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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 

จงัหวดัอบุลราชธาน ี2. เพือ่เปรยีบเทยีบการจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และการมส่ีวนร่วมของชมุชนจงัหวดัอบุลราชธานี 

จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 

ประชากรจ�านวน 384 คนที่อาศัยในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก�าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของ Krejcie & Morgan โดย

ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 

Cronbach’s Coefficient Alpha เท่ากับ .98 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่า t-test F-test และการวิเคราะห์ถดถอย 

แบบพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ 

ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านส่ิงแวดล้อม  

มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า R2
Adj

 = .776 2) ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการจัดการการท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรม และการมส่ีวนร่วมของชมุชนจงัหวดัอบุลราชธานโีดยภาพรวมแตกต่างกนัทกุด้าน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 และ .05

ค�าส�าคัญ: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Abstract
 This study aims to 1. study the cultural tourism management affecting the community participation 

in Ubon Ratchathani, 2. compare between the cultural tourism management and the community  

participation in Ubon Ratchathani classified by gender, age, educational level, marriage status, occupation, 

and monthly income. The samples used for this study were 384 people who live in Ubon Ratchathani  

defined the sample size from Krejcie & Morgan table by using the multistage random sampling. Tool used 

for collecting data in this study is the questionnaire with Cronbach’s coefficient alpha of .98. In addition, 

data was analyzed by the statistical software consisted of the descriptive statistics which including  

percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics which including t-test, F-test, and the 

multiple linear regression. Hypotheses testing results are found that 1) five interesting points of the cultural 

tourism management including the knowledge management to tourists, facilities, public relations, tourism 

activities, and environment effect the community participation in Ubon Ratchathani with the statistical  

significance level of .05 and the QUOTE=.776, 2) respondents, who are difference of gender, age,  

educational level, marriage status, occupation, and monthly income, differently manipulate all aspects of 
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the cultural tourism management and the community participation in Ubon Ratchathani with the statistical 

significance level of .01 and .05.
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บทน�า

 ในระดับโลกอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจัดได้ว่า

เป็นอตุสาหกรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุ โดยมกีารจ้างงานสงูถงึ 192.3 

ล้านคน (World Tourism Organization  2010) และมี

การคาดการอัตราการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 (World Tourism Organization 

2015) ในระดับประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี

ความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีการจ้างงานประมาณ 

1.94 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 5.3 ของอัตราการจ้าง

งาน ทั้งหมดของประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

2557) นอกจากน้ีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่

เหมาะสมยงัจะน�าไปสูก่ารพฒันาชมุชนผ่านทางการพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐานของชมุชน การพฒันาเศรษฐกจิของชุมชน 

และการเสรมิสร้างเอกลกัษณ์ของชมุชนเพือ่เป็นความภมูใิจ

ของคน ในท้องถิน่ อย่างไรกด็กีารพฒันาการท่องเทีย่วอย่าง 

ไม่เหมาะสมอาจจะน�าไปสู ่ผลกระทบต่อชุมชน ได้แก่  

ค ่าครองชีพที่ สูง ข้ึนของคนในชุมชน อัตราการเกิด

อาชญากรรมที่สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของมลพิษและการเสื่อม

ถอยของวัฒนธรรมพื้นเมือง และวิถีชีวิตที่เคยมีอยู่

 ทัง้นี ้การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมนัน้ มคีวามพเิศษ

ตรงทีน่กัท่องเทีย่วจะเน้นทีก่ารศกึษาหาความรูใ้นพืน้ทีห่รอื

บริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์และ

วฒันธรรมสถานทีด่งักล่าว จะมกีารบอกเล่าเรือ่งราวในการ

พัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็น

ผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่า

ของสังคม การดูแลสภาพแวดล้อมซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยที่มี

ความส�าคัญกับการท่องเที่ยว (Glenn-Marie 2015) โดย

สามารถสะท้อนให้เหน็ถงึสภาพชวีติ ความเป็นอยูข่องคนใน

แต่ละยคุสมยัได้เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกจิ 

สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ( Mostafa, Mastura, 

Ghafar, & Rabeeh. (2017) และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ ซ่ึงนอกเหนือจากสถานที่แล้ว 

