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ในอดีตตลาดบา้นแหลมเคยมีเศรษฐกิจรุ่งเรืองร ่ ารวยท่ีสุดในเพชรบุรี เน่ืองจากความรุ่งเรืองใน 
การท าประมงน ้ าลึก การท าโป๊ะจบัปลา และการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ทางทะเล แต่ในปัจจุบนัตลาดบา้น
แหลมกลบัเส่ือมโทรมและลดความส าคญัลง การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาวฒันธรรมและวิถีชีวิต
ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั รวมถึงการจดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของตลาดเก่าบา้นแหลม เพ่ือท่ีจะหาทาง
พฒันาตลาดเก่าบา้นแหลมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวในรูปแบบหน่ึงท่ีมีความ
แตกต่างของวฒันธรรมเป็นส่ิงดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติหรือต่างถ่ิน ท่ีตอ้งการความรู้ทางประวติัศาสตร์ 
ประเพณี และวฒันธรรม 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรวบรวมองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นต่อ
การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม พบว่าการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมนั้น จ าเป็นจะตอ้งมี
องคป์ระกอบหลกั 3 ประการคือ นัน่คือ  1) ส่ิงดึงดูดใจ 2) ส่ิงอ านวยความสะดวก และ 3) ความสะดวกในการ
เขา้ถึง และองคป์ระกอบสนบัสนุน 2 ประการ คือ 1) แผนส่งเสริมการท่องเท่ียวและอนุรักษ ์และ 2) จิตส านึก
และความร่วมมือของชุมชน 

 จากนั้น ผูว้ิจยัจึงน าองคป์ระกอบท่ีศึกษาได ้มาสร้างแบบสมัภาษณ์และท าการสมัภาษณ์เชิงลึกใน
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูสู้งอายุ นกัพฒันาชุมชน ขา้ราชการหรือหน่วยงานท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม ผูป้ระกอบการภายในตลาดเก่าบา้นแหลม และ ชาวบา้นใน
ชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม หรือผูน้ าชุมชน หรือปราชญช์าวบา้น รวมทั้งหมด จ านวน 6 คน และพบว่า การ
พฒันาชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมยงับกพร่องในด้านส่ิงดึงดูดใจ ส่ิง
อ านวยความสะดวกและนโยบายแผนการการท่องเท่ียวและอนุรักษ ์แต่ก็สามารถพฒันาปรับปรุงได ้โดยการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูตั้งแต่โครงสร้างพ้ืนฐานของตลาด ตลอดจนการน าเสนอรูปแบบของการท่องเท่ียวภายในตลาด
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาและเงินทุนจ านวนมาก แลกกบัการท่ีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ
ชุมชนจะไม่เลือนหายไป และชาวบา้นจะมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
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In the past, Ban Laem Market was the most civilized and richest city in Petchburi 

province because the area was rich in marine resources. However, the civilization is slowly 
disappear. This study aims to study lifestyle, culture, management system and problem in 
Ban Laem Market in order to rectify Ban Leam Market to become a cultural tourism location.  
 In this study, literature review was conducted to gather related factors on 
developing a cultural tourism location. The findings from the literature review can be deduced 
into main factors and supporting factors. The main factors are 1) Tourist Attractions               
2) Amenities 3) Accessibilities, and supporting factors are 1) Tourism and conservation plan 
2) Community’s mind and cooperation.  
 Consequently, interview checklist was created from the above factors.  Then in-
depth interviews were conducted on 6 purposive samples from Ban Leam’s senior citizens, 
governors, entrepreneurs and citizens. The study found that the development of Ban Leam to 
be cultural tourism location is lack in Tourist Attractions, Amenities and Tourism and 
conservation plan. Anyway, it can be improved by rehabilitating fundamental structures of 
market as well as tourism concept. That needs much time and cost to be replaced with better 
community’s livelihood and the existence of Ban Leam’s history and cultures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program of Entrepreneurship                                          Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature...............................................                                      Academic Year 2011 

Independent Study Advisor's signature.……………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงเงิน ซ่ือภกัดี ท่ีไดส้ละเวลาใหค้  าแนะน า ขอ้คิดเห็น และไดก้รุณา
ตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงอาจารย ์ดร. ธนินทรั์ฐ 
รัตนพงศภิ์ญโญ  อาจารยด์ร.สวรรยา  ซ่ือเล่ือม และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระ
สิทธ์ประสาทวชิาความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวจิยั คร้ังน้ีเป็นอยา่งดียิง่ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อประดิษฐ์ คุณแม่ยุพดี ตั้ งสมบูรณ์กิตติ และทุกๆคน
ครอบครัวผูใ้ห ้ใหก้ารสนบัสนุน ใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆเสมอมาและเป็นก าลงัใจท่ีดีท่ีสุด  
 ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆนักศึกษาปริญญาโท สาขาการประกอบการท่ีคอยให้
ค  าแนะน าสนบัสนุนและก าลงัใจอยา่งดียิง่   
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณ ชาวบา้นชุมชนตลาดเก่าบา้นแหลม ตลอดจนเจา้หน้าท่ีราชการท่ี
ใหค้วามร่วมมือในการใหส้ัมภาษณ์เป็นอยา่งดี ท าใหผู้ว้จิยัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัได้
อย่างครบถว้น และขอบคุณก าลงัใจจากทุกท่านท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา และผูมี้
พระคุณอีกหลายท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามไวใ้นท่ีน้ี ท่ีช่วยให้การจดัท าการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จใน
ท่ีสุด 
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