่มีความเฉพาะตัว ชุมชนมีต้นทุนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่นำมาผลิตเป็นสินค้าทางการ

ท่องเที่ยวทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและทำกำไรได้มากขึ้นจากการยกระดับราคาสินค้าได้ด้วย 

Story ของคุณภาพวัตถุดิบที่เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวและบริการหลังการขายที่รับเปลี่ยนสินค้า

หากคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่ชุมชนได้แจ้งไว้ การท่องเที่ยวของชุมชนจึงเป็นที่ต้องการของ

นักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มที่เดินทางเป็นครอบครัว และคณะศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ ซึ่งทางชุมชนมีข้อจำกัด

เรื่องอาคารสถานที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มากกว่า 200 คน และยังคงไม่รับนักท่องเที่ยวมากเกิน

กว่าความสามารถในการรองรับเพ่ือคงคุณภาพในการให้บริการเอาไว้  จากผลการวิเคราะห์ระดับ

ศักยภาพรายด้าน พบว่า ความเด่นชัดของชุมชนแหลมผักเบี้ยจึงเป็นด้านการสร้างความแตกต่ างใน

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งสามารถอภิปรายจากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรใน

การวิจัยด้านความได้เปรียบในการแข่งขันรายด้านได้ ดังนี้ 

2.1) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรในการวิจัย พบว่า  การสร้างความแตกต่าง มี

ศักยภาพในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการที่ชุมชนกำหนดให้ปูม้าที่มีคุณภาพเป็นสินค้าที่เป็น

เอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวนั้นเป็นการสร้างความแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ ที่สามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มุ่งตรงมายังชุมชนแหลมผักเบี้ยได้ ด้วยเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางผ่านไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวในชะอำ - หัวหิน ที่เกื้อหนุนให้เกิดความคุ้มค่าในการเดินทางและนักท่องเที่ยวให้การ
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สนับสนุนการประกอบการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 2.2) การเป็นผู้นำด้านต้นทุน พบว่า มีศักยภาพ

ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ชุมชนใช้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากการจัดตั้งธนาคารปูม้ามาสร้าง

เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนที่ เมื่อ

นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมก็จะพบกิจกรรมนี้ได้ทุกวัน เชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งร้านอาหาร

โอ้โหปูอร่อยที่มีบุคคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปูม้าที่จะช่วยกันให้ความรู้และให้บริการ

นักท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 2.3) การ

มุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม พบว่า มีศักยภาพในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลม

ผักเบี้ยเป็นการมอบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และ

แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวโดยบุคลากรในชุมชนมีความสารถในการถ่ายทอดเรื่องราวให้กับ

นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี แต่ชุมชนยังต้องพัฒนาเรื่องการบริการที่ทั่วถึ งและรวดเร็วเมื่อมี

นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก   รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็น

เด็กและผู้สูงอายุ เพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นทาง

ลาดสำหรับรถเข็น ห้องน้ำ เก้าอ้ีเด็ก ในด้านกิจกรรมต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนเรือ

ท่องเที่ยว และการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะให้ทั่วถึง 

 3) ปัจจัยการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อชุมชนแหลมผักเบี้ยสามารถเป็นที่ยอมรับ
ของนักท่องเที่ยวสูงขึ้นจะส่งผลให้การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ในระดับที่สูงไปด้วย จาก
ข้อสรุปดังกล่าวพิจารณาได้ว่า เมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้บริการแล้วสิ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิด
การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว คือ การที่คนในชุมชนแสดงออกถึงความเป็นมิตรไมตรี เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการอุดหนุน
สินค้าชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจที่มีกฎกติกาของชุมชน ทำให้นักท่องเที่ยวเล็งเห็นถึงคุณค่าของการ
ดำเนินงานและยินดีที่จะจ่ายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือชุมชน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Prakash 
Upadhyay (2020) ที่พบว่านักท่องเที่ยวยอมรับต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ได้รับประสบการณ์จากวิถีชีวิตท้องถิ่นและสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอ่ืนใดคือการท่องเที่ยวนั้นก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Taeyeon Eom (2020) ที่ปรากฏผลทางการ
วิจัยว่า นอกจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ภูมิทัศน์ กิจกรรมต่างๆของชุมชนจะเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวยอมรับและประทับใจแล้ว การกำหนดการบริการและการให้บริการของพนักงานยังมี
ส่วนสำคัญนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญแล้ว การที่นักท่องเที่ยวได้รับความเป็นมิตรไมตรีและการ
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บริการที่ดียังเป็นการระบุตัวตนของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นการเชื่อมโยงกันกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอื่น ๆ 

 4) ปัจจัยการสืบค้นข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อนักท่องเที่ยวสามารถสืบค้นข้อมูล

ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วพบข้อมูลหรือใช้บริการของชุมชนแหลมผักเบี้ยได้สูงจะส่งผลให้การสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ในระดับที่สูงไปด้วย จากข้อสรุปดังกล่าวพิจารณาได้ว่า ชุมชนสามารถใช้สื่อ

ออนไลน์และมีการประชาสัมพันธ์ที่ค้นหาได้ในแหล่งสืบค้นออนไลน์ที่ เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ดี 

สอดคล้องกับ Bernadette Dian Nugraheni (2018) สามารถแสดงได้ว่า การที่สามารถปรับตัวในยุค

ดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ด้วยการใช้

โทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมือปรับใช้ ในการจัดการธุรกิจโดยสามารถกำหนดแนวทางของการ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ด้วยตนเอง แต่นักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้เพียงเฟสบุ๊คในการค้นหา

ข้อมูลท่องเที่ยวเท่านั้น มีแอพลิเคชั่นและช่องทางการสืบค้นอ่ืน อีกมากมายที่เป็นที่นิยมของคนแต่ละ

ช่วงวัย ซึ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ  23-40  ปี หรือ Y Generation ซึ่งเป็น

ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันมากที่สุด ยอมรับข่าวสารข้อมูลผ่าน

สื ่อออนไลน์ และเป็นวัยทำงานที ่มีอำนาจซื้อ ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย จะไม่ใช่แค่ช่องทางเดียวตลอดไป ต้องพัฒนาให้เข้าถึงมากขึ้น เช่น Gen Y นิยมใช้ 

YouTube 99.6% , Line 99.4% , Facebook 98.5% กลุ ่มนี ้มีการใช้โซเชียลค่อนข้างสูง ทั ้ง

การสื่อสารพูดคุย รวมไปถึงการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์เป็นส่วนมาก และชำระเงินผ่านช่องทาง