เทศกาลและงานฉลอง รวมไปถึงสนิค้าพืน้เมอืงในพืน้ทีต่่างๆ 

เช่น ประเพณวีนัสารทเดอืนสบิของจงัหวดันครศรธีรรมราช 

ประเพณีลากพระและประเพณีปล่อยเต่าของจังหวัดพังงา 

ประเพณีบุญบั้งไฟล�านางรองและประเพณีบุญหัวมันใหญ่

ของจังหวัดบุรีรัมย์ จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว

ที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน

 สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความส�าคัญ

ของศลิปวฒันธรรม รวมถงึมรดกทางวฒันธรรมพืน้บ้านมาก

ขึน้ ทัง้นีเ้กดิจากการตืน่ตวัทางวฒันธรรมประกอบกบัความ

หลากหลายทางวฒันธรรมของ ในแต่ละพืน้ทีเ่ป็นจดุก�าหนด

ของบริหาร (Limpho 2015) รวมทั้งการพัฒนาแหล่ง 

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ดงัจะเหน็ได้จากการทีก่ารท่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมท่อง

เทีย่วในยโุรป อกีทัง้ประเทศอืน่ๆ ได้พยายามทีจ่ะพฒันาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง (Minguez 

2012)

 นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะสามารถ

น�ารายได้เข้าสู่ประเทศ และน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง

ระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม

ให้คงอยู่ต่อไป (Hughes and Allen 2005) ส�าหรับ

ประเทศไทยแล้ว การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมการบรกิาร

ที่สร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่าง

มาก อย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันของตลาดการท่อง

เที่ยวที่สูงขึ้นกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวและ

มรดกทางวฒันธรรมของประเทศไทย มคีวามเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตัว และได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบ

เนื่องมาเป็นเวลานาน ดังนั้นบทความวิชาการจะเน้นการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนพัฒนาการ 

ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืโดยจะแสดงถงึแนวทางการพฒันาการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยค�านึงถึง  

ศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณเีพือ่ให้เกดิการ

ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณและศรันยา  

แสงลิ้มสุวรรณ 2555)

 จงัหวดัอบุลราชธาน ีเป็นหนึง่ในจงัหวดัศนูย์กลาง

ทางด้านเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นที่

เชือ่มต่อจงัหวดัอ�านาจเจรญิ ยโสธร และศรษีะเกษ พรมแดน

ที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและติดกับ

บางส่วนของราชอาณาจักรกัมพูชา สภาพโดยทั่วไปของ

พื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีภูเขาที่สลับซับซ้อนในตอนใต้ของ
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จังหวัดมีแม่น�้าที่ส�าคัญคือแม่น�้ามูล แม่น�้าชี และแม่น�้าโขง

ไหลผ่านท�าให้เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์มี

ธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา ประกอบกับวัฒนธรรมที่

ยาวนานตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์จงึมแีหล่งท่องเทีย่วที่

น่าสนใจจ�านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยัง

ไม่ได้รับการวางแผนการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จัก

ของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจังมากนัก แม้ทางภาครัฐจะมีน

โยบายในการที่จะพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเมือง

หลกัในการท่องเทีย่วของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 

และเป็นประตูที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศในอินโดจีน

ได้ก็ตาม (ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ และทักษินาฏ สมบูรณ์ 2550)

 จากเหตผุลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึได้เลง็เหน็ว่าการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ การ 

มส่ีวนร่วมของคนในชมุชนจงึเป็นสิง่ทีห่วัใจส�าคญัทีจ่ะดงึดดู

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวใน

ถิน่นัน้ๆ หากเราค้นพบแนวทางในการจดัการการท่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด

อุบลราชธานี ก็จะมีนโยบายท่ีชัดเจนเพื่อส่งเสริมคนใน

ชมุชนให้เป็นตวัแทนทีด่ขีองคนทัง้จงัหวดัทีพ่ร้อมจะต้อนรบั 

ผูท้ีเ่ข้ามาเยอืนได้ทกุเวลา สถานทีท่่องเทีย่วกจ็ะได้รบัความ

นิยมเพิ่มขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการจัดการการท ่องเ ท่ียวเชิง

วัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด

อุบลราชธานี

 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรม และการมส่ีวนร่วมของชมุชนจงัหวดัอบุลราชธานี 

จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศกึษาในครัง้นี ้มุง่ศกึษาถงึการจดัการการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

