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งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการ

การท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  และเพื่อ

นาํเสนอแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยั น้ีมีจาํนวน 400 คนแบ่งเป็นประชากรใน

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครจาํนวน 250 คนและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 150 คนคดัเลือกโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สาํหรับการวจิยัเชิงคุณภาพไดใ้ชเ้คร่ืองมือแบบสัมภาษณ์เป็นการ

สัมภาษณ์เชิงลึกของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจาํนวน 5 คน เพื่อสรุปเป็น แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวา่ 

1) ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนคลองบางหลวงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  31-40

ปี มีระดบัการศึกษา อยู่ในช่วงปริญญาตรี มีสถานะสมรส ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต้่อ

เดือน 10,000-20,000 บาท  
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2) นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา เท่ียวคลองบางหลวง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ     

31-40 ปี มีระดบัการศึกษาในช่วงปริญญาตรี สถานะสมรส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั 

มีระดบัรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

3) ความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว  ของแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว การจดัการดา้นส่ิง

ดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวไดรั้บค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

4) ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว ของแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว การจดัการดา้นส่ิง

ดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว ไดรั้บค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

5) แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว กรณีศึกษา : แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้ง 

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการเขตภาษีเจริญ ประธานชุมชน กาํแพงทองพฒันา  

ประธานชุมชนวดัคูหาสวรรค ์ผูป้ระกอบการท่ีพกัแรม และร้านขายสินคา้พบวา่  1) ควรปรับปรุง

ป้ายส่ือความหมาย ป้ายอธิบายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว หรือป้ายบอกทางใหมี้ความทนัสมยั เขา้ใจง่าย 

และมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 2) ควรจดัทาํแผนเชิงกลยทุธ์การท่องเท่ียวของชุมชนคลองบาง

หลวงประจาํปี 3) ควรจดัทาํคู่มือสาํหรับนกัท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวง  4) ควรมีการจดัเวที

สัมมนาเพื่อประชุม สรุป และทาํการประเมินผลงานอยา่งจริงจงัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ดาํเนินงานดา้นการท่องเท่ียว  5) ควรมีการวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสมํ่าเสมอ  6) ควรมี

การสนบัสนุนและส่งเสริมงานในดา้นการประชาสัมพนัธ์และการตลาดใหมี้ความชดัเจน 7) ควร

พฒันาผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว และจดัรูปแบบการท่องเท่ียวใหมี้ความหลากหลายและเป็น

เอกลกัษณ์มากข้ึน โดยมุ่งเนน้การท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรคแ์ละควรใหค้วามสาํคญักบั

ปราชญท์อ้งถ่ินในการถ่ายทอดภูมิปัญหาสู่คนรุ่นหลงั  8) ควรทาํแผนผงัแสดงเส้นทางของการ

เดินทางท่องเท่ียวในชุมชนคลองบางหลวง ตามตรอก ซอกซอยต่างๆ  9) ควรสร้างจิตสาํนึกและ

ความรับผดิชอบต่อการรักษาวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยท่ีคนในชุมชนมีส่วน

ร่วมต่อการบริหารจดัการท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวง  10) รักษาความสะอาด นํ้าในคลอง

บางหลวงและรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเรือนท่ีอยูริ่มสองฝ่ังคลองบางหลวง 
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The purpose of this research is to study the opinions of people in the community 

guidelines for management of cultural attraction Klong Bang Luang Community Phasi Charoen 

Bangkok study tourists’ opinions Toward guidelines for management of cultural attraction Klong 

Bang Luang Community Phasi Charoen Bangkok, and to present guidelines for management of 

cultural attraction Klong Bang Luang Community Phasi Charoen Bangkok. The Data were 

collected form 400 people, as the people in the Klong Bang Luang Community Phasi Charoen 

Bangkok 250 people and tourists visiting the Klong Bang Luang Community Phasi Charoen 

Bangkok .The total number of 150 people, a specific way (Purposive sampling). The data was 

analyzed with statistical analysis through descriptive statistic, including frequency, percentage, 

means and standard deviation. For qualitative research, using the interview as a tool for in-depth 

interviews of those involved five people to summarize the guidelines for management of cultural 

attraction Klong Bang Luang Community Phasi Charoen Bangkok 

The result show that : 

1) The people who live in the Klong Bang Luang Community, the Royal Canal, 

some mostly female 31-40 years of age, level of education, in the range of Bachelor and marriage 

status of private business. Earn 10,000-20,000 baht per month. 
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2) Tourists visiting to Klong Bang Luang. Most are women between 31-40 years 

of undergraduate education in the marital status of their own business. Have a monthly income 

10,000-20,000 baht, mostly living in Bangkok. 

3) The opinions of people in the Community guidelines for the management of 

cultural tourism. Some of the Royal Canal, County Community, Phasi Charoen, Bangkok is 

located in the intermediate overall. When considering a list of the found element of tourism. What 

are management of tourist attractions has been the most average. 

4) The opinions of travelers to tourism management practices of cultural 

attractions. Some of the Royal Canal, County Community, Phasi Charoen, Bangkok is located in 

the intermediate overall. When considering a list of the found element of tourism. What is 

management of tourist attractions has been the most average. 

5) Guidelines for tourism management a case study: cultural attraction Klong 

Bang Luang Community Phasi Charoen Bangkok From an interview with all involved 

Government officials involved, including Vice President of community development for the gold 

walls, Phasi Charoen District Chairman Community measure stall operators and paradise shop 

discovered that 1) should improve the labels that describe the label describing the attractions or 

information signs, there is equipped with modern and both Thailand and in English. 2) should 

establish a strategic plan for tourism of Klong Bang Luang, year 3) should make a guide for 

visitors of  Klong  Bang Luang- 4) should have a staging seminars to the box. Meeting summary 

and assessment work seriously from all parties involved in tourism 5) Development planning 

should be a regular attraction 6) should support and promote the work in the field of PR and 

marketing are clear. 7) Development finance) should travel and tourism patterns, with more 

diversity and a unique. By focusing on the creative community based tourism and should give 

priority to the local Sage to convey the problem to chart generation after 8) should make a map 

showing the route of the trip in the capital, according to the Canal, some communities improve.  

9) Should create awareness and responsibility to preserve the culture and values of the 

environment. By people in the community are involved per administered capital of Klong Bang 

Tour 10) Of water in some of the cleanliness and security of the House on both sides of Klong 

Bang Luang. 



 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายๆ ท่านท่ีไดก้รุณาใหค้วาม

ช่วยเหลือดา้นขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ คาํปรึกษา และใหก้าํลงัใจในการทาํวทิยานิพนธ์ผูเ้ขียนขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาอาจารย ์ดร. แสงแข บุญศิริ ท่ีไดใ้หค้วามรู้ใหค้าํแนะนาํ 

ตรวจทาน ตลอดจนแกไ้ขขอ้พกพร่องต่างๆ  เพื่อใหก้ารเขียนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

ขอขอบพระคุณผศ.ดร.นพพร จนัทรนาํชู ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีช่วยใหข้อ้เสนอแนะ 

ในการปรับแกว้ทิยานิพนธ์จนสาํเร็จ ขอขอบพระคุณท่านกษิต ภิรมย ์อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

การต่างประเทศ ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่า เพื่อใหค้าํแนะนาํ ใหก้าํลงัใจ ให้ คาํปรึกษา ให้ขอ้คิดเห็น ท่ี

เป็นประโยชน์สาํหรับวทิยานิพนธ์น้ีเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณผอ.เฉลิมพล โชตินุชิต ผูอ้าํนวยการเขตภาษีเจริญท่ีช่วยอาํนวยความสะดวก

ในการเก็บขอ้มูล เก็บแบบสอบถาม และใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี

ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยประเมิน ไกรรส ผูช่้วยผูอ้าํนวยการเขตพระนคร ท่ีคอยใหค้าํปรึกษา ให้

กาํลงัใจ ตรวจทานงาน ช้ีแนวทาง และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํวทิยานิพนธ์ตลอด

มาขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณ พี่สมชาย พึ่งศิลป์ ประธานชุมชนกาํแพงทองพฒันา ท่ีคอย

ช่วยเหลือในการเก็บแบบสอบถามเป็นอยา่งดี ขอขอบพระคุณ พอ่แม่พี่นอ้งประชาชนคนในชุมชน

คลองบางหลวง พี่ๆท่ีบา้นศิลปิน ท่ีใหข้อ้มูลและใหค้วามสุขในทุกๆคร้ังท่ีไปลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล

ตลอดมาขอขอบพระคุณคณาจารย ์คณะการจดัการการท่องเท่ียว ทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนและให้

คาํแนะนาํท่ีดีเสมอมา รวมถึงเพื่อนๆ และพี่ๆ นกัศึกษาคณะการจดัการการท่องเท่ียวท่ีคอยเป็น

กาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความยนิดีในทุกๆ เร่ืองมาโดยตลอด 

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณพอ่กบัแม่ และทุกคนในครอบครัวท่ีเป็นกาํลงัใจสาํคญัใน

การทาํวทิยานิพนธ์จนสาํเร็จและใหโ้อกาสในการศึกษาต่อปริญญาโท ตลอดจนสนบัสนุนและอยู่

เบ้ืองหลงัความสาํเร็จจนวทิยานิพนธ์น้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคญั  

 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ี มีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ

ไทยและทาํรายได้ในแต่ละปีใหก้บัประเทศจาํนวน มหาศาล โดยในปี 2557 การท่องเท่ียวของไทย

ก่อใหเ้กิดรายไดห้มุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ 1.7 ลา้นบาทหรือหากเทียบสัดส่วนกบัรายไดข้อง

ประเทศจะพบวา่รายไดจ้ากการท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 14.2 จากรายไดข้องประเทศ (ผลิต ภณัฑ์

มวลรวมของประเทศ)  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนอกจากจะช่วย สร้างงาน  สร้างความเจริญทาง

เศรษฐกิจ สร้างความเจริญทางสังคม และกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินแลว้ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

ยงัถือเป็นการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฟ้ืนฟูประเพณีในทอ้งถ่ินอีกดว้ย โดยในแต่ละปีมีจาํนวน

นกัท่องเท่ียว เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยจาํนวนมาก จากสถิติจาํนวนนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเท่ียวในประเทศไทย ท่ีมีอตัราสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีผา่นมา

นั้น มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยตั้งแต่เดือน มกราคม-

ธนัวาคม จาํนวนทั้งส้ิน 24,779,768 คน ก่อใหเ้กิดรายไดด้า้นการท่องเท่ียวภายในประเทศไทย 

จาํนวน 1,147,653.49 ลา้นบาท (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557) 

ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงสัญญาณการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและกระแส

นิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน ทั้งน้ีการท่องเท่ียวนอกจาก

จะทาํใหเ้กิดประสบการณ์จากการเดินทางแลว้ การท่องเท่ียวยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติ

ของประชาชน สร้างความรู้สึกผอ่นคลาย สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั พฒันาสังคมความ