ออนไลน์เกือบทั้งหมด (“ส่องพฤติกรรม Gen นี้,” 2563) รวมถึงความนิยมใช้ Instagram ที่เป็น

ที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยการแชร์ภาพและวิดีโอสั้น ๆ และการใช้ IG Story ที่เข้าถึงกลุ่ม

คน Gen Y ได้มากขึ้น (วิสดอมสตูดิโอ, 2563) 
 

 5) ปัจจัยการบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อชุมชนแหลมผักเบี้ย

สามารถบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยวได้สูงจะส่งผลให้การสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันอยู่ในระดับที่สูงไปด้วย จากข้อสรุปดังกล่าวพิจารณาได้ว่า การบริหารจัดการวิสาหกิจแพปลา

ชุมชนให้มีคุณภาพน่าไว้วางใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งในด้านคุณภาพอาหารและการบริการได้ครบถ้วน

ตามคำสั่งซื้อและการร้องขอ มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวคอยตอบข้อซักถามจะช่วยให้ชุมชนมี
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ความได้เปรียบในการแข่งขันสูงขึ้น สอดคล้องกับ ภณสิทธ์ อ้นยะ (2563) ที่พบว่าการให้บริการที่มี

คุณภาพในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ จะมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชนและผู้ที่มีส่วนร่วมในแหล่ง

ท่องเที่ยวให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าหรือ

นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการหรือซื้อสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว การบริการจึงจะเกิดคุณภาพทำให้

นักท่องเที่ยวอยากกลับมาใช้บริการและกลับมาเที่ยวอีกครั้งถ้าคนในแหล่งท่องเที่ยวให้การบริการที่ดี

ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหาร นักท่องเที่ยวก็จะเกิดความประทับใจบอกต่อๆกันไปและจะทำให้เกิด

ชื่อเสียงมีคนมาเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจแพปลาชุมชนให้บริการร้านอาหารโอ้โหปู

อร่อย นับเป็นสถานที่หลักที่เป็นที่ยอมรับในด้านชื่อเสียงที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่แหลม

ผักเบี้ยและเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ และการใช้สอยในชุมชนมากขึ้น  
 

 6) ปัจจัยปัจจัยสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อชุมชนแหลมผักเบี้ยสามารถสร้างสิ่ง

ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวได้สูงจะส่งผลให้การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ในระดับที่สูงไป

ด้วย จากข้อสรุปดังกล่าวพิจารณาได้ว่า การที่ชุมชนแหลมผักเบี้ยมีแหล่งท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ที่

หลากหลาย โดยมีธนาคารปูม้า แพปลาชุมชน(ร้านโอ้โหปูอร่อย) จักสานธูปฤาษี ผักไฮโดรโปนิกส์ 

ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง มีความน่าสนใจต่อการมาท่องเที่ยว และยังได้

สัมผัสวิถีชีวิต เช่น การทำประมง การแปรรูปอาหารทะเลแห้ง การทำนาเกลือ ทำให้เกิดความคุ้มค่า

ในการเดินทางมาท่องเที่ยว สอดคล้องกับผลการวิจัยของปุณณ์ณฤณัฏฐ์ ดีจริงตระกูล (2562) ที่พบว่า

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การท่องเที่ยวของชุมชนสามารถที่จะประสบ

ความสำเร็จและสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนได้มากขึ้น การเพ่ิมประสิทธิภาพของแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเยือนวิถีชีวิตชุมชนจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม  (Bernadette 

Dean, 2018) เกิดความประทับใจและสนใจมาท่องเที่ยว (เจิมขวัญ รัชชุศานติ และคณะ, 2562)  
 

 7) ปัจจัยความเป็นดั้งเดิม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อชุมชนแหลมผักเบี้ยสามารถนำความเป็นดั้งเดิมมาใช้

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวได้สูงจะส่งผลให้การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ในระดับที่

สูงไปด้วย จากข้อสรุปดังกล่าวพิจารณาได้ว่า วิถีชีวิตของชาวประมงแบบดั้งเดิม เช่น การออกเรือ 
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ปลดอวน แปรรูปอาหารทะเล แหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์คงอยู่ของธรรมชาติ เช่น หาดทราย

เม็ดแรก ป่าโกงกาง คลองอีแอด บริการและประสบการณ์ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของ

ชุมชนจากการท่องเที่ยวและกิจกรรม เช่น อาหารพ้ืนบ้าน การพูดด้วยสำเนียงพ้ืนบ้าน การถ่ายทอด

เรื่องราว เครื่องมือในการประกอบอาชีพ เหล่านี้ล้วนเป็นทุนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ช่วยให้เกิด

ความได้เปรียบในการแข่งขันโดยมีการลงทุนด้วยเงินน้อยมาก เป็นการดึงวิถีชีวิตและธรรมชาติมาใช้

ให้เกิดประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ Park Eunkyung 

(2019) ค้นพบว่าการที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นดั้งเดิมที่สร้างสรรค์และมีอยู่จริงเป็นตัวบ่งชี้

ที่ชัดเจนถึงความตั้งใจที่จะกลับมาเที่ยวซ้ำ อีกทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วย

การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ในด้านอาหารพ้ืนถิ่นของ

ชุมชนแหลมผักเบี้ยที่เป็นการดึงวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวได้อย่างประสบ

ความสำเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Tao Zhang (2019) ที่ค้นพบว่าอาหารท้องถิ่นแสดงให้เห็น

ถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนที่จะมอบประสบการณ์ที่แท้จริงที่สร้างความ

ประทับใจในการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่การได้ชิมแต่ยังประทับใจในบรรยากาศการรับประทานอาหาร

และการบริการ แสดงให้เห็นว่าอาหารท้องถิ่นเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่และวัฒนธรรมที่ขาดไม่ได้ 

และนักท่องเที่ยวยังให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์การบริการและความรู้สึกของประสบการณ์การ