จังหวัดอุบลราชธานี

 ประชากร       

 ประชากร ได้แก่ ประชากรในจงัหวดัอบุลราชธานี 

มีจ�านวนประชากรทั้งหมด 1,857,429 คน  (สถิติประชากร

และบ้าน 2558)     

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ ่มตัวอย ่าง ได ้แก ่  ประชากรในจังหวัด

อุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดขนาด ของกลุ่มตัวอย่าง โดย

ใช้สูตรก�าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของ Krejcie & 

Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 384 คน สุ่มตัวอย่างแบบ

อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และผู้วิจัย

ใช้เทคนคิการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random 

Sampling) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ 2557) 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่

 1. ปัจจยัส่วนบคุคลประชากรในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

 2. ป ัจจัยด ้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 5 ด้านประกอบด้วย ด้านการจัดการความรู้แก่

นกัท่องเทีย่ว ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก ด้านประชาสัมพนัธ์ 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด

อุบลราชธานี 
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4 
ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด้ แ ก่  ป ร ะ ช า ก ร ใ น จั ง ห วั ด

อุบลราชธานี มีจ านวนประชากรทั้งหมด 1,857,429 
คน  (สถติิประชากรและบ้าน 2558)      

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  ป ระชากร ใน จั งหวั ด

อุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาด ของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของ 
Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน 
สุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) และผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage Random Sampling) (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ 2557)  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย   

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
1.  ปัจจัยส่วนบุคคลประชากรในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน 

2.  ปัจจัยด้านการจัดการการท่องเ ท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 5 ด้านประกอบด้วย ด้านการจัดการ
ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
จังหวัดอุบลราชธานี  

 

             ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
        (Independent Variables)        (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามทกุ
ฉบับ  

2. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาประมวลผล 
เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ค่า
ถอดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จังหวัดอุบลราชธานี  

3. เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของการ
จัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือนด้วยสถิติ t-Test และ F-Test 

ลักษณะค าถามประกอบด้วยข้อความที่เป็น
ปัญหาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี โดยแต่ละข้อค าถาม 
มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กล า ง  น้ อย  และน้ อยที่ สุ ด  ซึ่ ง ใ ช้ เ กณฑ์ เ พื่ อ 
การประเมินค่าเฉลี่ย (ล้วน  สายยศ และอังคณา  
สายยศ, 2546: 96) 

 

การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 

1. ด้านการจัดการความรู้แก่นักท่องเที่ยว  
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3. ด้านประชาสมัพันธ์ 
4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
5. ด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ                      2.  อาย ุ       3.  ระดับการศึกษา 
4.  สถานภาพทางสังคม   5.  อาชีพ      6.  รายไดต้่อเดือน 

 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้มีขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

ทุกฉบับ 

 2. น�าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาประมวลผล  

เพื่อหาค่าร ้อยละ ค่าเฉลี่ย ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ค่าถอด

ถอยพหุคูณเพื่อศึกษาการจัดการการท ่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด

อุบลราชธานี 

 3. เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู ่ของการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการ

ศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อเดือนด้วย

สถิติ t-Test และ F-Test

 ลกัษณะค�าถามประกอบด้วยข้อความทีเ่ป็นปัญหา

แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด

อุบลราชธานี โดยแต่ละข้อค�าถาม

มีค�าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งใช้เกณฑ์เพื่อ

การประเมินค่าเฉลี่ย (ล้วน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ 

2546)

 คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 เห็นด้วย มากที่สุด

 คะแนนเฉลี่ย 3.51–4.50 เห็นด้วย มาก

 คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 เห็นด้วย ปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 เห็นด้วย น้อย

 คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 เห็นด้วย น้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการวเิคราะห์ระดบัการจดัการการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

 พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยว

กับการจัดการการท ่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด

อุบลราชธานี (คะแนนเต็ม 5) ภาพรวม อยู่ในระดับมาก คิด

เป็นค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 3.58 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีง

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการ

จัดการความรู้แก่นักท่องเที่ยว คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

3.76 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกคิดเป็นค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.66 และด้านประชาสัมพันธ์ คิดเป็นค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.53 ตามล�าดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม

5 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 เห็นด้วย มากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 เห็นด้วย มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 เห็นด้วย ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 เห็นด้วย น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 เห็นด้วย น้อยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1 .  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ ดั บ ก า ร จั ด ก า ร 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธาน ี

พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดอุบลราชธานี (คะแนนเต็ม 5) ภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.58 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการจัดการความรู้แก่
นักท่องเที่ยว คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ 3.76 
รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.66 และด้านประชาสัมพันธ์ 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.53 ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
ในภาพรวม 

 

การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ระดับการจัดการ 

  S.D. แปลความหมาย 
1. ด้านการจดัการความรู้แก่นักท่องเที่ยว 3.76 .655 มาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   3.66 .708 มาก 
3. ด้านประชาสัมพันธ์   3.53 .772 มาก 
4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 3.49 .840 ปานกลาง 
5. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.45 .862 ปานกลาง 

รวม 3.58 .321 มาก 
 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน ี
พบว่า ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.82 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม  

การมีส่วนร่วมของชุมชน  จังหวัดอุบลราชธานี 
ระดับการมีส่วนร่วมของชมุชน   

  S.D. แปล
ความหมาย 

1. สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4.06 .761 มาก 

2. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปญัหาและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

3.67 .793 มาก 

3. สมาชิกของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวให้การบริการดูแล
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

3.56 .909 มาก 

 2. ผลการวเิคราะห์ระดบัการมส่ีวนร่วมของชมุชน 

จังหวัดอุบลราชธานี

 พบว่า ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี มีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.82 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม 6 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม  

 3. สรุปผลการเปรียบเทียบการจดัการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด
อุบลราชธาน ีจ าแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 
ตารางที ่3  สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล (p) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านการจัดการ

ความรู้แก่
นักท่องเท่ียว 

ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ด้าน
ประชาสัมพันธ ์

ด้านกิจกรรม
การท่องเท่ียว 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เพศ .029* .006** .009** .005** .009** 
อาย ุ .000** .000** .000** .000** .000** 
ระดับการศึกษา .001** .000** .000** .001** .000** 
สถานภาพทางสังคม .001** .003** .004** .001** .057 
อาชีพ .000** .000** .000** .000** .000** 
รายได้ต่อเดือน .003** .000** .000** .000** .001** 

   

                ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยการใช้การทดสอบ
ค่า t การทดสอบค่า F พบว่า  

ผู้ ตอบแบบสอบถาม ท่ีมี เพศ  อายุ  ระดั บ
การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อ
เดื อนต่ า งกัน  มี การจั ดการการท่อง เที่ ยว เ ชิ ง
วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกต่างกันทุกด้าน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านสถานภาพทางสังคมและการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลและการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด
อุบลราชธานี ด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  

4. ผลการวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด
อุบลราชธาน ีในภาพรวม   

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน  จังหวัดอุบลราชธานี 
ระดับการมีส่วนร่วมของชมุชน   

  S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4.06 .761 มาก 

2. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปญัหาและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

3.67 .793 มาก 

3. สมาชิกของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวให้การบริการดูแล
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

3.56 .909 มาก 

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกข้ันตอน 3.99 .667 มาก 
รวม 3.82 .615 มาก 

 3. สรุปผลการเปรียบเทียบการจัดการการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด

อุบลราชธานี จ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
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ตารางที่ 3  สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล (p)

6 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม  

 3. สรุปผลการเปรียบเทียบการจดัการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด
อุบลราชธาน ีจ าแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 
ตารางที ่3  สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล (p) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านการจัดการ

ความรู้แก่
นักท่องเท่ียว 

ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ด้าน
ประชาสัมพันธ ์

ด้านกิจกรรม
การท่องเท่ียว 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เพศ .029* .006** .009** .005** .009** 
อาย ุ .000** .000** .000** .000** .000** 
ระดับการศึกษา .001** .000** .000** .001** .000** 
สถานภาพทางสังคม .001** .003** .004** .001** .057 
อาชีพ .000** .000** .000** .000** .000** 
รายได้ต่อเดือน .003** .000** .000** .000** .001** 

   

                ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี  จ าแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยการใช้การทดสอบ
ค่า t การทดสอบค่า F พบว่า  

