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1.1 ความส าคัญและที่มาของการวิจัย 
  
 ลักษณะทางกายภาพของต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ที่เต็ม
ไปด้วยสายน้ า และล าคลองไหลผ่านมากมาย ท าให้ชุมชนปลูกบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่ริมน้ า ใช้เรือ
ในการสัญจร และเป็นชาวสวนมะพร้าวเพื่อท าน้ าตาลเป็นหลัก จุดเด่นที่ท าให้ต าบลท่าคาเป็นท่ี
รู้จักของคนภายนอก คือ ตลาดน้ าท่าคา หรือ นัดท่าคา เกิดขึ้นจากการเป็นชุมชนชาวสวน และการ
ค้าขายทางเรือซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของต าบลท่าคา นอกจากความเป็นชุมชน
ชาวสวนที่ใช้การสัญจรทางน้ าเป็นหลักแล้ว ต าบลท่าคายังมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสายน้ าอีกหลายประการ อาทิ การต้ังบ้านเรือน การสร้างศาสนสถาน ความเชื่อเรื่อง
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่าคาได้รับอิทธิพลของการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว
ของตลาดน้ าอัมพวา ท าให้นักวิจัย และนักวิชาการจ านวนไม่น้อยสนใจเข้ามาท าวิจัยเพื่อพัฒนา
ตลาดน้ าท่าคาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม แต่การท าวิจัย
ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เน้นไปที่ตัวตลาดน้ าท่าคาเป็นหลัก เช่น งานวิจัยของวิไลลักษณ์ รัตนเพียร
ธัมมะ และคณะ(2550) และยุคลธร เตชะวนากร(2545) เป็นต้น รวมทั้งยังไม่มีการจัดหมวดหมู่
โดยจ าแนกตามคุณค่าทุนทางวัฒนธรรม และยังไม่มีการศึกษาความส าคัญทางวัฒนธรรมที่ยังคง
อยู่ในต าบลท่าคา ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึง การ
สัมผัสได้ถึงความเป็นสถานท่ี (sense of place) และความเป็นของแท้ (authenticity) ของต าบลท่า
คาที่ยังคงอยู่ให้รอบด้าน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมต่อไป เพราะการพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจ าเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของทรัพยากรให้เหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบได้ และอาจมีอิทธิพลต่อความเป็น
ของแท้และวัฒนธรรมด้ังเดิมในต าบลท่าคาจนไม่อาจรื้อฟื้นกลับคืนมาได้ การรวบรวมทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีความส าคัญดังกล่าวจะช่วยชี้ให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลเสียต่อ
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ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของท่าคา 
 
1.2 ค าถามการวิจัย 
  
 1) ทุนทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญของท่าคาประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  และมีระดับ
ความส าคัญแตกต่างกันอย่างไร 
 2) แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของท่าคาเพื่อการท่องเที่ยวควรเป็นอย่างไร 
  
1.3 วัตถุประสงค์ 
 

การวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่  10  (พ.ศ.  2550-2554)  ในด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมให้เป็นสิ่งที่มั่นคงของประเทศและนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ(พ.ศ.  2551-
2554)  ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒนาสังคมซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ(พ.ศ.  2551-2554)  ด้านความมั่นคงของรัฐและเสริมสร้างธรร
มาภิบาลและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น  โดยการวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  คือ 
 1) เพื่อรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวในต าบลท่าคา 
 2) เพื่อประเมินคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมในต าบลท่าคาต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 3 ) เพื่อบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่แนวทางการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของ
ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 
1.4 ค าจ ากัดความ 
 
 ทุนทางวัฒนธรรม คือ มรดกทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมทั้งที่สัมผัสได้และ
สัมผัสไม่ได้ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่าคาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มศาสนาและความเชื่อ และกลุ่มการต้ังถิ่นฐาน ซึ่งทั้ง  3 กลุ่มประกอบด้วยสถานที่และพื้นที่ คือ 
ตลาดน้ าท่าคา บ้านเรือนไทยก านันจัน บ้านคุณทวีป เตาตาลครูศิริ วิถีชีวิตริมน้ า วัดเทพประสิทธิ์ 
วัดมณีสรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 
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 คุณค่า คือ สถานที่หรือพื้นที่ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วยคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ ด้านสุนทรียภาพ ด้านวิชาการ และด้านสังคม 
 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ แนวทางการพิจารณาปัจจัยที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณค่า แนวทางการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยว และ
แนวทางการสื่อความหมาย 
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมในต าบลท่าคาซึ่งประกอบด้วยตลาดน้ าท่าคา บ้านเรือนไทยก านันจัน บ้านคุณทวีป เตา
ตาลครูศิริ วิถีชีวิตริมน้ า วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณีสรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท่าคา หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้น าชุมชน ผู้มีความรู้ 
ชาวบ้าน เจ้าของสถานที่ หน่วยงานรัฐท้องถิ่น ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการอนุรักษ์หรือพัฒนา
ด้านท่องเที่ยวในท่าคา 
 นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
ท่าคาซึ่งประกอบด้วย ตลาดน้ าท่าคา บ้านก านันจัน บ้านคุณทวีป และเตาตาลครูศิริ 
 ทุนวัฒนธรรมแกน  คือ ทุนวัฒนธรรมที่ผู้ให้ข้อมูลทุกคนจากกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในท่าคา เห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดว่ามีความส าคัญมากต่อท่าคามาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เป็นอาชีพและแหล่งรายได้หลักของคนท่าคา รวมทั้งยังเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวหลักของ
ท่าคา ซึ่งประกอบด้วย ตลาดน้ าท่าคา และการท าน้ าตาลมะพร้าว 