รับประทานอาหารมากอีกด้วย 
8) ปัจจัยสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า เมื่อชุมชนแหลมผักเบี้ยมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวสูงจะส่งผลให้การสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่ในระดับที่สูงไปด้วย จากข้อสรุปดังกล่าวพิจารณาได้ว่า เมื่อ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญอันดับแรก คือ ต้องมีที่จอด
รถที่เพียงพอและไม่ไกลเพ่ือให้อยู่ในสายตาและเพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สิน อีกทั้งยุคสมัย
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต้องการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้งานสื่อออนไลน์ตลอดเวลาการที่ในพ้ืนที่นั้นมี
สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเพียงพอย่อมสร้างความได้เปรียบมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ รวมถึงเมื่ อมี
ร้านอาหารเครื่องดื่มเพียงพอ มีห้องห้องสุขาและถังขยะในทุกจุดบริการการท่องเที่ยวย่อมทำให้เกิด
ความสะดวกสบายต่อนักท่องเที่ยวและอยู่ในพ้ืนที่ได้นานยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของมาศศุภา 
นิ่มบุญจาช (2558) ที่พบว่าศักยภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก โดย
นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับจำนวนร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่จอดรถ  และห้องน้ำที่เพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยวและสามารถเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกเหล่านั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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5.3 แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความ 
ได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ชุมชนแหลมผักเบี้ยมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในระดับมาก
โดยตัวแปรปัจจัยการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance)  โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS)  การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
(Ancillary services) ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
(Amenities) มีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ดีที่สุดเรียงตามลำดับ และเมื่อทุกฝ่ายซึ่ง
ได้แก่ ผู้นำกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย ประชาชนในพ้ืนที่ นักวิชาการ และองค์การ    
บริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้ลงความเห็นร่วมกันว่าการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของชุมชนควรให้ความสำคัญกับสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นลำดับแรก 
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรมและมีปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องเร่ง
แก้ไข รองลงมาคือสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการงานบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาควบคู่กันไปได้ เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกจะถูกนำมาเป็นปัจจัยหลัก
ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่งชุมชนเองยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของคนในชุมชนและ
ให้บริการนักท่องเที่ยว ลำดับถัดไป คือ โปรแกรมการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
(IOS/Android) ซึ่งต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้ทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้น
กว่าการใช้เฟสบุ๊คเพ่ือให้เข้าถึงและลำดับสุดท้ายที่พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน คือ การยอมรับในแหล่ง
ท่องเที่ยว และความเป็นดั้งเดิม ซึ่งชุมชนมีความโดดเด่นในทั้งสองด้านเป็นอย่างมาก จึงสามารถใช้
วิธีการรักษามาตรฐานให้คงที่และค่อย ๆ พัฒนาต่อไปในอนาคต โดยมีแนวทางในการยกระดับ
องค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง 6 ด้าน ในการสร้างความแตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ ใน
เส้นทางเลียบชายฝั ่งทะเล (Scenic Route) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชน
แหลมผักเบี้ย 5 แนวทาง ดังนี้ 

 
1) แนวทางการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ปรากฏการณ์ 

ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ทรายเม็ดแรกเมื่อมีระดับน้ำลดลงจะพบทะเลแหวก ที่เป็นสันทรายทอดยาว
ลักษณะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดกระบี่ จัดทำเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้
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จากการนำเที่ยวไปยังกลุ่มเรือประมงขนาดเล็กและมัคคุเทศก์น้อย และส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้
ประธานองค์ใหญ่ที่วัดสมุทรโคดมเพ่ือความหลากหลายทางการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

2) แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการงานบริการในแหล่ง 

ท่องเที่ยว ได้แก่   
 2.1) การพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วยการติดตั้ง WiFi ที่
วิสาหกิจแพปลาชุมชนหรือร้านโอ้โหปูอร่อย เนื่องจากเป็นจุดให้บริการหลักทางการท่องเที่ยว และ
ทางอบต.แหลมผักเบี้ยควรสร้างห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิมและควรเปิดห้องน้ำที่อาคาร
คัดแยกสินค้าทุกวัน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพ่ิมจำนวนถังขยะใน
แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือรองรับขยะจากนักท่องเที่ยว ชาวประมงและกลุ่มคานเรือเล็ก 
เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก  
 2.2) การพัฒนาการบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว ด้านการจัดการขยะ พัฒนา
ร้านโอ้โหปูอร่อยสู่การเป็นต้นแบบในการจัดการขยะด้วยการลดการใช้พลาสติกและคัดแยกขยะ การ
คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมที่ต้องมีการล่องเรือ และความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงต้องระมัดระวังเป็น
พิเศษ  และสุดท้ายด้านการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์ในชุมชน
และโรงแรม บริษัทนำเที่ยว รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในด้าน
เงินทุนและองค์ความรู้  
 3) แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการสืบค้นข้อมูลต่ าง ๆ  ผ่ านโทรศัพท์ มือถือ 
(IOS/Android) ประกอบด้วยประเด็นหลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 2 เรื่อง คือ 
การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร  

4) แนวทางการพัฒนาการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยวและความเป็นดั้งเดิม  
4.1) การพัฒนาการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว ณ ปัจจุบัน ชุมชนกำหนดให้ปูม้าเป็นอัตลักษณ์

ทางการท่องเที่ยว แต่ยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิตด้านอ่ืน ๆ ที่มีคุณค่าต่อการยกระดับให้

เกิดการยอมรับต่อนักท่องเที่ยวอีกหลากหลาย สำหรับการค้นหาจุดเด่นของชุมชนแหลมผักเบี้ยเพ่ือ

เป็นแนวทางในอนาคต สามารถพัฒนาได้ด้วยการให้นักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามเพ่ือค้นหาสิ่งที่

เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเพ่ือนำข้อเสนอแนะมาใช้

ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของชุมชน 

4.2 การพัฒนาด้านความเป็นดั้งเดิม สืบเนื่องจากชุมชนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวเรื่อง
การอนุรักษ์ปูม้าและคุณภาพของปูม้า แนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้าง Story เรื่อง
ปูม้าด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวถึงที่มาและความสำคัญของการอนุรักษ์ปูม้า 
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วิธีการจับปูจากผืนน้ำสู่จานอาหาร สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติปูม้าของแหลมผักเบี้ยที่
แตกต่างจากปูม้าที่อ่ืนๆ และพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์จากฐานเรียนรู้ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกางซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวของวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นที่เหลือใช้ให้นักท่องเที่ยวได้ทำการมัดย้อม
ด้วยตนเองเพ่ือใช้เวลาอยู่ในชุมชนให้มากขึ้น  

5) แนวทางการสร้างรูปแบบความสำเร็จ ชุมชนบ้านดอนในสามารถดำเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนและการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยการทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการโอทอป ที่พัก 
ในชุมชนแหลมผักเบี้ยและหน่วยงานภายนอกจนสามารถเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้แก่ชุมชนอ่ืน 
ได้ด้วยการถอดเป็นองค์ความรู้ออกมาเพ่ือเป็นทางลัดให้คนในชุมชนมาศึกษาดูงานและได้เรียนรู้ เพ่ือ
ส่งต่อความรู้นั้น ๆ ไปยังชุมชนอ่ืนหรือครัวเรือนอ่ืนว่าทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ ด้วยกลยุทธ์
สำคัญที่จะช่วยยกระดับให้การท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ต่อชุมชน  คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation)  (E.Porter ,1985) ดังนี้  

1) การพัฒนาคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชน
และท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้  คนในชุมชนแหลมผักเบี้ยต้อง
รู้จักแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา เรื่องราวของชุมชนให้ถ่องแท้เสียก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดเรื่องราว
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ และมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย เพราะปัจจุบันยังมีผู้ที่เข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่มากนัก 

2) การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น  โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่ามีดีอะไรและต่อยอด

นำเสนอจากทรัพยากรที่มี ไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะไม่ใช่อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ชุมชน

แหลมผักเบี้ยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และวิถีชีวิตประมงที่สืบทอดกันมาและเป็นเอกลักษณ์

สามารถนำมาเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว มีการนำต้นทุนทางทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดี 

คนในชุมชนต้องเห็นคุณค่าของทรัพยากรในพ้ืนที่ ภูมิใจในวิถีชีวิตของตนเองและนำมาใช้อย่างคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคนในชุมชนต้องมีความเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐานทางด้านการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนและการจัดการในพ้ืนที่ได้ด้วย การจัดการ ชุมชนแหลมผักเบี้ยเป็นชุมชนที่มีผู้นำด้านการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของคนในพ้ืนที่และหน่วยงานภายนอก มีความเข้าใจเรื่อง

การท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ และพร้อมจะถ่ายทอดความสำเร็จจาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมาให้กับผู้อ่ืน การดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมและมี

ความโปร่งใส มีการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกอย่างยุติธรรมและจัดสรรรายได้เพ่ือสาธารณะ

ประโยชน์ การดำเนินงานไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงรายได้ ยังมุ่งเน้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     

ที่สามารถทำได้ประสบความสำเร็จ คือ การอนุรักษ์ปูม้าจากการจัดตั้งธนาคารปูม้า ที่เกิดการมีส่วน
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ร่วมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืน

ลูกปูสู่ธรรมชาติ การจัดการต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านลบที่เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากก็

นำพาขยะจากนอกพ้ืนที่เข้ามาสู่ชุมชนและภายในชุมชนมีขยะที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการ

นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เสียงสะท้อนที่กลับมายังชุมชน คือ ผู้ประกอบการ ชาวบ้านและหน่วยงาน

ท้องถิ่นต้องเร่งการจัดการขยะให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพ่ืออนาคตของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  

3) การตลาดที่เหมาะสมกับชุมชน  เพ่ือแสวงหาตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแต่ละ

ชุมชน และสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียอัตลักษณ์

ของชุมชนนอกจากนั้น เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการนำเที่ยวให้นำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเส้นทางการท่องเที่ยว  

4) การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย   มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือทำงานเป็นเครือข่ายภาค

ประชาชนที่เข้มแข็งได้ในระยะยาว โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาการสนับสนุนของภาครัฐหรือภาคเอกชน

เสมอไป  

5) การประเมินผลด้วยตัวชี้วัดความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยว  เนื่องจากวัตถุประสงค์หลัก

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์ ดังนั้นตัวชี้วัดความสำเร็จจึงไม่ใช่

เพียงรายได้ที่เพ่ิมขึ้นหรือนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น แต่เป็นความอยู่ดีมีสุขในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเป็นการแลกเปลี่ยนของ

เจ้าบ้านและผู้มาเยือนที่เท่าเทียม มีความสุขร่วมกัน  มีส่วนร่วม การท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ย

เกิดขึ้นจากจากการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกและในทางอ้อมยังก่อให้เกิด

ประโยชน์จากการดำเนินงานคือการมีรายได้จากห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการที่ถูกจัดซื้อจากกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน และปริมาณสัตว์น้ำที่ เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นผลจากการ

ดำเนินงานของการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่ วนร่วม

ในการสร้างกฎระเบียบของชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามเพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เพียงเพ่ืออนุรักษ์ปูม้า แต่รวมถึงการไม่รบกวนวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเรียนรู้และ
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สร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นและขยาย

เครือข่ายออกไปสู่ภายนอกได้กว้างขึ้นเป็นลำดับ 

  
 กล่าวโดยสรุป จากผลการวิจัยแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย 
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบผลการวิจัยประกอบด้วย ระดับศักยภาพขององค์ประกอบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ระดับศักยภาพความได้เปรียบในการแข่งขัน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างความได้ เปรียบในการแข่งขัน คือ ปัจจัยการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance)  
โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ  (Android Application/IOS)  การบริหาร
จัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ ยว (Ancillary services) ความเป็นดั้ งเดิม  (Authenticity)         
สิ่ งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ยว  (Attractions) และสิ่ งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ ยว 
(Amenities) มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ของชุมชนบ้านดอนใน ตำบล  
แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สรุปรายละเอียดดังแผนภาพที่ 5.1  
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แบบสัมภาษณ์ 
 

เรื่อง แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อสร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 
ชื่อ-สกุลผู้ให้สัมภาษณ์ :   
 

เบอร์โทร : 
E-mail : 

หน่วยงาน :  
 

ตำแหน่ง : 

ชุมชน :  วันที่ให้สัมภาษณ์      
ช่วงเวลาสัมภาษณ์  สถานที่สัมภาษณ์ :  
 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะการ
จัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านได้กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริ ง สำหรับข้อมูลที่ท่านตอบ ผู้วิจัยจะ
นำไปใช้ในเชิงวิชาการเท่านั้น  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  
ผู้วิจัย   นางสาวภาวิณี สุขบรรเทิง (091-493-5142) 

นักศึกษาระดับ ปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 10 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
1.1 สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติได้แก่อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
1.2 สิ่งดึงดูดใจที่สร้างข้ึนได้แก่อะไรบ้าง  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ประเด็นที่ 2 เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 
2.1 การเดินทางมายังชุมชน สามารถเดินทางมาได้อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
2.2 2. สภาพถนนและการแบ่งเส้นจราจรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
2.3 เส้นทางในชุมชนเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นใดบ้างในจังหวัด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ................ 
................................................................................................................................................................ 
ประเด็นที่ 3 ส่ิงอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 
3.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคท่ีอำนวยความสะดวกต่อชุมชนและนักท่องเที่ยวได้แก่อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... .......
................................................................................................................................................................ 
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3.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการบริการนักท่องเที่ยวได้แก่อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
ประเด็นที่ 4 กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 
4.1 ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวใดไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวบ้าง อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4.2 นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) 
5.1 มีการบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
5.2 มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้บริการด้านนำเที่ยว ให้บริการอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
5.3 มีการพัฒนาสินค้าที่มาจากวัสดุหรือวัตถุดิบเดียวกันให้แตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ ที่ขายสินค้าชนิด
เดียวกันอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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ประเด็นที่ 6 ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) 
6.1 ชุมชนมีวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมที่ เป็นกิจวัตรประจำได้แก่อะไรบ้าง
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
6.2 ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ระลึกที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและสื่อถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ได้แก่
อะไรบ้าง 
........................................................................................................................................................ ........ 
................................................................................................................................................................ 
3. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์หรือมีการรบกวนธรรมชาติน้อยท่ีสุดที่
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้ ได้แก่ท่ีใดบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6.4 นักท่องเที่ยวจะได้รับการบริการและประสบการณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนได้จากการ