เป็นอยูแ่ละช่วยฟ้ืนฟูวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ในแต่ละปีสถานการณ์การท่องเท่ียวโลกท่ีนบัวนัจะยิง่มี

การแข่งขนักนัในระดบั ท่ีสูงข้ึน ทั้งทางดา้น ของการพฒันาทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การพฒันา

ตลาดทางการท่องเท่ียว  การเพิ่มศกัยภาพการใหบ้ริการขอ้มูลทางการท่องเท่ียว และการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผลใหก้ระแสของการท่องเท่ียวในปัจจุบนั   



2 

 

มีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งปรับทิศทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียวรูปแบบ

ต่างๆเพิ่มมากข้ึนเห็นไดจ้ากแผนพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีเร่ิมหนัมาใหค้วามสาํคญักบั

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มากข้ึน ทั้งน้ีในปัจจุบนันกัท่องเท่ียว นิยมความเป็นวฒันธรรมดั้งเดิม

ของทอ้งถ่ิน วถีิชีวติเดิมๆ ความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนมากกวา่ การท่องเท่ียวแบบทัว่ๆไป ความ

สะดวกสบายทางวตัถุ และถึงแมว้า่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะไม่มีตวัตนและจบัตอ้งไม่ได ้แต่

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมก็เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย อยูคู่่กบัคนไทยมา

ชา้นานโดยใชชุ้มชนเป็นตวับอกเล่าเร่ืองราวของคนในอดีต สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติความเป็นอยู่

ของผูค้นในแต่ละยคุสมยั (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2557)  

 การจดัการท่องเท่ียวไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากรัฐบาลทุกสมยั ตั้งแต่ปี พ .ศ.2502 

ไดมี้การจดั ตั้งองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ข้ึน ในสมยั จอมพลสฤษด์ิธนะรัชต์  

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศอยา่งจริงจงั  และจากนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว

ของประเทศไทยในปัจจุบนัท่ีมุ่งส่งเสริมใหก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลไดใ้หค้วามสาํคญักบัการท่องเท่ียวโดยใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ และได้

กาํหนดกลยทุธ์และมาตรการในการพฒันาศกัยภาพของประเทศท่ีจะรองรับการท่องเท่ียวค่อนขา้ง

เป็นรูปธรรมทั้งดา้นการประชาสัมพนัธ์ อาํนวยความสะดวก ความปลอดภยั รวมทั้งทรัพยากรท่ีมี

อยูใ่หมี้ความพร้อมท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียว อีกทั้งในส่วนของนโยบายจากกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา ท่ีไดก้าํหนดแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ และยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียว

ไทย ในดา้นต่างๆไม่วา่จะเป็นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการ

ท่องเท่ียว การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ศกัยภาพ และในยทุธศาสตร์ท่ี 5 เร่ืองการ

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการ

บริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนทอ้งถ่ินให้

เขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเองกระจายอาํนาจและจดัสรร

ผลประโยชน์ดา้นการท่องเท่ียวใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหชุ้มชนไดรั้บผลประโยชน์

อยา่งเป็นธรรม (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) 

สาํหรับทิศทางในการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวของไทยนั้นไดมี้การพฒันามาโดย

ตลอด จนถึงปัจจุบนักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดก้าํหนดแผนพฒันาการท่องเท่ียวภายใต้

กรอบของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยใหมี้ความพร้อมทั้งใน

ดา้นคุณภาพ การแข่งขนั และกระจายรายไดค้วบคู่ไปกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงในยทุธศาสตร์

การพฒันาการท่องเท่ียวไทยก็ไดน้าํการแนวคิดของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืมาใส่ไว ้ในยทุธศาสตร์

ท่ี 2 คือการพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความย ัง่ยนื โดนใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาการ
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ท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ การท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์ และการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวอยา่งมีทิศทาง ไม่ทาํลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของชาติ โดยคาํนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ

ของแหล่งท่องเท่ียว และเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554) 

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ท่ี ถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัของการ

ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ลว้นใชเ้ป็นจุดมุ่งหมายหลกัในการเดินทาง

ท่องเท่ียว เป็นศูนยก์ลางทางดา้นคมนาคม การเดินทางเช่ือมต่อระหวา่งประเทศ  เพรา ะ

กรุงเทพมหานครนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ ไทยแลว้ยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความ

หลากหลายทางการท่องเท่ียว มีความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว มีความโดดเด่นและเป็น

เอกลกัษณ์ทางการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ในกรุงเทพมหานครท่ีมี

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีน่าสนใจหลากหลากสถานท่ี ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียว 

อีกทั้งแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครยงัคงรักษารูปแบบวฒันธรรม  

ประเพณี และวถีิชีวติดั้งเดิมไวใ้หด้าํรงอยูจ่นถึงปัจจุบนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเปรียบเสมือนแม่เหล็กท่ี

ดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวอยากมาเท่ียวมากยิง่ข้ึน  (สาํนกัวฒันธรรมกีฬาและการท่องเท่ียว .กองการ

ท่องเท่ียว, 2554)  

ทั้งน้ีการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กาํลงัไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นอีกหน่ึงยทุธศาสตร์ท่ีมี

ความสาํคญัในการพฒันาการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงทางกรุงเทพมหานครไดมี้นโยบาย

การพฒันาและผลกัดนัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของกรุงเทพมหานครในยทุธศาสตร์ท่ี 3 คือการ

เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงเครือข่ายและการสร้างกลไกความร่วมมือ การปรับโครงสร้างองคก์ร 

เสริมศกัยภาพชุมชน และสร้างแผนพฒันาการท่องเท่ียวในระดบัเขตใหมี้การบูรณาการและบริหาร

จดัการแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีโดยเนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ในส่วนของการท่องเท่ียว

อยา่งย ัง่ยนืก็ถือวา่เป็นอีกรูปแบบทางการท่องเท่ียวท่ีกาํลงัไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนและเป็น

เป้าหมายสาํคญัในการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียว ซ่ึงในยทุธศาสตร์ท่ี 1 คือ การอนุรักษแ์ละ

พฒันาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวอยา่งสร้างสรรคแ์ละย ัง่ยนืนั้น ไดเ้นน้การอนุรักษแ์ละพฒันา

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีวางอยูบ่นฐานอตัลกัษณ์และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการมีส่วน

ร่วมของภาคีต่างๆ อยา่งสร้างสรรคแ์ละย ัง่ยนื เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและ

อนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว (สาํนกัวฒันธรรมกีฬาและการท่องเท่ียว.กองการท่องเท่ียว, 2554) 

โดยทางสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร ไดม้อบหมายให้

กองการท่องเท่ียว กาํหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเรียนรู้เชิงวฒันธรรม ในพื้นท่ีต่างๆของ
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กรุงเทพมหานครอาทิเช่น ตลาดนํ้าตล่ิงชนั ตลาดนํ้าวดัสะพาน ตลาดนํ้าคลองลดัมะยม และตลาดนํ้า

คลองบางหลวง   ทั้งน้ีเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความต่ืนตวัในทอ้งถ่ิน การดูแลรักษามรดกทางวฒันธรรม 

และดาํรงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ลกัษณ์ของชุมชนคลองบางหลวง ซ่ึงชุมชนคลองบางหลวง เป็น

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเก่าแก่ตั้งอยูริ่มนํ้า ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมยักรุงศรี

อยธุยา มีความโดดเด่นในดา้นการบริหารจดัการพื้นท่ีใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยคนในชุมชนและ

ผูน้าํทอ้งถ่ินไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของคลองบางหลวงท่ีมีเอกลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวดั้งเดิมอยู่

แลว้ จึงร่วมมือกนัพฒันาคลองบางหลวงใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอีกแห่งของ

กรุงเทพมหานคร (สาํนกัวฒันธรรมกีฬาและการท่องเท่ียว.กองการท่องเท่ียว, 2554) 

ในปัจจุบนัคลองบางหลวง ถือเป็นเส้นทางสัญจรทางนํ้าท่ีมีความสาํคญั มีจาํนวน

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีคลองบางหลวงจาํนวนมากข้ึน เร่ือยๆ 

โดยเฉพาะ นกัท่องเท่ียว คนไทย เสน่ห์ของคลองบางหลวง  นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมท่ีเงียบสงบ มีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตร์แลว้ คลองบางหลวงยงั มีวดัวาอาราม

ต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ มีความสวยงามของธรรมชาติ มีบา้นศิลปินท่ีนาํเสนอ

ผลงานทางศิลปะ และมีการแสดงหุ่นละครเล็ก คณะคาํนาย ท่ียงัคงทาํการแสดงใหน้กัท่องเท่ียวหรือ

คนท่ีสนใจไดเ้ขา้มาเรียนรู้ศิลปะการแสดงโบราณของไทยท่ี หาชมไดย้าก ในปัจจุบนัคลองบาง

หลวงกาํลงัจะไดรั้บการ พฒันาและส่งเสริมจากสาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว ของ

กรุงเทพมหานครใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัอีกจุดหน่ึงกรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน

ในหมู่นกัท่องเท่ีย ว และ ในอนาคตกรุงเทพมหานครมีแผนท่ีจะพฒันาคลองบางหลวงใหเ้ป็นศูนย์

อาํนวยการการท่องเท่ียวคลองบางหลวง   และเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ี คลองบางหลวงใหมี้

กิจกรรมการท่องเท่ียวทางนํ้า ชมบรรยากาศบริเวณรอบๆคลองบางหลวง ชมวถีิชีวติริมสองฝ่ังคลอง 

และวดัต่างๆ ท่ี มีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ (สาํนกัวฒันธรรมกีฬาและการท่องเท่ียว .กองการ

ท่องเท่ียว, 2554) 

จากท่ีมาและความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของแนวทางใน

การจดัการการท่องเท่ียว  แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร จึงสนใจศึกษาถึงแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ ชุมชนคลอง

บางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ท่ีตอ้งคาํนึงถึงทศันะของชุมชนแหล่งท่องเท่ียว ทศันะ

ของนกัท่องเท่ียว และกลไกการจดัการใหเ้กิดดุลยภาพทางการท่องเท่ียวท่ีมีความร่วมมือกนัจากคน

ในชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน และภาครัฐ เพื่อใหไ้ดช้ี้นาํ แนวทางพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมของชุมชนคลองบางหลวง โดยรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนและนกัท่องเท่ียว 
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เพื่อท่ีจะนาํมาเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนคลองบาง

หลวงในอนาคตเพื่อความอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

1.2 คาํถามงานวจิัย 

 

1.2.1 คนในชุมชนคลองบางหลวงมีความคิดเห็นต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว ของ

ชุมชนคลองบางหลวง อยา่งไร 

1.2.2 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนคลองบางหลวง มีความคิดเห็นต่อแนว

ทางการจดัการการท่องเท่ียว ของชุมชนคลองบางหลวง อยา่งไร 

1.2.3 แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบาง

หลวงควรเป็นอยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 

 

1.3.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ท่ีมีต่อ แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

1.3.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อ แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