 ทุนวัฒนธรรมหลัก คือ ทุนวัฒนธรรมที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ จากกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในท่าคา มีความเห็นว่า มีบทบาทอย่างมากต่อท่าคามาต้ังแต่อดีต ซึ่งปัจจุบันบทบาท 
หรือ คุณค่าบางประการของทุนวัฒนธรรมเหล่านั้นอาจลดน้อยลงไป ได้แก่ วิถีชีวิตริมน้ า บ้าน
ก านันจัน และเรือนไทยคุณทวีป 
 ทุนวัฒนธรรมรอง คือ ทุนวัฒนธรรมที่มีผู้ถูกสัมภาษณ์เพียงบางส่วน จากกลุ่มตัวอย่างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในท่าคา ให้ความเห็นว่ามีความส าคัญมาก ซึ่งประกอบด้วย วัดเทพประสิทธิ์ วัดมณี
สรรค์ และศาลเจ้าแม่ตั้วเนี้ย 
 กิจกรรมท่องเที่ยว คือ รูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวคาด
ว่าจะใช้ในการเยี่ยมชมสถานที่หรือพื้นที่ในต าบลท่าคา 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.5.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีประกอบด้วยส่วนที่ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ในต าบลท่าคา ครอบคลุม เนื้อที่ประมาณ  9  ตารางกิโลเมตร  หรือ  5,631  ไร่  จ านวน  12  
หมู่บ้าน  และส่วนที่ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยใช้พื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของต าบลท่าคา ได้แก่ บริเวณตลาดน้ าท่าคา บ้านก านันจัน บ้านคุณทวีป และเตา
ตาลครูศิริ 
 
 1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยนี้เน้นการศึกษา ประเภทของทุนทางวัฒนธรรมหรือ
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญของท่าคา คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ระดับความส าคัญ
ที่แตกต่างขอมรดกทางวัฒนธรรมจากการประเมินของทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในท่าคา รวมทั้งการพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
 
 1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา  การด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามมีระยะเวลาระหว่าง
พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2553 โดยการส ารวจความเห็นจากนักท่องเที่ยวได้ด าเนินการในช่วงวัน
แรมและขึ้น 2 ค่ า 7 ค่ า และ 12 ค่ า รวมทั้งสุดสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2553 
เพราะเป็นช่วงเวลาของการมีตลาดน้ าท่าคาจึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ท่าคา ขณะที่การ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในท่าคาด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 
2553 
 
1.6 วิธีด าเนินการวิจัย 
  
 งานวิจัยการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยว ที่มีคุณค่าของต าบล
ท่าคา  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นงานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรม และระดับความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมของท่าคา 
รวมทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่ง
สามารถใช้เป็นแนวทางด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และสามารถด าเนินการได้ด้วย
ชุมชนเอง แผนการวิจัยนี้ประกอบไปด้วย การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปและเสนอแนะผลการวิจัย 
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 1.6.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
  การวิจัยครั้งนี้ต้องการน าผลการประเมินทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
สุนทรียภาพ ทางปะวัติศาสตร์ ทางวิทยาการ และทางสังคม สู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าในต าบลท่าคา และพื้นที่เกี่ยวเนื่องตามความต้องการที่สอดคล้องกันของ
ชุมชนท่าคา และนักท่องเที่ยว ดังนั้นกลุ่มประชากรประกอบด้วย 
   1) สมาชิกในชุมชนท่าคา ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการ อาทิ 
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้มีความรู้ของชุมชน  การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อน าไปสู่
การเก็บข้อมูล ให้กลุ่มเป้าหมายแนะน าบุคคลอื่นต่อไปจนได้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึง
หยุดการรวบรวมข้อมูล 
   2) นักท่องเที่ยวชาวไทย การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตาม
จ านวนประชากรของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวต าบลท่าคาในปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลข
ประมาณการนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 165 ,600 คน เมื่อปี 2552(สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา วันที่ 3 มีนาคม 2553) และน ามาเปรียบเทียบกับตารางการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของTaro Yamane (1973:1089)(อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2544)ส่งผลให้การวิจัยครั้งนี้
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 400 คน 
 