ท่องเที่ยวและกิจกรรมอย่างไร

........................................................................... .....................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

6.5 ชุมชนมีภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาจนปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้แก่อะไร 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... ............................ 
ประเด็นที่ 7 การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) 
7.1 แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวได้แก่ท่ีใดบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
7.2 ผู้คนในชุมชนมีการแสดงออกถึงความเป็นมิตรไมตรีต่อนักท่องเที่ยวอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
7.3 มีการกำหนดราคาสินค้าและการบริการการท่องเที่ยวให้เป็นราคาท่ีนักท่องเที่ยวยอมรับได้อย่างไร 
............................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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7.4 มีวิธีการบริการนักท่องเที่ยวให้ทั่วถึงและรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. ... 
7.5 นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนขณะมาท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
ป ระ เด็ น ที่  8  โป รแ ก รม ที่ ใช้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ผ่ า น โท รศั พ ท์ มื อ ถื อ  (Android 
Application/IOS) 
8.1 ชุมชนมีการสร้างการโฆษณาประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผ่านช่องทาง
ออนไลน์ใดบ้าง และช่องทางใดเป็นที่นิยมมากท่ีสุด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
8.2 การสร้างช่องทางสื่อสารให้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยให้ชุมชนแตกต่างจาก
ชุมชนอ่ืน ๆ ได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................   
8.3 การสร้างช่องทางสื่อสารให้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยให้ชุมชนเข้าถึง
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ประเด็นที่ 9 ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
9.1 องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนทำให้เป็นผู้นำด้านต้นทุนได้อย่างไร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
9.2 องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนทำให้แตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. ............... 
9.3 3. องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนตอบสนองนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้
อย่างไร 
....................................................................................................................................................... ......... 
................................................................................................................................................................ 
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ประเด็นที่ 10 แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว 
1.ท่านมีแนวทางในการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... ............. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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แบบสอบถาม 

 
เรื่อง แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อสร้าง 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุร ี

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะการจัดการ

การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  กรณีศึกษา 
ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   จึงขอความร่วมมือจากท่านได้
กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง สำหรับข้อมูลที่ท่านตอบ ผู้วิจัยจะถือเป็นความลับและถูกนำไปใช้ในเชิง
วิชาการเท่านั้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  

ผู้วิจัย   นางสาวภาวณิี สุขบรรเทิง (091-493-5142) 
นักศึกษาระดับ ปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน □ และเติมคำในช่องว่าง หน้าข้อที่เป็นจริงที่สุดสำหรับท่าน
เพียงข้อเดียว 

1.  เพศ  
□ 1. ชาย □ 2. หญิง 

2. อายุ    
□ 1.  ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 23 ปี □ 2. 23-40  ปี □ 3. 41-55 ปี  
□ 4. 56-74 ปี □ 5. 75-95  ปี  

3. ระดับการศึกษา 
       

 
□ 1. ระดับมัธยมศึกษา □ 2. ปวช./ปวส. □ 3. อนุปริญญาตรี 

 □ 4. ปริญญาตรี □ 5. สูงกว่าปริญญาตรี □ 6. อ่ืนๆ.............. 
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4. อาชีพ 
  

□ 1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ □ 2. พนักงานเอกชน □ 3. กิจการส่วนตัว 
 

□ 4. นักเรียน - นักศึกษา □ 5. เกษียณ □ 6. ว่างงาน 

 
5. ยานพาหนะท่ีมาท่องเที่ยว 
 □ 1.รถส่วนตัว □ 2. รถโดยสารประจำทาง 

 □ 3. รถของกลุ่มทัวร์ □ 4. อื่น ๆ ระบุ..................... 

6. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวกับใคร 

 □ 1.เดินทางคนเดียว □ 2.เดินทางมากับเพ่ือน 

 □ 3.เดินทางมากับครอบครัว □ 4.เดินทางมากับท่ีทำงาน/
สถานศึกษา 

 □ 5.อ่ืน ๆ ระบุ...................  

7. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมายังแหลมผักเบี้ย 

 □ 1. พักผ่อน □ 2. ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา 

 □ 3. เยี่ยมญาติ และหรือ 
ครอบครัว 

□ 4.อ่ืน ๆ ระบุ
................................. 
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ส่วนที่ 2   ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อระดับศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว ระดับศักยภาพ 

ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
(Attractions) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรกมีธรรมชาติที่น่า
ท่องเที่ยว 

     

2. ชุมชนมีวิถีชีวิตที่น่าท่องเที่ยว เช่น การทำ
ประมง การแปรรูปอาหารทะเลแห้ง การทำนา
เกลือ 

     

3. มีแหล่งท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ที่น่าท่องเที่ยว 
เช่น โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ย ธนาคารปูม้า แพปลาชุมชน(ร้าน
โอ้โหปูอร่อย) จักสานธูปฤาษี ผักไฮโดรโปนิกส์ 
ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น ผ้ามัดย้อมจากเปลือก
โกงกาง  

     

4. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย      

5. นักท่องเที่ยวมีความคุ้มค่าในการมาท่องเที่ยว      

ด้านเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Accessibility) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

6. การเดินทางมายังชุมชนสะดวกและเข้าถึงได้
หลายเส้นทาง 

     

7. ถนนมีสภาพที่ดี แบ่งเส้นจราจรชัดเจน      

8. มีป้ายบอกทางมายังชุมชนตลอดเส้นทาง      
9. ชุมชนมีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง 

     

10. ระยะทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนภายในจังหวัดไม่ไกล 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว ระดับศักยภาพ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
(Amenities) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

11. มีที่จอดรถในแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอ      

12. มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั่วถึงต่อการใช้
อุปกรณ์สื่อสาร 

     

13. มีห้องน้ำสาธารณะเพียงพอ      
14. มีถังขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอ      