1.3.3 เพื่อนาํเสนอ แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1.4.1 ไดท้ราบความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

1.4.2 ไดท้ราบ ความความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อ แนวทางในการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

1.4.3 ได้แนวทางในการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชน

คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
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1.4.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการศึกษาไปเป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์

และกาํหนดนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนคลองบางหลวง  เพื่อนาํไปสู่แนวทางการ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนใหมี้ความย ัง่ยนืต่อไป 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 

การศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว กรณีศึกษา : แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานครไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 

 

1.5.1 ขอบเขตด้านพืน้ทีศึ่กษา 

ขอบเขตดา้นพื้นท่ีศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดพื้นท่ีหลกัในการศึกษา คือ ชุมชน

คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครซ่ึงไดโ้ดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling Technique)ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัคือแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเก่าแก่ ท่ีตั้งอยูริ่ม

คลองบางหลวง ไดแ้ก่ วดั อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ บา้นศิลปินแหล่งเรียนรู้วถีิชีวติชุมชนริมคลอง

โบราณ เป็นตน้ 

 

1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คดัเลือก โดยวธีิเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) จาํแนกตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยั คือ 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ประชากร ไดแ้ก่ คนในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานครจาํนวน 250 คน 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ประชากร ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานครจาํนวน 150 คน 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการเขตภาษีเจริญ ผูน้าํชุมชนและ 

ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ทาํการศึกษา ลงพืน้ที ่และสรุปรายงานการวจัิย  

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558 
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1.5.4 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ในการศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว กรณีศึกษา แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มุ่งศึกษาในประเด็นต่างๆโดยตอ้งการทราบ

ความคิดเห็นของคนในชุมชนคลองบางหลวง และนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวคลองบางหลวง วา่

มีความคิดเห็นอยา่งไรต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชน

คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยใชห้ลกัการจดัการการท่องเท่ียวแบบ 5A ดงัน้ี 

1) การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว(Accessibility) 

2) การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว(Attraction) 

3) การจดัการดา้นท่ีพกั (Accommodation) 

4) การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว(Activity) 

5) การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ(Amenity) 



 

 

บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัเร่ืองแนวทางการ

จดัการการท่องเท่ียว กรณีศึกษา : แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม กรณีศึกษา ชุมชนคลองบางหลวง 

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ไวด้งัน้ี 

2.1 แนวคิดของการท่องเท่ียว 

2.2 แนวคิดของการจดัการการท่องเท่ียว 

2.3 แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

2.4 บริบทของชุมชนคลองบางหลวง 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

 

2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 

สหพนัธ์องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ ( International Union of Official 

Travel Organization : IUOTO) ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวว่ า จะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมี

เง่ือนไขตามหลกัสากลดงัต่อไปน้ี คือตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการ

ชัว่คราว ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ และตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆก็

ตามท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายไดใ้นการนั้น 

สมาคมระหวา่งประเทศแห่งความเช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียว ( International Association of 

Scientific Experts in Tourism : IASET)ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวว้า่ การท่องเท่ียว

หมายถึงการเดินทางจากท่ีอยูถ่าวรไปอีกท่ีหน่ึงเป็นการชัว่คราว และไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรม

ท่ีเป็นการหาเงิน 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวว้า่ การ

ท่องเท่ียวหมายถึงผลรวมของปรากฏการณ์ต่างๆและความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งธุรกิจท่องเท่ียว
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และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว ภาครัฐ องคก์รเอกชน ตลอดจนประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น

เจา้ของทรัพยากรท่องเท่ียว อนัถูกผนวกรวมอยูใ่นกิจกรรมหรือกระบวนการในการดึงดูดใจ

นกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืน  

ฉนัทชัวรรณถนอม (2552: 59)ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การท่องเท่ียวคือการเดินทางจากท่ีอยู่

อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการพกัผอ่น เท่ียวชม เพลิดเพลินหรือเพื่อ

วตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีไม่ใช่การประกอบอาชีพ  

นิศา ชชักุล (2550: 2)ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุด

หน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ซ่ึงนบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงปลายทางจะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัสามประการ

เป็นอยา่งนอ้ย คือ การเดินทาง การพกัคา้งแรมและการกินอาหารนอกบา้น 

อนนัต ์วฒันกุลจรัส (2555: 11)ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีนาํพานกั

เดินทางออกจากสภาพแวดลอ้มปกติของตนเองไปยงัสถานท่ีหน่ึงเป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี ดว้ย

วตัถุประสงคห์ลกัใดๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายไดใ้นสถานท่ีท่ีเดินทางไปเยีย่ม

เยอืน 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวหมายถึงการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัถาวรไปยงัสถานท่ี

ต่างๆโดยมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆท่ีไม่ใช่การแสวงหารายไดแ้ละมีระยะเวลาพาํนกันอ้ยกวา่ 1 ปี และมี

ลกัษณะท่ีสาํคญัคือตอ้งมีการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางและการพกัคา้งคืน 

 

2.1.2 ระบบการท่องเทีย่ว 

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีมีการเดินทางจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงโดยอาศยักระบวนการ

ต่างๆ ท่ีมีการจดัเป็นระเบียบขั้นตอน เพื่อใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือ

เป้าหมายท่ีวางไว ้เพราะระบบการท่องเท่ียวประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆท่ีมีความเช่ือมโยงกนั  

นิศา ชชักุล (2550: 76-88)ระบบการท่องเท่ียว ( The Tourism System)หมายถึง ส่ิงต่างๆใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและมีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็น 

ระเบียบขั้นตอน โดยประกอบดว้ยส่ิงสาํคญั 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ตลาด การท่องเท่ียว จุดหมาย

ปลายทางและการตลาดโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ภาพที ่2.1 ระบบการท่องเท่ียว  

แหล่งทีม่า: นิศา ชชักุล, 2550. 

 

1) ตลาด (Market) ตลาดการท่องเท่ียวประกอบดว้ยผูซ้ื้อ ( Buyer) สินคา้หรือบริการ 

(Product or Service) และผูข้ายหรือผูผ้ลิต ( Seller or Producer) แต่จะแตกต่างจากตลาดของสินคา้

ทัว่ๆ ไป คือ 

ผูซ้ื้อ (Buyer) ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีผูซ้ื้อ 2 ประเภท คือ ผูช่ื้อท่ีเป็นผูบ้ริโภค 

(Consumer) ก็คือผูท้่องเท่ียวโดยทัว่ๆ ไป กลุ่มผูซ้ื้อเหล่าน้ีจะเป็นผูต้ดัสินใจในการซ้ือและการ

บริการเดินทางดว้ยตนเอง  หรือผา่นทางบริษทัตวัแทนนาํเท่ียวต่างๆ ผูซ้ื้ออีกประเภทหน่ึงเป็นกลุ่มผู ้

ซ้ือท่ีไม่ไดบ้ริโภคดว้ยตนเอง แต่เป็นผูต้ดัสินใจซ้ือและจดัการซ้ือใหผู้บ้ริโภคคนอ่ืนๆ คือผูซ้ื้อระดบั

องคก์ร ไดแ้ก่ กลุ่มผูจ้ดัการประชุม ( Convention Organization) กลุ่มผูซ้ื้อเพื่อจดัเป็นรางวลัใหแ้ก่

พนกังานหรือตวัแทนขายของตนท่ีทาํยอดขายไดต้ามเป้าหมายทางการคา้ ( Incentive Travel 

Organization) 

ในระบบการท่องเท่ียว ตลาดเป็นจุดเร่ิมตน้ของระบบ เพราะการท่องเท่ียวจะเกิดข้ึน

ไดก้็ตอ้งข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูซ้ื้อ และคิดตดัสินใจวา่ซ้ือการท่องเท่ียวหรือไม่ เม่ือใด 

รูปแบบไหน แต่ก่อนท่ีผูซ้ื้อจะตดัสินใจซ้ือนั้นก็ตอ้งมีกระบวนการรับรู้ การเรียนรู้เกิดข้ึน มีการ

พิจารณาตวัสินคา้หรือ บริการพิจารณาผูข้ายประเภทใดท่ีเขตอ้งการจะซ้ือ 

ตลาด 

การตลาด

จุดหมาย

ปลายทาง

การท่องเทีย่ว
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2) การเดินทางท่องเท่ียว ( Travel) เป็นส่วนประกอบส่วนท่ีสองของระบบการ

ท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีประกอบไปดว้ยรูปแบบของการเดินทางท่องเท่ียว และส่วนแบ่ง

ทางการท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพื่อรองรับผูซ้ื้อกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการจดัหาพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง

ท่องเท่ียวนั้นใหเ้หมาะสมกบักลุ่มท่องเท่ียวนั้นใหเ้มาะสมกบักลุ่มผูซ้ื้อ 

รูปแบบของการเดินทางท่องเท่ียวสามารถจดัแบ่งไดด้งัน้ี 

(1) จดัแบ่งตามวตัถุประสงค ์( By Purpose Categories) เช่น เพื่อสุขภาพ เพื่อ

การศึกษา เพื่อศาสนา เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ 

(2) จดัแบ่งตามจุดหมายปลายทาง ( Destination Categories) เช่น การชม

ปะการังใตท้ะเล การท่องเท่ียวชมเมือง เป็นตน้ 

(3) จดัแบ่งตามรูปแบบการท่องเท่ียว ( Model of Travel Categories) เช่น การ

เดินป่า การล่องแพ การล่องแก่ง เป็นตน้ 

(4) การจดัแบ่งตามระยะเวลา ( Timing Categories) เช่น การท่องเท่ียวคร่ึงวนั 

การท่องเท่ียวเตม็วนั หรือ การท่องเท่ียวแบบพกัคา้งคืน เป็นตน้ 

(5) จดัแบ่งตามลกัษณะรายการ ( Tour Design Categories) เช่น การท่องเท่ียว

แบบเหมาจ่าย การท่องเท่ียวตามความประสงคเ์ฉพาะบุคคล เป็นตน้ 

3) จุดมุ่งหมายปลายทาง ( Destination) ประกอบดว้ย ส่ิงดึงดูดใจและบริการ ( The 

Attractions and Services) หรือท่ีเรียกวา่”ทรัพยากรการท่องเท่ียว ” (Travel Resources) ซ่ึงเป็นสินคา้

และบริการของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมีความสาํคญัตอ้การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ถา้

จุดมุ่งหมายปลายทางนั้นมีประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค กระบวนการซ้ือซํ้ า 

(Repeat) ก็อาจเกิดข้ึนในกรบวนการท่ีสามน้ีได ้นกัท่องเท่ียวจะมีรูปแบบหรือขั้นตอนในการ

ตดัสินใจซ้ือท่ียาก-ง่ายแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงดึงดูดในและบริการท่องเท่ียว คุณภาพของ