ผู้ ตอบแบบสอบถาม ท่ีมี เพศ  อายุ  ระดั บ
การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อ
เดื อนต่ า งกัน  มี การจั ดการการท่อง เที่ ยว เ ชิ ง
วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกต่างกันทุกด้าน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านสถานภาพทางสังคมและการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลและการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัด
อุบลราชธานี ด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  

4. ผลการวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด
อุบลราชธาน ีในภาพรวม   

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน  จังหวัดอุบลราชธานี 
ระดับการมีส่วนร่วมของชมุชน   

  S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ

จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4.06 .761 มาก 

2. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปญัหาและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

3.67 .793 มาก 

3. สมาชิกของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวให้การบริการดูแล
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

3.56 .909 มาก 

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกข้ันตอน 3.99 .667 มาก 
รวม 3.82 .615 มาก 

   ** นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ โดยการใช้การทดสอบค่า t การทดสอบ

ค่า F พบว่า 

 ผูต้อบแบบสอบถามทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน  

มกีารจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และการมส่ีวนร่วม

ของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกต่างกัน 

ทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 

 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคล

ด้านสถานภาพทางสังคมและการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรม และการมส่ีวนร่วมของชุมชนจงัหวดัอบุลราชธานี 

ด้านสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลและ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม

ของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ด้านอื่นๆ แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 4. ผลการวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด

อุบลราชธานี ในภาพรวม  

ตารางที่ 4 การวเิคราะห์ถดถอยแบบพหคุณูของระดับการจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีม่ผีลต่อ การมส่ีวนร่วมของชมุชน 

  จังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม โดยวิธี Enter
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ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณของระดับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน ีในภาพรวม โดยวิธี Enter 

 
ตัวแปร Coefficients Std. Error t p VIF Tolerance 

ด้านการจดัการความรู้แก่นักท่องเที่ยว .221 .033 6.634** .000 2.139 .468 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก .280 .036 7.749** .000 2.927 .342 
ด้านประชาสัมพันธ์ .210 .036 5.836** .000 3.439 .291 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว .071 .029 2.450* .015 2.611 .383 
ด้านสิ่งแวดล้อม .068 .029 2.337* .020 2.800 .357 

Constant = .541  R2 = .779 , Adjusted R2 = .776 , F = 264.96 , Sig. = 0.000 
  

      ** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ภาพรวมการจัดการ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า Adjusted R2 
= .776 อธิบายได้ว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านการจัดการ
ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
ด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซึ่งได้แก่
การมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีใน
ภาพรวม ร้อยละ 77.6 ส่วนอีกร้อยละ 22.4 จะเป็น
อิ ท ธิ พล จ าก ตั ว แปร อื่ น ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น ตั ว แบ บ  
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ยยั ง ได้ ท าการตรวจสอบดู ว่ า 
Multicollinearity จะเป็นปัญหาหรือไม่ โดยดู
ความทนทาน (Tolerance) ปรากฏว่าค่า มีค่าสูง
ทุกค่า ค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.291 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.10 
มาก และค่า VIF ไม่เกิน 10 (Hair et al. 1998) 
แสดงว่า Multicollinearity ไม่ใช่ปัญหาใน 
การวิเคราะห์ครั้งนี ้

ผู้วิจัยสามารถสรุปตัวแบบ (Model) การจัด 
การการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวแบบดัง
สมการต่อไปนี ้

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 
= .507 + .221(ด้านการจัดการความรู้แก่

นักท่องเที่ยว) + .280 (ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก) 
+ .210 (ด้านประชาสัมพันธ์) + .071 (ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปรายผลในประเด็น
ที่ส าคัญในการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการความรู้แก่นักท่องเที่ยว  
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยว จะศึกษาหา
ข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตก่อนไปสถานที่ท่องเที่ยว 
และในรูปแบบการท่อง เที่ ย ว เ ชิงวัฒนธรรม 
นักท่องเที่ยวต้องการความรู้จากมัคคุเทศก์ประจ า
แหล่งท่องเที่ยวคอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธฤษวรรณ  มาตกุล 
(2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องแรงจูงใจของนักท่อง 
เที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสาน 
กรณีศึกษา วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) จังหวัดชัยภูมิ 
พบว่านักท่อง เที่ยวต้องการความรู้จากเอกสารคู่มือ
น า เที่ ยว และต้องการมัคคุ เทศก์แนะน าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเชิง
ประวัติศาสตร์อีกด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาของ 

 ** นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, * นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ภาพรวมการจัดการ  

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมมผีลต่อการมส่ีวนร่วมของชมุชน 

จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และมีค่า Adjusted R2=.776 อธิบายได้ว่า ตัวแปรอิสระ 

ได้แก่ การจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมด้านการจดัการ

ความรู ้แก่นักท่องเที่ยว ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก  

ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและด้าน 

สิง่แวดล้อมมอีทิธพิลต่อตวัแปรตาม ซึง่ได้แก่การมส่ีวนร่วม
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ของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวม ร้อยละ 77.6 

ส่วนอีกร้อยละ 22.4 จะเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นไม่ได้อยู่

ในตัวแบบ นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังได้ท�าการตรวจสอบดูว่า 

Multicollinearity จะเป็นปัญหาหรอืไม่ โดยดคูวามทนทาน 

(Tolerance) ปรากฏว่าค่า มีค่าสูงทุกค่า ค่าต�่าสุดเท่ากับ 

0.291 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.10 มาก และค่า VIF ไม่เกิน 10 

(Hair et al. 1998) แสดงว่า Multicollinearity ไม่ใช่ปัญหา

ในการวิเคราะห์ครั้งนี้

 ผู้วิจัยสามารถสรุปตัวแบบ (Model) การจัดการ

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมมผีลต่อการมส่ีวนร่วมของชมุชน

จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวแบบดังสมการต่อไปนี้

 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อ

การมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี = .507 + .

221(ด้านการจัดการความรู้แก่นักท่องเที่ยว) + .280 (ด้าน

สิ่งอ�านวยความสะดวก) + .210 (ด้านประชาสัมพันธ์) + 

.071 (ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว)

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยการจัดการการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด

อบุลราชธาน ีสามารถอภปิรายผลในประเดน็ทีส่�าคญัในการ

วิจัยได้ดังนี้

 1. ด้านการจดัการความรูแ้ก่นกัท่องเทีย่ว  ผูต้อบ

แบบสอบถามเหน็ว่าเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก เนื่องจากปัจจุบัน

นักท่องเที่ยว จะศึกษาหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตก่อน

ไปสถานที่ท่องเท่ียว และในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม นักท่องเที่ยวต้องการความรู ้จากมัคคุเทศก์

ประจ�าแหล่งท่องเท่ียวคอยให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธฤษวรรณ  มาตกุล (2556) ได้

ท�าการวิจัยเรื่องแรงจูงใจของนักท่อง เท่ียวไทยสู่การท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสาน กรณีศึกษา วัดศิลาอาสน์ (ภูพระ) 

จังหวัดชัยภูมิ พบว่านักท่อง เที่ยวต้องการความรู ้จาก

เอกสารคู่มือน�าเท่ียว และต้องการมัคคุเทศก์แนะน�าการ 

ท ่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรมเพื่ อบอกเล ่ า เรื่ องราวเชิง

ประวัติศาสตร์อีกด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Patrick 

Brandful Rosemary and Rik (2015) พบว่า การจัดการ

ความรูแ้ก่นกัท่องเทีย่วในบางพืน้ทีไ่ม่สามารถท�าให้เกดิการ

มีส่วนร่วมในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากความคิดเห็นที่ 

แตกต่างกนัของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ในขณะทีบ่างพืน้ทีส่ามารถ

สร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

และส่งผ่านไปยังนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  

 2. ด ้ า นสิ่ ง อ� า นวยความสะดวก  ผู ้ ต อบ

แบบสอบถามเห็นว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก

ปัจจุบันในสถานที่ท่องเที่ยวมีร้านอาหารหลากหลาย และ

เพียงพอส�าหรับบริการนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ใน 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ประจ�าจุดแหล่งท่องเที่ยวสามารถ ให้ 

ค�าปรกึษาเรือ่งเส้นทางการเดนิทางได้ สอดคล้องกบังานวจิยั

ของอาภาวดี ทับสิรักษ์ (2555) ได้ท�าการวิจัยเรื่องการ

พัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ของชาวญัฮกุร อ�าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 

นักท ่องเที่ยวมีสิ่ งจูงใจในการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมจากสิ่งอ�านวยความสะดวก ทั้งด้านที่พักและ 