15. มีร้านอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ      

ด้านกิจกรรม (Activities) มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

16. ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น 
ท่องเที่ยวฐานเรียนรู้ ล่องเรือคลองอีแอดชม
ธรรมชาติและเก็บหอย การปลดอวน ดูนก ดู
วาฬบรูด้า  

     

17. กิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของท่าน
ได้เป็นอย่างดี 

     

18. ชุมชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี      

19. นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมทำ
กิจกรรมในชุมชนได้ 

     

20. กิจกรรมมีราคาท่ีเหมาะสม      

ด้านการบริหารจัดการงานบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Ancillary services) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

21. ชุมชนให้บริการการท่องเที่ยวได้ครบถ้วน       
22. มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้คำแนะนำ/ให้ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยว 

     

23. ร้านอาหารโอ้โหปูอร่อยมีคุณภาพนา่ไว้วางใจ      
24. ชุมชนมีการจัดการสถานทีแ่ละการบริการรองรับ
นักท่องเที่ยวได้เพียงพอ 

     

25. มีโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายตรง
ตามความต้องการ 
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ด้านความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

26. ชุมชนมีวิถีชีวิตของชาวประมงแบบดั้งเดิมที่
น่าสนใจ เช่น การออกเรือ ปลดอวน แปรรูป
อาหารทะเล 

     

27. แหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์คงอยู่ของ
ธรรมชาติ เช่น หาดทรายเม็ดแรก ป่าโกงกาง  
คลองอีแอด 

     

28. ท่านได้รับบริการและประสบการณ์ที่สื่อถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนจากการ
ท่องเที่ยวและกิจกรรม เช่น อาหารพื้นบ้าน การ
พูดด้วยสำเนียงพื้นบ้าน การถ่ายทอดเรื่องราว 
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ 

     

29. สินค้าในชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์และสื่อ
ถึงวิถีชีวิตท้องถิ่น เช่น ปูม้า อาหารทะเลแปรรูป 
น้ำพริกแดงใบชะครามราดกะทิ เกลือ ผลิตภัณฑ์
จักสานธูปฤาษี ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง 

     

30. ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ระลึกมีการถ่ายทอด
เรื่องราวของชุมชนลงในบรรจุภัณฑ์ 

     

ด้านการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว 
(Acceptance) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

31. ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เช่น หาดทรายเม็ด
แรก สะพานไม้ชมป่าโกงกาง ร้านอาหารโอ้โหปู
อร่อย 

     

32. ท่านได้รับความประทับใจจากความเป็นมิตร
ไมตรีของคนในชุมชน 

     

33. มีการบริการนักท่องเที่ยวได้ทั่วถึงและรวดเร็ว      

34. ชุมชนมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เช่น การเที่ยวชมวิถี
ชีวิตประมงชายฝั่ง ธนาคารปูม้า ดูนก    
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ด้านการยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว 
(Acceptance) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

35. ชุมชนมีกฎกติกาที่แนะนำให้นักท่องเที่ยว
ปฏิบัติตาม เช่น ขณะร่วมกิจกรรม การซื้อปูม้า
จากวิสาหกิจชุมชนเพ่ือรายได้สนับสนุนชุมชน 

     

ด้านโปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ(Android Application/IOS) 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

36. ท่านใช้โทรศัพท์มือถือสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยว
ของชุมชนจากสื่อในอินเตอร์เน็ต 

     

37. ท่านค้นพบข้อมูลท่องเที่ยวของชุมชนได้ใน
อินเตอร์เน็ต 

     

38. ชุมชนมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เช่น 
ไลน์ เฟซบุ๊ค 

     

39. ชุมชนมีช่องทางการชำระเงินผ่าน
แอพพลิเคชั่น 
ต่าง ๆ นอกจากชำระด้วยเงินสด 

     

40. ชุมชนใช้การแนะนำเส้นทางด้วยการปักหมุด
ในแอพพลิเคชั่นนำทาง 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อระดับศักยภาพการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน ระดับศักยภาพ 
ด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุน มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

41. ทำเลที่ตั้งของชุมชนมีเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยงใกล้กันมากทำให้ประหยัดค่าเดินทาง 

     

42. ชุมชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อ
การใช้บริการของนักท่องเที่ยว 

     

43. กิจกรรมท่องเที่ยวมีคุณค่าสื่อถึงวิถีชีวิตชุมชน
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ธนาคารปูม้า) 

     

44. ชุมชนบริหารงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 

     

45. ชุมชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

     

ด้านการสร้างความแตกต่าง มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

46. ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามโดดเด่น (หาดทรายเม็ดแรก) ที่แตกต่าง
จากชุมชนอื่น ๆ 

     

47. ทำเลที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเส้นทางเชื่อมโยง
ระหว่าง 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้คุ้มค่าต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

     

48. ปูม้าเป็นสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพเป็น
ที่ต้องการของนักท่องเที่ยว 

     

49. การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีความเป็นรูปธรรม
ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดการยอมรับและประทับใจ 

     

50. ชุมชนสามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวให้
เข้าถึงสินค้าและบริการใหม่ ๆ ผ่านสื่อออนไลน์
และแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ 
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ด้านมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

51. ชุมชนมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะได้เพียงพอ 

     

52. ชุมชนมีกิจกรรมและการบริการที่เพียงพอต่อ
จำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ 

     

53. ชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการและ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ทันท่วงทีและรวดเร็ว 

     

54. ชุมชนมอบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว
ด้านธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และ
แปลกใหม่ 

     

55. ชุมชนถ่ายทอดความรู้และความเป็นมาของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการเดินทางท่องเที่ยว 

     

 
ส่วนที่ 4  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  
1. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงทรัพยากรการท่องเที่ยวในเรื่องใดมากที่สุดเพราะอะไร (โปรดระบุ
เหตุผล) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................  
 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. ..................................................................................................  
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ค แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือวิจัย 
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
แบบสัมภาษณ์เรื่อง แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรท่องเที่ยวเพื่อสร้าง 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลม

ผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

2) เพ่ือประเมินศักยภาพองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการ

แข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

3) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี        

4) เพ่ือหาแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   

ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาข้อคำถามว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่และมีประสิทธิภาพตรงตามเนื้อหาหรือไม่ ด้วยการเสนอแนะใน
ประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ไว้ท้ายข้อคำถามนั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงข้อคำถามให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติและเสียสละเวลาอันมีค่าในการแสดง
ความคิดเห็นต่อแบบสอบถามในครั้งนี้ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีข้อสงสัยอัน
ใด สามารถติดต่อผู้วิจัยได้ทางอีเมล Phawinee.suk4@gmail.com 

 
 