สินคา้หรือบริการ ราคาหรือความคุม้ค่า ความสะดวกสบาย และสถานการณ์ในขณะท่ีมีการ

ตดัสินใจซ้ือ 

4) การตลาด ( Marketing) เป็นกระบวนการท่ีมีส่วนประกอบต่างๆ หลายอยา่ง 

ไดแ้ก่ การศึกษาวจิยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การศึกษาวจิยัส่ิงแวดลอ้มทางการตลาด การพฒันาจุดหมาย

ปลายทาง ( Destination) ของการท่องเท่ียว การคิดคน้รูแบบการเดินทางท่องเท่ียวและจุดหมาย

ปลายทางใหม่ๆ รวมถึงการหาวธีิการจูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดความสนใจในการเดินทางท่องเท่ียวมากก

ข้ึน เป็นตน้ แลว้จากนั้นมีการจดัการทางการตลาด การจดัการกบัส่วนประสมทางการตลาดใหเ้กิด

ความสมดุลและเหมาะสมกบัธุรกิจ เช่น มีการจดัการดา้นการจดัจาํหน่าย ( Distribution) เพื่อให้
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นกัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเชิญชวนเร้าใจและเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงส่งผลต่อการเดินทาง

ของนกัท่องเท่ียวเพื่อซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ 

 

2.1.3 องค์ประกอบของการท่องเทีย่ว 

Dickman(1996) กล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบของแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภณัฑท์างการ

ท่องเท่ียว (Tourist Destination and Tourism Product)จาํเป็นตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น

หรือ 5A คือ ส่ิงท่ีดึงดูดใจ ( Attraction)การเขา้ถึง ( Accessibility)ส่ิงอาํนวยความสะดวก ( Amenity) 

ท่ีพกั (Accommodation) กิจกรรรม (Activity) 

1) ส่ิงท่ีดึงดูดใจ (Attraction)ถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งยิง่เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี

จูงใจใหน้กัท่องเท่ียวเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวสามารถ

แบ่งออกเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาและวฒันธรรม แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมกัมีส่ิงดึงดูดใจมากกวา่ 1 อยา่ง 

2) การเขา้ถึง ( Accessibility)หมายถึงความสะดวกสบายในการเดินทางและเขา้ถึง

แหล่งท่องเท่ียว โดยแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสะดวกสบายและเขา้ถึงไดง่้ายจะส่งผลใหน้กัท่องเท่ียว

เดินทางไดร้วดเร็ว ปลอดภยัและสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน โดยการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวประกอบดว้ย

เส้นทาง พาหนะ สถานี ผูป้ระกอบการขนส่ง ป้ายบอกทาง 

3) ส่ิงอาํนวยความสะดวก ( Amenity) ซ่ึงหมายถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกซ่ึงเป็น

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เช่น สาธารณูปโภค ไฟ 

โทรศพัท ์หอ้งสุขา รถขนส่งสาธารณะ และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็น เช่น โรงพยาบาล 

ธนาคาร ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

4) ท่ีพกั ( Accommodation) แหล่งท่องเท่ียวควรมีจาํนวนท่ีพกัท่ีเพียงพอ มีความ

หลากหลายดา้นประเภท ราคาและการบริการท่ีเหมาะสมกบัสถานท่ีและควรตั้งอยูไ่ม่ไกลจากแหล่ง

ท่องเท่ียวมากนกั 

5) กิจกรรรม ( Activity)แหล่งท่องเท่ียวควรมีกิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลายและ

สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยกิจกรรมต่างๆ

นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ร่วมในช่วงเวลาท่ีพาํนกัหรือเดินทางท่องเท่ียวยงัสถานท่ีนั้นๆได ้เพื่อสร้าง

ความน่าสนใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้นๆ 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555: 114-116)แหล่งท่องเท่ียวเป็นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวหลกัท่ี

รวมเอาสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย จึงทาํใหแ้หล่งท่องเท่ียวมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ย 3 

องคป์ระกอบหรือ 3A ดงัต่อไปน้ี 
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1) ส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว (Attraction)เป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหอ้ยาก

เดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวแลว้ทาํใหเ้กิดความประทบัใจ อาจเป็นส่ิงท่ีใหค้วามรู้หรือความเพลินเพลิน

แก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงส่ิงดึงดูดของแหล่งท่องเท่ียวยอ่มมีความแตกต่างตามความตอ้งการและความ

สนใจของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มโดยส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัมี 6 อยา่งคือ 

(1) ทิวทศัน์หรือทศันียภาพตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา แม่นํ้า ทะเล ฯลฯ 

(2) ความประทบัใจจากลมฟ้าอากาศ เช่น อากาศเยน็สบายปลอดโปร่ง 

(3) คุณค่าทางวฒันธรรม เช่น ส่ิงท่ีน่าสนใจทางประวติัศาสตร์หรือมรดกทาง

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี วดัและศาสนสถาน ชุมชนโบราณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ฯลฯ 

(4) วถีิชีวติและความเป็นอยูข่องชุมชน เช่น มีขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปกรรม งานเทศกาลหรืองานประเพณี การละเล่นพื้นเมือง 

(5) สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น สวนสนุก สวนสัตว ์โรงละคร สนามกีฬา 

สถานเริงรมย ์ศูนยก์ารคา้ ฯลฯ 

(6) กิจกรรมทางการท่องเท่ียว เช่น การเดินป่า การข่ีชา้ง การดูนก การปีนเขา 

การเท่ียวนํ้าตก การล่องแพ ฯลฯ 

2) การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ( Accessibility)เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียว

สามารถเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวได ้โดยมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมท่ี

สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั ซ่ึงการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้ง

พิจารณาใน 6 ดา้นดว้ยกนัคือ 

(1) ประเภทของการคมนาคมขนส่งท่ีจะใหบ้ริการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว โดย

พิจารณาวา่จะใชก้ารขนส่งประเภทใดเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ จึงจะเหมาะสมหรือจะใชข้นส่ง

หลายประเภทร่วมกนัไป เช่น การขนส่งดว้ยรถยนต ์การขนส่งดว้ยรถไฟ การขนส่งดว้ยเคร่ืองบิน 

เป็นตน้ 

(2) เส้นทางการขนส่งเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว โดยพิจารณาถึงสภาพการเดินทาง 

ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภยั และความมีมาตรฐานดีในระดบัสากลของเส้นทาง

ท่ีจะเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

(3) การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเท่ียว โดยพิจารณาถึงจาํนวนท่ีเพียงพอ 

มีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนความสะดวกสบาย รวดเร็วและความปลอดภยัของรถสาธารณะ

และรถนาํเท่ียวท่ีจะใหบ้ริการภายในแหล่งท่องเท่ียว 
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(4) แบบแผนการเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวโดยพิจารณาถึง

ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่

ทั้งการเดินทางของนกัท่องเท่ียวแบบส่วนตวัและแบบครอบครัว 

(5) บริเวณท่ีอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ยานพาหนะ เช่นสถานีขนส่ง ท่ีจอดรถ ท่ี

ลา้งรถ ท่ีซ่อมบาํรุงรักษารถ เป็นตน้ 

(6) ปัญหาการจราจรท่ีอาจเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว โดยพิจารณาถึงปัญหา

การจราจรท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ปัญหาท่ีจอดรถ ปัญหาการจราจรติดขดั ปัญหา

เร่ืองเสียงรบกวนนกัท่องเท่ียว ปัญหาอากาศเป็นพิษ เป็นตน้ 

3) ส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenity) เป็นส่ิงอาํนวยความสะดวก

ท่ีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้นอยา่งประทบัใจ เพื่อให้

นกัท่องเท่ียวอยากจะท่องเท่ียวนานวนัข้ึน หรือกลบัมาเท่ียวซํ้ าในโอกาสหนา้ ซ่ึงส่ิงอาํนวยความ

สะดวกท่ีสาํคญัในแหล่งท่องเท่ียวมี 4 ดา้น คือ 

(1) ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นอาคารและส่ิงก่อสร้างในแหล่งท่องเท่ียว 

ประกอบดว้ยท่ีจาํหน่ายบตัรเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว สาํนกังานท่ีทาํการของแหล่งท่องเท่ียว 

ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ท่ีพกันกัท่องเท่ียว หอ้งนํ้าสาธารณะศาลาหรือซุม้นัง่คอย ร้านคา้ 

ร้านอาหาร บา้นพกัพนกังาน เป็นตน้ 

(2) ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นบริการในแหล่งท่องเท่ียวประกอบดว้ยซุม้ประตู

เขา้ ป้ายเคร่ืองหมาย ลานกิจกรรม สวนหยอ่ม กระถางและท่ีปลูกตน้ไม ้มา้นัง่ โตะ๊ เกา้อ้ี ระบบแสง

สวา่ง ระบบนํ้าใช ้ระบบกาํจดัของเสีย และนํ้าเสีย ระบบกาํจดัขยะมูลฝอย ร้ัว กาํแพง สะพาน 

ขั้นบนัได เป็นตน้ 

(3) ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว ประกอบดว้ย

ความปลอดภยัจากโจรผูร้้ายในแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภยัจากอุบติัเหตุในแหล่งท่องเท่ียว ความ

ปลอดภยัจากพืชและสัตวภ์ายในแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภยัจากการหลงทางภายในแหล่ง

ท่องเท่ียว และความปลอดภยัจากภยัธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว 

(4) ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นป้ายในแหล่งท่องเท่ียวประกอบดว้ยป้ายตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียวเขา้สู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ป้ายแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียว ป้ายแผนท่ีแสดง

จุดท่ีน่าชมของแหล่งท่องเท่ียว ป้ายช้ีท่งภายในแหล่งท่องเท่ียว ป้ายส่ือความหมาย ป้ายเตือน

อนัตรายนกัท่องเท่ียว ป้ายประกาศ อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียวทราบ เป็นตน้ 
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2.1.4 ประเภทของทรัพยากรท่องเทีย่ว 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548:8) กล่าววา่ การท่องเท่ียวจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรท่องเท่ียวเป็น

สินคา้ทางการท่องเท่ียว พร้อมทั้งพฒันาการเขา้ถึงและส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวเพื่อ

อาํนวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่ง

สะดวกสบาย และไดรั้บความสุขในระหวา่งท่องเท่ียว ซ่ึงนกัท่องเท่ียวแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะ

เขา้มาเยีย่มเยอืนทรัพยากรท่องเท่ียวตามประเภทท่ีตนชอบ โดยอาจแบ่งประเภททรัพยากรท่องเท่ียว

ตามการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได ้3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติโดยเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพตามธรรมชาติท่ีมีความสวยงามน่าสนใจต่อการ

เดินทางไปเท่ียวชมซ่ึงรวมถึงบริเวณท่ีมนุษยเ์ขา้ไปปรุงแต่งเพิ่มเติมจากสภาพธรรมชาติในบางส่วน

สามารถแบ่งทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

(1) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทภูมิอากาศ เป็นสถานท่ีท่ีมีลกัษณะอากาศเกิดข้ึน

ตามสภาพธรรมชาติของแต่ละภูมิภาคของโลก ซ่ึงลกัษณะอากาศท่ีปรากฏในพื้นท่ีปรากฏในพื้นท่ี