 1.6.2 การรวบรวมข้อมูล 
  การด าเนินงานเพื่อรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมของต าบลท่าคา เบ้ืองต้นเริ่มจากการ
ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยท่ีเคยท ามาก่อนหน้านี้ การส ารวจพื้นที่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทาง
กายภาพ อาทิ รายละเอียดและที่ตั้งสถานที่ส าคัญ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ 
เช่น กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ และวิถีชีวิตของผู้คนที่มีเอกลักษณ์ ในต าบลท่าคา  การ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชนอย่างเป็นทางการอันประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้มีความรู้ ได้แก่ กลุ่มครู กลุ่มเรือพาย กลุ่มท าน้ าตาลมะพร้าว กลุ่ม
ศาสนา   
  เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการด าเนินการรวบรวมข้อมูลจัดตาม
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสุนทรียภาพ คุณค่าทางสังคม และคุณค่าทางวิทยาการ 
รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของทุนวัฒนธรรมทั้งสี่ด้านของต าบลท่าคา 
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  ขั้นตอนหลังจากรวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทุนทาง
วัฒนธรรมทั้งสี่ด้าน คือ การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมของต าบลท่าคาต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรม จากท้ังสองกลุ่มตัวอย่าง 
  ส าหรับชุมชนท่าคา ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ง มีโครงสร้างในการสอบถามเป็น
รายบุคคล สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มผู้มีความรู้ของชุมชน โดยใช้การแนะน าบอกต่อจนได้
ข้อมูลซ้ ากันจึงหยุดการสัมภาษณ์ 
  ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด  ซึ่งประกอบไปด้วย
ค าถามที่เกี่ยวข้องลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว องค์ประกอบของคุณค่าทางวัฒนธรรมทั้งสี่
ด้าน และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยเป็นการสุ่มแบบสะดวก 
  เมื่อได้ข้อมูล  ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณค่าทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อจัดล าดับความส าคัญ 
 
 1.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังการรวบรวมทั้งข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลภาคสนาม ขั้นตอนต่อไปคือ การ
ประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรมในท่าคา เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณค่าทุนทางวัฒนธรรม
ระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว   
  ผลจากการเปรียบเทียบน าส่วนการประเมินคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมที่มี
ความส า คัญของทั้งนักท่องเที่ยวและชุมชนมาเป็นแนวทางในการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเชิงคุณค่าของท่าคาต่อไป 
 
 1.6.4 การสรุปและเสนอแนะผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะถูกน ามารายงานเบื้องต้นในรูปแบบของรายละเอียด
เนื้อหาการประเมินระดับความส าคัญของวัฒนธรรม และน าไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในรูปของการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล 
  หลังจากการรับฟังความคิดเห็น การรายงานผลที่ได้รับการปรับปรุงแล้วซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดของเนื้อหาความส าคัญทางวัฒนธรรมของท่าคา และแนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพร้อมกับการน าเสนอด้วยสื่อกราฟิก อาทิ ตาราง รูป และแผนที่  
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1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเกิดการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อไป  ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่า
ได้รับมีดังนี้ 
 การรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมที่ได้สามารถช่วยก าหนดคุณค่าที่มีความส าคัญของมรดก
ทางวัฒนธรรมในท่าคาได้เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผลกระทบก่อนการด าเนินการใดๆ ที่อาจ
ส่งผลเสียต่อคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของท่าคาในอนาคตได้ 
 การบริหารจัดการนักท่องเที่ยว เพราะประเภทของนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ส่งผลต่อระดับความสนใจ และความต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างกันด้วย และส่งผลให้เกิดการ
เตรียมรูปแบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยวควรมีความหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการที่
แตกต่าง แต่อย่างไรก็ดีการจัดการนักท่องเที่ยวยังคงต้องค านึงถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ในท่าคาเป็นส าคัญ 
 รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมช่วยเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท่าคา 
และเกิดการกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการด้านท่องเที่ยว อาทิ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย เข้า
มาเป็นผู้ประกอบการ 
 คนในท้องถิ่นท่าคาและนักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ ประทับใจ และเข้าใจในคุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรมของท่าคาผ่านรูปแบบการสื่อความหมาย 
 ผู้เกี่ยวข้องในท่าคาสามารถน าแนวทางการจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้
วางแผนด าเนินการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญ และเพื่อ
ปกป้องพื้นที่หรือสถานที่ที่มีคุณค่าของท่าคา 
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