ร้านอาหาร สอดคล้องกับ Chotivanich (2014) พบว่า

คณุภาพการให้บรกิาร ด้านสิง่อ�านวยความสะดวก ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความภักดีของผู้บริโภค 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ogucha Riungu Kiama  

Mukolwe (2015) ผลการวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่า นกัท่องเทีย่วส่วน

ใหญ่ไม่พอใจกบัส่ิงอ�านวยความสะดวกของโฮมสเตย์ ซึง่การ

ศกึษายงัเผยให้เหน็เป็นปัจจยับ่งชีท้ีด่ขีองความพงึพอใจของ

การท่องเที่ยวในโฮมสเตย์ในเรื่องคุณภาพบริการ ดังนั้น

เจ้าของโฮมสเตย์ต้องจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่าง

เพียงพอ 

 3. ด้านประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็น

ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากในปัจจบุนันกัท่องเทีย่ว

นยิมใช้อนิเตอร์เนต็ ข้อมลูการประชาสมัพนัธ์ การท่องเทีย่ว

จากเว็บไซต์จึงมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของ

นักท่อง เที่ยวมาก รวมทั้งข้อมูลการท่องเที่ยวจากนิตยสาร

การท่องเที่ยวด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา  

สุพิชญ์ (2555) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม กรณศีกึษา บ้านสงิห์ท่า 

อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

อารีย์  นัยพินิจ (2551) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการการท่องเที่ยว หมู่บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อ�าเภอ

วังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การจัดการการท่อง

เที่ยวควรจะด�าเนินการในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่

ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวนั้น และควรมีการประชาสัมพันธ์

ข้อมลูข่าวสาร พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุด้านอาหารพืน้บ้าน

สินค้าที่ระลึกอีกด้วย รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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นันตพร ศรีวิไล ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช จาตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ 

(2556) ที่ว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่อง

เที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมมี 2 ตัวแปร คือด้าน

ทีพั่กและด้านข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รบั นอกจากนี ้ยงัสอดคล้อง

กับการศึกษา ของ Mostafa Mastura Ghafar and  

Rabeeh (2017) ได้ศึกษาองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม

ของชมุชนในแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site: WHS) 

พบว่าแรงบันดาลใจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

ระดบัต�า่ ในขณะทีค่นในท้องถิน่ทีม่คีวามรูจ้ะให้ความสนใจ

ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับสูง อีกทั้งการให้ข้อมูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นส่วนส�าคัญต่อการตัดสินใจ 

มาท่องเที่ยวในสถานที่นั้น

 4. ด ้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ผู ้ตอบแบบ 

สอบถามเห็นว ่าเป ็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการ 

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง เนือ่งจาก

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นการท่องเทีย่วทีน่กัท่องเทีย่ว

ต้องการเน้นการสัมผัสบรรยากาศตามสภาพความเป็นจริง

ของสถานที่ท ่องเท่ียวให ้มากท่ีสุด ดัง น้ัน กิจกรรม

นันทนาการจึงเป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญเป็น

เรือ่งรอง แต่กต้็องการมกีจิกรรมนีเ้พือ่ผ่อนคลายสอดคล้อง

กับงานวิจัยของฉัตรชนก  บุญไชย (2556) ที่ได้ศึกษา

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจาก

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กลุ ่มจังหวัดภาคกลาง 

ตอนบนกรณศีกึษา จงัหวดันครนายก และจงัหวดัปราจนีบรุี 

พบว่า กิจกรรมนันทนาการนับเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ  

ในยุคปัจจุบันเพราะการท่องเที่ยวมิได้หมายเพียงแค่การ 

เดินทางไปชมโบราณสถานอนุสาวรีย์ความงดงามของ

ธรรมชาติเท่าน้ันแต่เป็นการท่ีนักท่องเท่ียวได้มีโอกาสท�า

กจิกรรมต่างๆ เพือ่ให้นกัท่องเทีย่วรูส้กึประทบัใจต่อการท�า

กิจกรรมการท่องเท่ียวและการมาเท่ียวในครั้งนี้ด ้วย 

การศึกษาครั้งน้ีได้ข้อสรุปว่ารัฐบาลไม่ควรเพียงตั้งพื้นที่

อนรุกัษ์หรอืสร้างสถานทีท่่องเทีย่วในพืน้ทีช่นบท แต่ยงัควร

ช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการ

วางแผนการพัฒนาและบริหารกิจการการท่องเที่ยว  

ทีเ่กีย่วข้องกบัสมาชกิในชุมชนในการก�าหนดกฎระเบยีบใน

การสนับสนุนการท่องเท่ียว การด�าเนินการตรวจสอบและ

ขั้นตอนการประเมินผลจะเป็นประโยชน์ส�าหรับการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของการท่องเท่ียวในชนบท การสร้างความร่วมมือ