หน่ึงๆ มกัประกอบดว้ยองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ 4 ชนิด คือ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ลม และความช้ืน 

ในบรรยากาศโดยภูมิอากาศของแต่ละพื้นท่ีทัว่โลกจะแตกต่างกนัไปตามท่ีตั้งของเส้นละติจูดความ

สูงพื้นท่ี กระแสนํ้า และพาย ุจึงทาํใหป้ระเทศต่างๆมีความสวยงามของธรรมชาติตามลกัษณะ

ภูมิอากาศแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงฤดูกาล เป็นเหตุใหป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตภูมิภาคหน่ึง

อยากเดินทางไปเยีย่มเยอืนภูมิภาคเขตอ่ืนเพื่อสัมผสัภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั 

(2) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทววิทศัน์สวยงาม เป็นสถานท่ีมีววิทศัน์ทาง

ธรรมชาติสวยงามและแปลกประหลาดสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางเขา้ไปเยีย่มเยอืนเช่น 

ป่า เขา เกาะ แก่ง ชายหาด ทะเล แม่นํ้า ทะเลสาบ อ่างเก็บนํ้า กวา๊น นํ้าตก นํ้าพุร้อน ทุ่งหญา้ ทุ่ง

ดอกไม ้ลานหิน เนินดินเสาหิน ธารนํ้าแขง็ เป็นตน้ 

(3) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทสัตวป่์า เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามตาม

ธรรมชาติสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดม้ากเช่นกนั เพราะนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากมีความคิดวา่สัตว์

ป่าเป็นส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติท่ีน่าศึกษาหาความรู้ และนบัวนัจะสูญหายไปหมด แต่ยงัคงมีท่ีให้

ท่องเท่ียวศึกษาไดต้ามแหล่งอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์าและสวนสัตวเ์ปิด ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวบางกลุ่ม

กลบัเห็นวา่สัตวป่์าเป็นเกมท่ีน่าต่ืนเตน้ในการล่า นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวบางกลุ่มยงัถูกดึงดุดใจให้

เดินทางไปชมแหล่งท่ีมีสัตวอ์าศยัอยูเ่องตามธรรมชาติเป็นจาํนวนมาก เช่น เดินทางไปชมนก

ปากห่างท่ีวดัไผล่อ้ม เดินทางไปชมฝงูนกเพนกวนิท่ีทวปีแอนตาร์กติกเป็นตน้ 
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2) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวตัถุเป็น

แหล่งทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนตามประโยชน์ของมนุษยเ์องทั้งท่ีเป็นมรดกในอดีตและไดส้ร้าง

เสริมข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนาเป็นส่ิงท่ีแสดงถึง

อารยธรรมและความเจริญกา้วหนา้ของทอ้งถ่ินในสมยัโบราณมีความเจริญดา้นใดบา้ง และเหลือมา

เป็นมรดกตกทอดมายงัชนรุ่นหลงั จึงมีผลดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวไปเยอืนพื้นท่ีนั้นสามารถแบ่ง

ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวตัถุออกเป็น 2 ประเภทท่ี

สาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเภทโบราณสถาน เป็นสถานท่ีท่ีมีอายนุบัร้อยปี หรือโดยลกัษณะแห่ง

การก่อสร้าง หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ท่ีนัน่เป็นประโยชน์ในทางประวติัศาสตร์หรือ

โบราณคดี เช่น ศาสนสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ กาํแพงเมือง คูเมือง พระราชวงั พระตาํหนกั 

บา้นโบราณ เมืองโบราณ อนุสาวรียอ์นุสรณ์สถาน ชุมชนโบราณ เป็นตน้ 

(2) ประเภทโบราณวตัถุ ไม่วา่จะเป็นส่ิงประดิษฐห์รือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของโบราณ ซ่ึงโดยอายหุรือโดยลกัษณะแห่งการประดิษฐห์รือ

โดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของวตัถุนั้นเป็นประโยชน์ในทางประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี 

ในแต่ละจงัหวดัหรือแต่ละประเทศอาจเก็บสะสมไวใ้นพิพิธภณัฑห์รือสถานท่ีเก็บแบบอ่ืนๆ เพื่อให้

ประชาชนเขา้ชม อนัเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์ยาวนานของประเทศและเป็นความ

ภาคภูมิใจของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีไดพ้บโบราณวตัถุลํ้าค่าเหล่าน้ี เช่น ภาพเขียนโบราณ วตัถุ

โบราณ สมบติัโบราณ พระพุทธรูปโบราณ รูปป้ันโบราณ เป็นตน้ 

3) ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็นทรัพยากร

ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในรูปแบบการดาํเนินชีวติของผูค้นในสังคมแต่ละกลุ่มชนท่ีมีความ

แตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา ตลอดจนกิจกรรม

ต่างๆของสังคมท่ีมีผลต่อการดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางไปเยอืน อาจแยกเป็นประเภทยอ่ยท่ี

สาํคญัได ้3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเภทศิลปวฒันธรรม ไดแ้ก่ ชุมชน หมู่บา้น เรือนแพ ตลาด ตลาดนํ้า 

ศูนยว์ฒันธรรม การละเล่นพื้นบา้น ดนตรีพื้นเมือง สินคา้พื้นเมือง ไร่สวน เหมือง วถีิชีวติ อธัยาศยั

ไมตรีของประชาชนเป็นตน้ 

(2) ประเภทประเพณี ไดแ้ก่ ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

เทศกาลกินเจ ประเพณีลอยกระทง งานบุญบั้งไฟ งานพิธีโยนบวั ประเพณีอินทขิล เป็นตน้ 

(3) ประเภทกิจกรรม ไดแ้กกิ้จกรรมแข่งขนักีฬา กิจกรรมบนัเทิง สวนสนุก 

สวนสาธารณะเฉพาะทาง สนามกอลฟ์ สนามแข่งรถ เข่ือนพลงัไฟฟ้า เป็นตน้ สาํหรับกิจกรรมการ
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ท่องเท่ียวควรเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การศึกษาความรู้ในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ควบคู่กบัการไดรั้บความเพลิดเพลิน ซ่ึงมีกิจกรรมการท่องเท่ียวอยูห่ลายกิจกรรม เช่น การเดินป่า 

การศึกษาธรรมชาติ การเล้ียงสัตว ์การพายเรือ การดาํนํ้า การตั้งแคมป์ การล่องแพ การข่ีชา้ง การ

ถ่ายรูป การข่ีจกัรยาน การไต่เขา การตกปลา การแสวงบุญ การนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้ 

 

2.1.5 ประเภทของการท่องเทีย่ว 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้แบ่ง ประเภทของการท่องเท่ียว ตามความสาํคญั และ

สภาพแวดลอ้มได ้12 ประเภทดงัน้ี  

1) แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทาง

ธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน โดยอาจมีเร่ืองราวทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบ

นิเวศท่ีเก่ียวขอ้งโดย การจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งนั้น จะตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม ใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศนั้น มีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

และการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกต่อการรักษาระบบนิเวศ

อยา่งย ัง่ยนื 

2) แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวทิยาการ ( Arts and Sciences Educational Attraction 

Standard) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ

นกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีชดัเจนเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน 

แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีสามารถเพิ่มเติมไดอี้กมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยคุสมยั เม่ือ

มีการระบุชดัวา่กิจกรรมนั้นๆ สามารถใหค้วามรู้และดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้ปัจจุบนัมีปรากฏอยู่

หลายๆ แห่ง ตวัอยา่ง เช่น พิพิธภณัฑเ์ฉพาะทาง แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ 

อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีและ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) 

เป็นตน้ 

3) แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ( Historical Attraction)หมายถึง แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีความสาํคญัและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรือ

อาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายเุก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ สาํคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ เช่น

โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ กาํแพงเมือง คูเมือง พิพิธภณัฑ ์วดั ศาสนสถาน 

และส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

4) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อ

การท่องเท่ียว โดยมีทรัพยากรธรรม ชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวมาเยอืน ซ่ึง

ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตาของสภาพ
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ธรรมชาติ สัณฐานท่ีสาํคญัทางธรณีวทิยาและภูมิศาสตร์อนัเป็นเอกลกัษณ์หรือเป็นสัญลกัษณ์ ของ

ทอ้งถ่ิน นั้นๆ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ ( Special Environmental Features) 

หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทาง วชิาการก็ได ้ 

5) แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อการพกัผอ่นและเสริมสร้างสุขภาพ ใหค้วามสนุกสนาน ร่ืนรม 

บนัเทิง และการศึกษาหาความรู้ แมไ้ม่มีความสาํคญัในแง่ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา

ศิลปวฒันธรรม แต่มีลกัษณะเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมสมยั ตวัอยา่งเช่น ยา่นบนัเทิงหรือสถาน

บนัเทิง สวนสัตว ์สวนสนุกและสวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 

6) แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ( Cultural Attraction) หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

คุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบ

ทอดกนัมา แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีประกอบดว้ย งานประเพณี วถีิชีวติความเป็นอยูข่องผูค้น การ

แสดงศิลปวฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผา่ เป็นตน้ ตวัอยา่งของแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีสาํคญัของประเทศไทยในประเภทน้ีไดแ้ก่ ตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก งานแสดงของชา้งจงัหวดั

สุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

7) แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพนํ้าพุร้อนธรรมชาติในการจดัทาํเกณฑม์าตรฐาน

สาํหรับแหล่งท่อง เท่ียวนํ้าพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงคเ์พื่อเป็นกรอบแนวทางในการจดัการแหล่ง

ท่องเท่ียวประเภทนํ้าพุร้อน ธรรมชาติอยา่งชดัเจน โดยเนน้ในดา้นการกาํหนดมาตรฐานท่ีจาํเป็น

สาํหรับการบริการต่างๆ เน่ืองจากการท่องเท่ียวประเภทน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงดา้นความปลอดภยัของนกั

ท่อง เท่ียวเป็นสาํคญั และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก

นํ้าพุร้อน จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติประเภทหน่ึง ซ่ึงหากไม่มีการกาํหนดมาตรฐานท่ี

ชดัเจน การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้าพุร้อนธรรมชาติได ้

นอกจากน้ี การจดัทาํเกณฑม์าตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพนํ้าพุร้อนธรรมชาติ ยงัมีเป้าหมาย

เพื่อใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวไดน้าํไปใช ้เป็น เคร่ืองมือในการตรวจสอบ

มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของตน และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล ท่ีสาํคญัเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

ของนกัท่องเท่ียว รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว เชิงสุขภาพ นํ้าพุร้อนธรรมชาติของ

ประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 

8) แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด ( Beach Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้

เพื่อการท่องเท่ียว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวมาเยอืน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและอาจเสริม
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กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายหาด ไดแ้ก่ 

การเล่นนํ้า การอาบแดด กีฬาทางนํ้า การนัง่พกัผอ่น รับประทานอาหา เป็นตน้ 

9) แหล่งท่องเท่ียวประเภทนํ้าตก สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว โดยมีนา้ตกเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวมาเยอืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและ

นนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไป

ดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่งนํ้าตก ไดแ้ก่ การวา่ยนา้ การนัง่พกัผอ่น รับประทาน

อาหาร การเดินสาํรวจนา้ตก การล่องแก่งการดูนก และการตกปลา เป็นตน้ 

10) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทถํ้า : แหล่งท่องเท่ียวประเภทถํ้า หมายถึง 

สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว โดยมีถํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมา

เยอืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติ

และอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่ง

ท่องเท่ียวประเภทถํ้า ไดแ้ก่ การเขา้ชมบรรยากาศและหินงอกหินยอ้ยภายในถํ้า การศึกษาดา้น

โบราณคดีของมนุษยย์คุต่างๆ ท่ีเคยอาศยัในถํ้า การนมสัการพระพุทธรูป การใหอ้าหารสัตว ์การ

ปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นตน้ 

11) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ การประเมินมาตรฐานแหล่ง

ท่องเท่ียวประเภท เกาะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ ซ่ึงมีจาํนวนตวัช้ีวดัทั้งหมด 47 ตวัช้ีวดั 

โดยแต่ละตวัช้ีวดัมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวมทั้งส้ิน 235 คะแนน โดย

การใหค้ะแนนจะใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบคุณค่าดา้นการท่องเท่ียวและความ เส่ียงต่อการถูก

ทาํลายมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นแรงดึงดูดใจสาํคญัสาํหรับใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวชมแหล่ง 

ท่องเท่ียว ส่วนองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการมีความสาํคญัของคะแนนรองลงมา และ

องคป์ระกอบดา้นศกัยภาพในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมีความสาํคญัของ คะแนน นอ้ยท่ีสุด 

12) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแก่ง:  แหล่งท่องเท่ียวประเภทแก่ง 

หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว โดยมีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจใหน้กัท่อง 

เท่ียวมาเยอืน และมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั 

ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลกั ไดแ้ก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพกัแรม และการ

เดินป่า ซ่ึงอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติเขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่การดูนก การสาํรวจธรรมชาติ 

การศึกษาพนัธ์ุพืชต่างๆ เป็นตน้ 
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2.1.6 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมความตอ้งการชนิดหน่ึงของมนุษยท่ี์มีมาตั้งแต่ยคุโบราณ และมี

การพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวบวกกบัส่ิงอาํนวยความสะดวกและความสบายท่ีสรรหาดดัแปลงมา

พฒันา โดยอาศยักระบวนการจดัการท่ีเป็นระบบ มีการจดัระบบการใหบ้ริการใหบ้ริการใหดี้ข้ึน

เร่ือยๆ เช่น สถานท่ีพกัแรมท่ีทนัสมยั สวยงาม เหมาะกบักลุ่มท่ีเขา้พกัเฉพาะกลุ่ม เป็นตน้  ส่ิงต่างๆ 

เหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการท่องเท่ียว ทาํใหก้ารท่องเท่ียวกลายเป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมหน่ึง

ท่ีสาํคญัท่ีทุกประเทศยอมรับ 

ปัจจยัองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีประกอบดว้ยส่วนต่าง หลายส่วน 

(Segment) ดว้ยกนั คือ 

1) ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (ทรัพยากรหรือสินมรดกทางการท่องเท่ียว) มีอยู ่ 3 

ประเภท 

(1) ประเภทธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภูเขา นํ้าตก ลาํธาร ทะเลทราย ทะเลสาบ เกาะ แก่ง 

นํ้าพุร้อน บ่อนํ้าร้อน เขตสงวนพนัธ์ุสัตว ์อุทยานแห่งชาติ วนอุทบยาน สวนสัตวเ์ปิด สวนรุกขชาติ 

แหล่งนํ้าจืด หว้ย หนอง คลอง บึง ปะการังและธรรมชาติ ใตท้ะเล ฯลฯ 

(2) ประเภทประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุสถาน และศาสนา ไดแ้ก่ วดั 

โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ ศาสนสถานอนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน ฯลฯ 

(3) ประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม ไดแ้ก่ งานประเพณี ชีวติ

ความเป็นอยู ่วถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน เช่น หมู่บา้น ชาวเขา ชาวเล ศูนยว์ฒันธรรม สวนสนุก 

พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ้า 

(4) ประเภทส่ิงเลียนแบบธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเช่น สินคา้พื้นเมือง

และแหล่งผลิตสินคา้พื้นเมือง กีฬาต่าง ๆ แหล่งบนัเทิงต่าง ๆ ศูนยก์ารคา้ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

ประเทศไทยมีทรัพยากรท่ีหลากหลายเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ แต่ทรัพยากรหลกัท่ีประเทศไทยใช้

เป็นจุดขายมาโดยตลอดมีอยู ่ 2 อยา่ง คือ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรม ดงัน้ี 

ก) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว

สาํหรับเยีย่มชม (Sight-seeing) และพกัผอ่น (Holiday Destination) 

ข) แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ส่วนใหญ่นาํเสนอแหล่งโบราณสถาน

สาํหรับเยีย่มชมอยา่งเดียวแต่ยงัขาดการนาํเสนอภาพรวมของวฒันธรรม ( Living Culture) ท่ียงัคงมี

อยูใ่นปัจจุบนั เช่น วฒันธรรมการกินหรือวธีิชีวติต่างๆ และไม่ไดส้ร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่

นกัท่องเท่ียวและท่องถ่ินก็ไม่ไดรั้บประโยชน์ จึงทาํใหไ้ม่เห็นความสาํคญัในการอนุรักษว์ฒันธรรม
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ของตน ดงันั้น บางอยา่งจึงค่อยๆ สูญหายไปและเป็นผลใหก้ลยทุธ์ดา้นวฒันธรรมของภาครัฐตอ้ง

เป็นไปในเชิงป้องกนัและแกไ้ขปัญหามาโดยตลอด (อุบลวรรณ ประดบัสุข,2545: 63) 

2) การคมนาคมขนส่งมี 3 ทาง คือ 

(1) ทางบก มีการตดัและสร้างถนน การขยายเส้นทางเขา้ไปสู่แหล่งท่องเท่ียว 

การจดับริการสาํหรับนกัท่องเท่ียว เช่น รถนาํเท่ียว รถ เช่า ฯลฯ 

(2) ทางเรือ การสร้างท่าเรือและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการข้ึนเรือ การสร้าง

เรือแพทุกประเภท การจดับริการขนส่งทางเรือ 

(3) ทางอากาศ การปรับปรุงเคร่ืองบินใหมี้ประสิทธิภาพในการขนส่งสูง 

ประหยดั และปลอดภยั การจดัเท่ียวบินใหเ้พียงพอ การปรับปรุงอตัราค่าโดยสารใหน่้าสนใจ 

3) ท่ีพกัแรม มีหลายประเภทหลายรูปแบบใหเ้ลือก และไดม้าตรฐานสากล 

(1) โรงแรม (และบงักะโลสาํหรับนกัท่องเท่ียว) มีการจดัการระบบต่างๆ เพื่อ

อาํนวยความสะดวกและบริการนกัท่องเท่ียว เช่นบริการส่วนหนา้ การจดับริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม บริการหอ้งพกัการจดังานเล้ียง การจดัการประชุมและนิทรรศการ การประชาสัมพนัธ์ 

การจดันนัทนาการ และการบนัเทิง ฯลฯ 

(2) ท่ีพกัแรมประเภทอ่ืนๆ เช่น เกสตเ์ฮาส์ หอพกั ท่ีตั้งแคม้ป์ ท่ีพกัในวดั เรือน

แพ บา้นพกัผอ่น คอนโดมิเนียม ฯลฯ 

4) ร้านอาหารและภตัตาคารมีการจดัแบ่งภตัตาคารออกเป็นประเภทต่างๆ ตาม

เกณฑต่์อไปน้ี 

(1) เกณฑต์างลกัษณะของการบริการ เช่น แบบเสิร์ฟท่ีโตะ๊แบบบุฟเฟต ์แบบตู้

หยอดเหรียญอตัโนมติั ฯลฯ 

(2) เกณฑต์ามบรรยากาศ เช่น สวนอาหาร ร้านอาหารริมทะเล ฯลฯ 

(3) เกณฑต์ามความพิเศษ/จาํเพาะของร้านอาหาร เช่น อาหารญ่ีปุ่น อาหารไทย 

พื้นเมือง ฯลฯ 

(4) เกณฑต์ามสภาพของเจา้ของ เช่น เป็นส่วนหน่ึงของโรงแรม หรือเอกเทศ 

หรือภตัตาคารในเครือ (Chain Restaurant) เช่น ร้านอาหารญ่ีปุ่น ร้านไอศกรีม ฯลฯ 

5) บริการนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์ไดแ้ก่ 

(1) ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการนาํเท่ียว (Tour Operator) 

ก) จดัรายการนาํเท่ียวเบด็เสร็จส่งใหต้วัแทนไปจาํหน่าย 

ข) จดัรายการนาํเท่ียวประเภทต่างๆ สาํหรับผูส้นใจเฉพาะเร่ืองใหแ้ก่องคก์ร 

สถาบนัวชิาชีพต่างๆ 
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ค) การจดันาํเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัใหแ้ก่องคก์รต่างๆ และบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ 

(Incentive) 

ง) บริการวางแผนการจดัการประชุมในประเทศและนานาชาติ 

(2) ตวัแทนจาํหน่ายการท่องเท่ียว (Travel Agency) 

ก) จาํหน่ายทวัร์ท่ีบริษทัจาํกดันาํเท่ียว (Tour Operator) จดัตั้งข้ึน 

ข) เป็นตวัแทนจาํหน่ายตัว๋โดยสารพาหนะเดินทางทุกประเภท 

ค) เป็นตวัแทนสาํรองหอ้งพกัโรงแรมและกิจกรรมบนัเทิงต่าง 

ง) บริการจดัเอกสารการเดินทางต่างๆ 

จ) บริการในดา้นตอ้นรับและรับส่งนกัท่องเท่ียวและใหค้าํแนะนาํในดา้น

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

6) ร้านขายของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมือง มีการผลิตสินคา้ประเภทต่างๆ สาํหรับ

จาํหน่ายแก่นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองหนงั เคร่ืองเรือน ของท่ีระลึกประดบั

พื้นบา้น ของเล่นเด็ก และมีการพฒันารูปแบบสินคา้ เช่น การออกแบบและกาํหนดกระดาษให้

เหมาะสม การเลือกวสัดุและการผลิต เป็นตน้ 

7) ความปลอกภยั ไดแ้ก่การแนะนาํคนในทอ้งถ่ินใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียว

เม่ือไดรั้บความเดือนร้อน การแนะนาํนกัท่องเท่ียวถึงอนัตรายต่าง ๆ การกาํหนดมาตรฐานต่างๆ 

เพื่อความปลอดภยั การขอความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างความมัน่คงปลอดภยั และ

การจดัหน่วยงานพิเศษ เพื่อช่วยเหลือในดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 