 นางสาวภาวิณี  สุขบรรเทิง 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ  

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชนบ้านดอน

ใน หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประกอบไปด้วย 8 ด้าน หรือ 8A’s 

คือ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

(Accessibility) 3) สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 4) กิจกรรมการท่องเที่ยว 

(Activities) 5) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ ยว (Ancillary services) 6) ความเป็นดั้ งเดิม 

(Authenticity) 7) การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) 8) โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 

ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android Application/IOS) (มาศศุภา นิ่มบุญจาช, 2558; อิสระพงษ์ เขียน

ปัญญา, 2560; ทัศนีย์ นาคเสนีย์, 2560)     

2) ความได้เปรียบในการแข่งขัน หมายถึง การที่องค์กรสามารถสร้างความสามารถที่ดีเด่น

ขึ้นมา และความดีเด่นนั้นก็สามารถนำมาสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันเพ่ือสนองความต้องการ

ของลูกค้าให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดเพ่ือให้ธุรกิจอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งต้อง

เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องกับทรัพยากรและความพร้อม

ของธุรกิจ มีกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 3 วิธี  คือ การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost 

Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) การมุ่ งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม  (Niche 

Market) (Thomas L. Wheelen et al., 2017)  

3) ธุรกิจชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเดียวกันเพ่ือดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยอาศัยปัจจัยการผลิตซึ่งสอดคล้องกับวิถีชุมชน ประกอบด้วย เงิน ทรัพยากร ผลผลิต 
ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมและสังคม หมายรวมถึงวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายหลัก คือ การ
สร้างรายได้และการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นการรักษาและต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (ประมา ศาสตระรุจิ, 2561; ภาคภูมิ พรหมมาณพ
, 2551) 

4) ยกระดับธุรกิจชุมชน หมายถึง  การนำองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนมา
สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจปัจจุบันเป็นสินค้า กิจกรรมทางการท่องเที่ยว  การบริการ  
แต่ยังต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอยู่ รวมถึงการรักษาทรัพยากรเพ่ือเป็นจุดดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าในชุมชน  ทำให้เกิดการกระจายรายได้
เพ่ิมขึ้นและเป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่ต่อไปโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ (ปิรันธ์ 
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ชิณโชติ, 2016; พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2562; รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, 2559; ลั่นทม จอนจวบทรง, 
2557) 

ทั้งนี้ประเด็นการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 
8 ประเด็น  

กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประธานการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน และผู้รับผิดชอบการท่องเที่ยวฐานเรียนรู้ดังนี้ 

คำชี้แจง: กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นว่าข้อความมีความสอดคล้อง
หรือถูกต้องเพียงใด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณีท่ีต้องการให้ปรับปรุงข้อความ 
 
ประเด็นที่ 1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attractions) 

ข้อความ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

ข้อเสนอแนะ 

1. สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติได้แก่อะไรบ้าง      
2.สิ่งดึงดูดใจที่สร้างข้ึนได้แก่อะไรบ้าง      
ประเด็นที่ 2 เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

ข้อความ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การเดินทางมายังชุมชน สามารถ
เดินทางมาได้อย่างไรบ้าง 

    

2. สภาพถนนและการแบ่งเส้นจราจร
เป็นอย่างไร  

    

3. เส้นทางในชุมชนเชื่อมโยงไปแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นใดบ้างในจังหวัด 

    

ประเด็นที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 
ข้อความ สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
ข้อเสนอแนะ 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคที่
อำนวยความสะดวกต่อชุมชนและ
นักท่องเที่ยวได้แก่อะไรบ้าง 
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ประเด็นที่ 3 ส่ิงอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenities) 
ข้อความ สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
ข้อเสนอแนะ 

2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการ
บริการนักท่องเที่ยวได้แก่อะไรบ้าง 

 
 
 

   

ประเด็นที่ 4 กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 
ข้อความ สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
ข้อเสนอแนะ 

1. ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวใดไว้
ให้บริการนักท่องเที่ยวบ้าง อย่างไร 

    

2.นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
การทำกิจกรรมอย่างไรบ้าง 

    

ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) 
ข้อความ สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
ข้อเสนอแนะ 

1. มีการบริหารจัดการงานบริการใน
แหล่งท่องเที่ยวอย่างไร 

    

2. มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้บริการด้าน
นำเที่ยว ให้บริการอย่างไร 

    

3. มีการพัฒนาสินค้าที่มาจากวัสดุหรือ
วัตถุดิบเดียวกันให้แตกต่างจากชุมชน
อ่ืน ๆ ที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันอย่างไร 

    

ประเด็นที่ 6 ความเป็นดั้งเดิม (Authenticity) 
ข้อความ สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
ข้อเสนอแนะ 

1. ชุมชนมีวิถีชีวิตและการประกอบ
อาชีพแบบดั้งเดิมที่เป็นกิจวัตรประจำ
ได้แก่อะไรบ้าง 

    

2. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ระลึกที่
ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและสื่อถึงวิถีชีวิต
และเอกลักษณ์ได้แก่อะไรบ้าง 
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3. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
ยังคงสภาพสมบูรณ์หรือมีการรบกวน
ธรรมชาติน้อยที่ สุดที่นักท่องเที่ ยว
สามารถเยี่ยมชมได้ ได้แก่ที่ใดบ้าง 

    

4.นักท่องเที่ยวจะได้รับการบริการและ
ประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ของชุมชนได้จากการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมอย่างไร 

    

5. ชุมชนมีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอด
ม า จ น ปั จ จุ บั น ที่ เปิ ด โอ ก า ส ให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้แก่อะไร 

 
 

 

   

ประเด็นที่ 7 การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว (Acceptance) 
ข้อความ สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
ข้อเสนอแนะ 

1. แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับของนักท่องเที่ยวได้แก่ที่ใดบ้าง 

    

2. ผู้คนในชุมชนมีการแสดงออกถึง
ความเป็นมิตรไมตรีต่อนักท่องเที่ยว
อย่างไร 

    

3. มีการกำหนดราคาสินค้าและการ
บริการการท่องเที่ยวให้ เป็นราคาที่
นักท่องเที่ยวยอมรับได้อย่างไร 

    

4. มีวิธีการบริการนักท่องเที่ ยวให้
ทั่วถึงและรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างไร 

    

5. นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ชุมชนขณะมาท่องเที่ยวในชุมชนได้
อย่างไรบ้าง 
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ประเด็นที่ 8 โปรแกรมที่ใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Android 
Application/IOS) 

ข้อความ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่สอดคล้อง 
(-1) 