ในหมู่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องในการ

บรหิารจดัการการท่องเทีย่วในชนบทเป็นเครือ่งมอืทีเ่หมาะ

ส�าหรบัการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว รปูแบบขององค์ประกอบ

ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวในชนบทกระบวนการการแบ่ง

ปันผลประโยชน์จากมมุมองของชมุชนในท้องถิน่ชนบท อนั

ท�าให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะสร้างแรงดึงดูดให้นัก

ท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วม

 5. ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้

ความส�าคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยอยากให้บรรยากาศ/

ทวิทศัน์สิง่แวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่วมคีวามเหมาะสม รวม

ทั้งต้องการให้แหล่งท่องเที่ยว มีมาตรการการจัดการสิ่ง

แวดล้อมและการอนรุกัษ์แหล่งท่องเทีย่ว สอดคล้องกบังาน

วจิยัของบดนิทร์  เมธมทุา (2552) ได้ศึกษาปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

น�้าตกค�าหอม อุทยานแห่งชาติ ภูพาน จังหวัดสกลนคร  

พบว่า นกัท่องเทีย่วให้ความส�าคญักบัการจดัการส่ิงแวดล้อม 

และการก�าหนดมาตรการจัดเก็บและก�าจัดขยะมูลฝอย 

ก�าหนดมาตรการป้องกนัและก�าจดัสิง่ปฏกิลู การกวดขนักบั

กิจกรรม ที่ท�าลายสภาพแวดล้อมซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยที่มี

ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวและสอดคล้องกับ Glenn-

Marie (2015) พบว่าการท่องเที่ยวเป็นภาคที่มีศักยภาพ 

ที่ส�าคัญส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและได้มีการเติบโตขึ้น

อย่างมาก แม้ว่าการท่องเที่ยวในขณะนี้คือหนึ่งในภาคท่ี

ส�าคัญของ เศรษฐกิจ ท�าให้เกิดนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อ

ลดความยากจน แต่การขยายตวัอย่างรวดเรว็ของโครงสร้าง

พืน้ฐานการท่องเทีย่วบนชายฝ่ังรวมกบัอตัราการเตบิโตของ

ประชากร  ได้ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล 

ในบางพื้นที่ของหมู่บ้านในท้องถิ่น การเข้าถึงยังชายหาด

และทะเล มีข้อจ�ากัด ส่งผลอย่างมากกับการสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

เสื่อมโทรมอย่างมาก ทั้งนี้เกิดจากทั้งมนุษย์และธรรมชาติ 

โดยการศึกษาครัง้นี ้มุง่เน้นไปทีบ่ทบาทของการกระจายตวั

ของผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวและแรงจูงใจนี้จะสร้าง

การบรหิารจดัการอย่างยัง่ยนืโดยเฉพาะในหมูช่มุชนท้องถิน่

ที่มีระบบนิเวศทางทะเล

ข้อเสนอแนะ

 การจดัการความรูแ้ก่นกัท่องเทีย่วเป็นปัจจยัทีน่กั

ท่องเที่ยวให้ความส�าคัญมากที่สุดในการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม เน่ืองจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีประวัติ

ความเป็นมา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว 
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เชิงวัฒนธรรมอบรมมัคคุเทศก์ที่เป็นประชาชนในชุมชนนั้น 

ให้มคีวามรูแ้ละสามารถแนะน�าสถานทีท่่องเทีย่วให้นกัท่อง

เที่ยวได้จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

(Phorncharoen 2016) ส่งเสริมให้มีร้านขายของฝากของ

ที่ระลึกแก่นักท่องเท่ียว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ในเวปไซต์ และเม่ือมัคคุเทศก์เป็นประชาชนในชุมชนนั้น  

จะมีความรักในท้องถิ่นและจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ 

ความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสืบไป
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