8) การอาํนวยความสะดวกในการเขา้ออกเมืองเพื่อความสะดวงรวดเร็ว และเพื่อ

ประโยชน์ของประเทศ ไดแ้ก่ การออกแบบกฎหมายเพื่อผอ่นคลายระเบียบวธีิการเขา้-ออกเมืองการ

ใหบ้ริการขอวซ่ีา การบริการข่าวสารต่างๆ บริการขนส่งกระเป๋าผูโ้ดยสาร บริการขนส่งระหวา่ง

สถานีขนส่งกบัท่ีพกั อาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีสถานีขนส่งต่างๆ 

9) จดับริการอ่ืนๆ สาํหรับนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ 

(1) การจดัการประชุมในประเทศและนานาชาติ 

ก) การจดัหาและการจดัสถานท่ีประชุม อุปกรณ์การประชุม 

ข) การจดัทาํเอกสารและการแจก 

ค) การตอ้นรับอาํนวยความสะดวก 

ง) การจดัเล้ียงและจดันาํเท่ียวแก่ผูป้ระชุม 
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(2) การจดับริการในดา้นสารนิเทศและข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

ก) การจดัพิมพเ์อกสารขอ้มูลแนะแนวสถานท่ีท่องเท่ียวและขอ้มูลอ่ืนๆ 

สาํหรับแจก 

ข) การจดัทาํส่ืออ่ืนๆ เพื่อใชข้อ้มูล 

(3) การจดักิจกรรมการบนัเทิงและกิจกรรมเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจอ่ืนๆ 

ก) การจดัหาอุปกรณ์การกีฬาประเภทต่างๆ 

ข) การจดัรายการบนัเทิงท่ีน่าสนใจเป็นคร้ังคราว 

10) การเผยแพร่โฆษณาเพื่อการจูงใจและทาํใหแ้หล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกัของ

นกัท่องเท่ียว เช่น การจดัทาํส่ือ ( Media) ต่างๆ อาทิ วดีีทศัน์ แผน่ปลิว การประชาสัมพนัธ์ การจดั

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด เป็นตน้(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2535: 5) 

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการท่องเทีย่ว  

 

การจดัการการท่องเท่ียว หมายถึง กระบวนการในจดัการการท่องเท่ียวดา้นต่างๆ ใหมี้

ประสิทธิภาพ มีระเบียบ และมีการใชท้รัพยากรทางการท่องเท่ียวอยา่งมีความเหมาะสม เพื่อให้

บรรลุตามแผนหรือเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ี ไดมี้ผูส้นใจและศึกษาแนวคิดการจดัการการ

ท่องเท่ียวไวห้ลายท่าน ไดแ้ก่ 

ไกรลาศปสุวฒันกุล (2550) การบริหารและจดัการการท่องเท่ียว หมายถึงการกระทาํอยา่งมี

เป้าหมาย ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริง 

รวมทั้งขอ้จาํกดัต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดลอ้มการกาํหนดแนวทางมาตรการและแผนปฏิบติั

การท่ีดี ตอ้ งคาํนึงถึงกรอบความคิดท่ีไดก้าํหนดไว ้มิฉะนั้นแลว้ การจดักาท่องเท่ียวจะดาํเนินไป

อยา่งไร้ทิศทางและประสบความลม้เหลว การพิจารณาการจดัการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ  (System 

Approach) และบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายนั้น จาํเป็นจะตอ้งพิจารณาระบบ ยอ่ย  (Sub 

System) หรือองคป์ระกอบหลกัของการจดัการท่องเท่ียว บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละ องคป์ระกอบ 

และความสัมพนัธ์ (Relationship) ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดลอ้ม

ของระบบการท่องเท่ียวดว้ยองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัในระบบการท่องเท่ียวจาํแนกไดเ้ป็น  3 

องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ทรัพยากรการท่องเท่ียว  (Tourism Resource) เป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียวและ

เป็นจุดหมายปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว ซ่ึงทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง
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ส่ิงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวใหเ้กิดการเดินทางไปเยอืนหรือไปท่องเท่ียว ทั้งน้ี อาจแบ่ง

ทรัพยากรการท่องเท่ียวออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ทรัพยากรทางธรรมชาติ  (Natural Tourism Resource) เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ี

มีความงามตามธรรมชาติสามารถดึงดูดใหค้นไปเยอืนหรือไปท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีนั้น เช่น ภูเขาป่าไม ้

นํ้าพุร้อน ถํ้า นํ้าตก ชายทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เข่ือน อ่างเก็บนํ้า แหล่งนํ้าจืด  (หว้ย บึง 

หนอง คลอง ) เป็นตน้ บางแห่งไดรั้บ การจดัใหเ้ป็นสวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน 

อุทยานแห่งชาติ เขตสงวนพนัธ์ุสัตว ์สวนสัตวเ์ปิด อุทยานนกนํ้า เป็นตน้ 

(2) ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  (Man-made Tourism Resource) นบัเป็นมรดก

ทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) เป็นผลงานท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรค ์ท่ีอนุชนรุ่นหลงั บงัเกิด

ความหวงแหนและปฏิบติัสืบสานต่อไป ทั้งน้ีทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน แบ่งออกได้  3 ชนิดไดแ้ก่ 

แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Tourism Resource) เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึนตามประสงคห์รือประโยชน์ของมนุษยเ์อง ทั้งท่ีเป็นมรดกในอดีตและไดส้ร้างเสริมในปัจจุบนั 

แต่มีผล ดึงดูดใหค้นไปเยอืนหรือไปท่องเท่ียวยงัพื้นท่ีนั้น เช่น พระราชวงั ศาสนสถานแหล่ง

โบราณคดีก่อนประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ พิพิธภณัฑ ์กาํแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวติัศาสตร์ 

อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน เป็นตน้ 

แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติ (Culture and Rural way of 

Life) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในรูปแบบ การดาํเนินชีวติของผูค้นในสังคม ซ่ึงปฏิบติั

ยดึถือสืบทอดต่อกนัมา เช่น ประเพณีในรอบปีทั้งประเพณีในราชสาํนกั  (พระราชพิธีต่าง ๆ ) 

ประเพณีไทย ประเพณีทอ้งถ่ิน ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้ง กบัความเช่ือท่ีเก่ียวกบัศาสนา ประเพณีท่ี

เก่ียวขอ้งกบับุคคล เช่น พิธีโกนจุก พิธีแต่งงาน พิธีบวชและพิธีศพ เป็นตน้นอกจากน้ี ยงัมีวถีิชีวติ

ของผูค้นในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การสร้างบา้นเรือนชุดแต่งกาย อาหารประจาํถ่ิน การประดิษฐข์องใชเ้พื่อ

การดาํรงชีวติ ภาษาพดูในทอ้งถ่ินและวรรณคดีพื้นบา้น เป็นตน้ หมู่บา้นท่ีมีวถีิชีวติท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะ นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

(3) แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการและบนัเทิง  (Recreation Attraction) เป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อการพกัผอ่นท่ีใหค้วามร่มร่ืน บนัเทิง เช่น สวนสัตวส์วนสนุก 

สวนนํ้า ศูนยว์ฒันธรรม ศูนยก์ารแสดงศิลปะสมยัใหม่ แหล่งบนัเทิง ศูนยก์ารคา้ศูนยก์ารประชุม 

เป็นตน้ 

2) การบริการการท่องเท่ียว  (Tourism Service) ไดแ้ก่ การใหบ้ริการเพื่อการ

ท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของพื้นท่ีนั้นๆ เป็นการใช้

ความสะดวกระหวา่งการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะบริการการท่องเท่ียวท่ีสาํคญั ไดแ้ก่
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บริการขนส่งภายในแหล่งท่องเท่ียว บริการท่ีพกัแรม บริการอาหารและบนัเทิง บริการนาํเท่ียวและ

มคัคุเทศก ์รวมถึงบริการจาํหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 

3) การตลาดการท่องเท่ียว  (Tourism Market or Tourist) การท่ีจะมีนกัท่องเท่ียว เดิน

ทางเขา้มา ท่องเท่ียวนั้น จะตอ้งมีการตลาดการท่องเท่ียวในการชกันาํใหเ้ขา้มาท่องเท่ียวซ่ึง

การตลาดการท่องเท่ียว หมายถึง ความพยายามท่ีจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของตน และใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและบริการ

ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้น โดยการตลาดการท่องเท่ียวทาํได ้2 วธีิ 

(1) การใหข้อ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว หมายถึง การใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ือง

ต่างๆ ทางการท่องเท่ียว เช่น ทรัพยากรท่องเท่ียว ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและ

บริการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

(2) การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว หมายถึง การส่ือขอ้มูล

ข่าวสารท่องเท่ียวไปยงันกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายโดยผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร

หนงัสือพิมพ ์จดหมาย เป็นตน้ เพื่อเชิญชวนกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวของตน รูปแบบการท่องเท่ียวนั้นอยูท่ี่ความแตกต่างในองคป์ระกอบยอ่ย

และความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัมีส่ิงแวดลอ้มนอกระบบท่ีเก่ียวขอ้งเก้ือหนุน

เป็นอุปสรรคหรือไดรั้บผลกระทบจากการท่องเท่ียวอีกหลายประการ เช่น สภาพกายภาพและระบบ

นิเวศ ส่ิงแวดลอ้ม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวฒันธรรม องคก์รและ

กฎหมาย เป็นตน้ 

การจดัการ (Management) หมายถึง การดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงคาํวา่การ

ดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น รวมถึงการจดัการ การเก็บรักษา ซ่อมแซม การใชอ้ยา่งประหยดั 

อีกทั้งการสงวนเพื่อใหส่ิ้งท่ีดาํเนินการนั้นสามารถใหผ้ลย ัง่ยนื (Sustained Yields) ต่อมวลมนุษย์

และธรรมชาติ (อาํนาจ เจริญศิลป์, 2547:2) 

การจดัการทรัพยากรท่องเท่ียว หมายถึง การวางแผนการท่องเท่ียวและดาํเนินการให้

เป็นไปตามแผน โดยมีการจดัองคก์ร การบริหารงานบุคคล การอาํนวยการและการควบคุมอยา่ง

เหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้พร้อมทั้งมีการประเมินผลต่อการท่องเท่ียวดว้ย (บุญเลิศ 

จิตตั้งวฒันา, 2548: 327) 

การจดัการทรัพยากรท่องเท่ียว หมายถึง การดาํเนินการต่อทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ

เพื่อใหท้รัพยากรสามารถเอ้ืออาํนวยใหม้นุษยมี์ใชต้ลอดไป โดยไม่ขาดแคลนและมีปัญหาใดๆ 

(วศิน อิงคพฒันากุล, 2548:67) 
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จากบทความขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ การจดัการทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นการดาํเนินการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ (พรพิมล เมธาลกัษณ์ , 2549:34) ไดก้ล่าววา่ การจดัการนั้นจะตอ้งมีแนวการ