ข้อเสนอแนะ 

1 . ชุ ม ชนมี ก ารสร้ า งการโฆษณ า
ประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสาร
กับนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์
ใดบ้าง และช่องทางใดเป็นที่นิยมมาก
ที่สุด 

    

2. การสร้างช่องทางสื่อสารให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยให้
ชุมชนแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ ได้
อย่างไร 

    

3. การสร้างช่องทางสื่อสารให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยให้
ชุมชนเข้าถึงนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้
อย่างไร 

    

 
เพ่ือให้ได้มุมมองความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนเพ่ือออกแบบแบบสอบถาม

นักท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพ่ือประเมินศักยภาพองค์ประกอบของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและความได้เปรียบในการแข่งขันของชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี นำไปออกแบบแบบสอบถามโดยตั้งคำถามจากทรัพยากรทั้ง 8 ด้าน ต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทั้ง 3 ด้าน  
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ประเด็นที่ 9 ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ข้อความ สอดคล้อง 

(+1) 
ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
ข้อเสนอแนะ 

1. องค์ประกอบของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในชุมชนทำให้เป็นผู้นำด้าน
ต้นทุนได้อย่างไร 

    

2. องค์ประกอบของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในชุมชนทำให้แตกต่างจาก
ชุมชนอ่ืน ๆ อย่างไร 

    

3. องค์ประกอบของทรัพยากรการ
ท่ อ ง เที่ ย ว ใน ชุ ม ช น ต อ บ ส น อ ง
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้อย่างไร 

    

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือหาแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนใน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือให้ได้แนวทางในการยกระดับทรัพยากรการท่องเที่ยวก่อนจะนำผลการ
สัมภาษณ์และผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามของนักท่องเที่ยวมาทำ Focus Group เพ่ือสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4  
ประเด็นที่ 10 แนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ข้อความ สอดคล้อง 
(+1) 

ไม่แน่ใจ 

(0) 
ไม่สอดคล้อง 

(-1) 
ข้อเสนอแนะ 

1.ท่ านมี แนวทางในการยกระดับ
องค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว
อย่างไร 
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ข้อคำถามการประชุมกลุ่มย่อย 
เพื่อค้นหาแนวทางการยกระดับองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ยว 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 
ข้อคำถาม 

1.ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนแหลมผักเบี้ยประสบความสำเร็จหรือไม่ 
หากประสบความสำเร็จท่านคิดว่ามาจากปัจจัยใดหรือสิ่งใดที่มีส่วนทำให้พัฒนาจนมาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้สำเร็จ 
2.ท่านเห็นด้วยกับผลการวิจัยในการจัดระดับศักยภาพองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที่ ยวหรือไม่
และจะจัดระดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างไร 
 
ระดับศักยภาพจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
1.การยอมรับในแหล่งท่องเที่ยว 
2.โปรแกรมท่ีใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
3.การบริหารจัดการงานบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
4.สิ่งดงึดูดใจทางการท่องเที่ยว 
5.ความเป็นดั้งเดิม 
6.สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  
(กิจกรรมการท่องเที่ยว และเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ไม่ส่งผลต่อการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน) 
3.ท่านมีแนวทางในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง 6 ด้านนี้ ในการสร้างความแตกต่างจากชุมชน
ใกล้เคียง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรคล้ายกัน ในเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล (Scenic Route)   
เช่น บางตะบูน เพ่ือเป็นจุดเด่นทางการท่องเที่ยวชองตำบลแหลมผักเบี้ยได้อย่างไร 
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ภาคผนวก ง รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก  

(Key Informant) ดังนี้  

ลำดับ ตำแหน่ง 

1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 

2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 

3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 

4 ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 2 บ้านดอนใน 

ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนใน 

ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจแพปลาชุมชน 
5 ผู้ผลิตสินค้าโอทอปรายเดียว ผ้ามัดย้อมจากเปลือกโกงกาง 

6 ประธานกลุ่มธนาคารปูม้า 

7 ผู้ผลิตสินค้าโอทอปรายเดียว สาหร่ายพวงองุ่นแฟมิลี่ฟาร์ม 

8 ผู้ดำเนินการฐานเรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกส์ 

9 ทองจิราโฮมสเตย์, จักสานธูปฤาษี 
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การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  

กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ดังนี ้

ลำดับ ตำแหน่ง 
1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 
2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 
3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านดอนใน 

ประธานการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนใน 4 ประธานกลุ่มวิสาหกิจธนาคารปูม้า 
5 ผู้ผลิตสินค้าโอทอปรายเดียว สาหร่ายพวงองุ่นแฟมิลี่ฟาร์ม 
6 ผู้ประกอบฐานเรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกส์ 
7 ผู้ประกอบการฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น หมู่ที่ 1 
8 ผู้ประกอบการฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น หมู่ที่ 1 
9 ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูนกตำบลแหลมผักเบี้ย 
10 ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมนักวิชาการท่องเที่ยวไทย 
11 อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
12 อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
13 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
14 สารวัตรกำนันตำบลแหลมผักเบี้ย 
15 ตัวแทนกำนันตำบลแหลมผักเบี้ย 
16 สมาชิกชุมชนแหลมผักเบี้ย 
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ภาคผนวก จ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง                                   
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item – Objective Concurrence : IOC) 

1) ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 
หน่วยงาน คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
กรุงเทพมหานคร 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ 
2) ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ 
หน่วยงาน คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
กรุงเทพมหานคร 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ 
3) ผศ.ดร.วรรักษ์ สุเฌอ 
หน่วยงาน คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
กรุงเทพมหานคร 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ 
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ภาคผนวก ฉ รูปภาพ 
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เก็บข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เก็บข้อมูลผู้ประกอบการฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น 
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เก็บข้อมูลวิสาหกิจแพปลาชุมชน ร้านโอ้โหปูอร่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เก็บข้อมูลฐานเรียนรู้จักสานธูปฤาษี 
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เก็บข้อมูลผู้ประกอบการโอทอปผ้ามัดย้อมเปลือกโกงกาง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บข้อมูลวิสาหกิจธนาคารปูม้า 
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เก็บข้อมูลฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยว ณ จุดชมวิวหาดทรายเม็ดแรก 
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เก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยว ณ แพปลาชุมชน ร้านโอ้โหปูอร่อย 
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การประชุมกลุ่มย่อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 
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การประชุมกลุ่มย่อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 
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การประชุมกลุ่มย่อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย 



 
 
ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวภาวิณี  สุขบรรเทิง 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  

และอุตสาหกรรมการบริการ  
มหาวิทยาลัยรังสิต  
ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2550 

ประสบการณ์การทำงาน กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล   
สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 
มีนาคม - กรกฎาคม 2562  
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