ดาํเนินการและขั้นตอน รวมทั้งวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการอยา่งแน่นอน และการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติตอ้งยดึหลกัสาํคญั 3 ประการ 

1) หลกัการสงวน (Reservation) ใชก้บัทรัพยากรธรรมชาติบางอยา่งท่ีกาํลงัจะหมด

ไปทรัพยากรบางอยา่งเม่ือสงวนไวแ้ลว้ สามารถพฒันาใหมี้ปริมาณเพิ่มข้ึนจนเพียงพอท่ีจะนาํมาใช้

ประโยชน์อีก 

2) หลกัการอนุรักษ์  (Conservation) เป็นแนวทางการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ดว้ยวธีิฉลาดเหมาะสม ลดการสูญเสียไดน้อ้ยท่ีสุดและทรัพยากรบางอยา่งสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่

ไดอ้ยา่งคุม้ค่าและป้องกนัมลพิษไม่ใหเ้กิดข้ึนดว้ย 

3) หลกัการพฒันา  (Development) เป็นการดาํเนินการต่อจากสองหลกัการแรกช่วย

ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนจนเหมาะสมการการดาํรงชีวติของมนุษยม์าก

ท่ีสุด 

ซ่ึงการจดัการการท่องเท่ียว จะประกอบไปดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

1) การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง คือ การจดัการในดา้นของ

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อการเดินทางของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

ไดแ้ก่ ถนน ป้ายบอกทาง การขนส่ง การคมนาคม ทางบกและทางนํ้า 

2) การจดัการดา้นแหล่งท่องเท่ียว คือ การจดัการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเท่ียวในส่วน

ต่างๆใหมี้ความเหมาะสม มีคุณภาพ และมีความพร้อม ซ่ึง แหล่งท่องเท่ียว ถือเป็นองคป์ระกอบท่ี

สาํคญัท่ีสุดในการจดัการ เพราะเป็นส่ิงท่ีจะดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียว 

3) การจดัการดา้นท่ีพกั คือ การจดัการบริการดา้นท่ีพกัแรมต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว

ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน และมีความเหมาะสม กลมกลืนกบัแหล่งท่องเท่ียว ถือเป็นอีกดา้นของ

องคป์ระกอบในการจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีความสาํคญั ต่อการดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว ใหอ้ยากมาพกั

ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 

4) การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว  คือ การจดัการท่ีทาํใหเ้กิดกิจกรรม

ต่างๆในแหล่งท่องเท่ียว สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งนกัท่องเท่ียวและคนในชุมชน ซ่ึงกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวติดั้งเดิมของคนในชุมชน หรือพื้นท่ีนั้นๆ เช่น การ

พายเรือ การทาํนา การทาํงานฝีมือ การแสดงพื้นบา้น หรือเป็นในรูปแบบวฒันธรรมการดาํรงวถีิ

ชีวติในดา้นต่างๆ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว จะทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกประทบัใจในแหล่ง

ท่องเท่ียวนั้นๆ 
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5) การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ คือ  การการจดัการส่ิงอาํนวยความ

สะดวกทางการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีมีในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อตอบสนองความตอ้งการและบริการ

นกัท่องเท่ียว เช่น หอ้งนํ้า ป้ายบอกทาง ถงัขยะ ป้ายส่ือความหมายต่างๆเป็นตน้ 

ในส่วนของยทุธศาสตร์ในการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยนั้น กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬาไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว พ .ศ. 2555-2559 โดยประกอบดว้ยยทุธศาสตร์

ดา้นการท่องเท่ียว 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

1) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อการ

ท่องเท่ียว 

(1) พฒันาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียว 

(2) พฒันาและปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว 

(3) สร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดินทางท่องเท่ียวกบั

ประเทศเพื่อนบา้นและในภูมิภาค 

2) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

(1) พฒันายกระดบัคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ 

(2) ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 

(3) ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 

3) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสินคา้ บริการและปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว 

(1) พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์กิจกรรม นวตักรรมและเพิ่มมูลค่าดา้นการท่องเท่ียว 

(2) เสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพฒันาการคา้ การลงทุนดา้นการท่องเท่ียว 

(3) พฒันามาตรฐานสินคา้ และบริการท่องเท่ียว 

(4) ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

(5) พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนั 

4) ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

(1) สร้างและเผยแพร่ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียว 

(2) สร้างสภาพแวดลอ้มและพฒันาระบบสนบัสนุนการตลาดท่องเท่ียว 

(3) ส่งเสริมการท่องเท่ียว เพื่อสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

(4) สร้างกระแสการรับรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้การท่องเท่ียว 

(5) สร้างกระแสการเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
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5) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว 

(1) สร้างและพฒันากลไกในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ

พฒันาการท่องเท่ียว 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 

2.3.1 ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

สถาบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อชมส่ิงท่ีแสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น ปราสาท พระราชวงั วดั 

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ประเพณี วถีิการดาํเนินชีวติ ศิลปะทุกแขนง และส่ิงต่างๆ ท่ีแสดงถึง

ความเจริญรุ่งเรืองท่ีมีการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การดาํเนินชีวติของบุคคลในแต่ละ

ยคุสมยั ผูท้่องเท่ียวจะไดรั้บทราบประวติัความเป็นมา ความเช่ือ มุมมองความคิด ความศรัทธา 

ความนิยมของบุคคลในอดีตท่ีถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบนัผา่นส่ิงเหล่าน้ี 

ไกรฤกษ ์ป่ินแกว้ ( 2556)ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการศึกษา

หาความรู้ในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม มีการบอก

เล่าเร่ืองราวในการพฒันาทางสังคมและมนุษยผ์า่นทางประวติัศาสตร์อนัเป็นผลเก่ียวเน่ืองกบั

วฒันธรรม องคค์วามรู้ และการใหคุ้ณค่าของสังคม โดยสถาปัตยก รรมท่ีมีคุณค่าหรือ

สภาพแวดลอ้มอยา่งธรรมชาติ ท่ีสามารถแสดงออกใหเ้ห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ท่ีไดรั้บ

จากธรรมชาติ สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่องคนในแต่ละยคุสมยัไดเ้ป็น

อยา่งดี ไม่วา่จะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 

วรีะพล ทองมา วนิิตรา ลีละพฒันา และนวลจนัทร์ ทองมา ( 2554)การท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมหมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อช่ืนชมกบัเอกลกัษณ์ความงดงามทางวฒันธรรมของ

กลุ่มชนอ่ืน โดยตอ้งเคารพในวฒันธรรมของกนัและกนัเพื่อก่อใหเ้กิดมิตรภาพ ความรู้ ความเขา้ใจ 

ความซาบซ้ึงในวฒันธรรมของชุมชนทั้งยงัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน วฒันธรรมและ

ส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุดขณะเดียวกนัชุมชนทอ้งถ่ินก็ไดผ้ลประโยชน์จากการท่องเท่ียวในดา้นการ

สร้างรายไดแ้ละการจา้งงาน 
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2.3.2 ลกัษณะของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม  

เพียงกานต ์นามวงศ ์( 2552: 18-19) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม 9 ประการคือ 

1) เป็นการท่องเท่ียวท่ีใหค้วามสาํคญักบัประวติัศาสตร์ โบราณสถาน 

ศิลปวฒันธรรมและประเพณี โดยยดึหลกัการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมใหค้ง

สภาพเดิมเพื่อสิบต่อไปยงัอนุชนรุ่นหลงั 

2) เป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีมีการจดัการอยา่งย ัง่ยนืทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึหลกัการไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

3) เป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีใหค้งไวซ่ึ้งวถีิชีวติของทอ้งถ่ินในแง่สังคมและ

วฒันธรรมโดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้งใหเ้ป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวตอ้งการศึกษาความแตกต่างทางดา้น

สังคมและวฒันธรรม 

4) เป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งนกัท่องเท่ียว 

ผูดู้แลแหล่งท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวและประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยยดึหลกัท่ีวา่

ตอ้งใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการท่องเท่ียว 

5) เป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมและไดรั้บ

ผลประโยชน์โดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้ใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมและไดรั้บผลประโยชน์อนัเป็นการ

กระจายรายสู่ชุมชน 

6) เป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีมีการตลาดของการบริการท่องเท่ียวครบตาม

เกณฑแ์ห่งการอนุรักษอ์ยา่งแทจ้ริง โดยยดึหลกัการอนุรักษว์ฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

7) เป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ เพิ่มคุณค่า

แบะประสบการณ์ท่ีไดรั้บทาํใหก้ลบัมาเท่ียวซํ้ าอีก โดยยดึหลกัวา่กิจกรรมท่องเท่ียวตรงตรงตาม

ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว 

8) เป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีคาํนึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ีและ

ความสะอาดของพื้นท่ี โดยยดึหลกัวา่ตอ้งไม่เกินขีดความสามรถรองรับขอองพื้นท่ีในทุกๆดา้น 

9) เป็นการท่องเท่ียวท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัของชีวติทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว  

โดยยดึหลกัวา่ป้องกนัรักษาความปลอดภยันกัท่องเท่ียวอยา่งเขม้งวด 
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2.3.3 องค์ประกอบของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

เพียงกานต ์นามวงศ์ (2552: 19-20) องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสาํคญั

ควร มี 6 ดา้นดงัต่อไปน้ี 

1) องคป์ระกอบดา้นการท่อเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว

ทางวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน อนัประกอบไปดว้ยส่ิงดึงดูดใน 10 ประการ คือ 

(1) ประวติัศาสตร์และร่องรอยทางประวติัศาสตร์ท่ียงัปรากฏใหเ้ห็น 

(2) โบราณคดีและพิพิธภณัฑส์ถานต่างๆ 

(3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในทอ้งถ่ินและส่ิงปลูกสร้าง ผงัเมือง รวมทั้ง

ซากปรักหกัพงั 

(4) ศิลปะ หตัถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ันและแกะสลกั 

(5) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา 

(6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ 

(7) ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 

(8) วถีิชีวติ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย การทาํอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร 

(9) ประเพณี วฒันธรรมพื้นบา้น ขนบธรรมเนียมและเทศกาลต่างๆ 

(10) ลกัษณะงานหรือเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีมีการนาํมาใชเ้ฉพาะทอ้งถ่ิน 

2) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการ

ศึกษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศในแหล่งท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรม เพื่อปลูกจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งในการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ

ท่องเท่ียว 

3) องคป์ระกอบดา้นธุรกิจท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการใหบ้ริการทางการท่องเท่ียว

โดยผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียว เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวและไดรั้บผลตอบแทนใน

กาํไรสู่ธุรกิจการท่องเท่ียว ซ่ึงผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม

ศึกษา อีกทั้งช่วยอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

4) องคป์ระกอบดา้นการตลาดท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการคาํนึงถึงการตลาด

ท่องเท่ียวคุณภาพ โดยแสวงหานกัท่องเท่ียวคุณภาพใหเ้ดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวคุณภาพไดรั้บรู้และประสบการณ์จากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งพึงพอใจ 

อีกทั้งช่วยอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

5) องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการคาํนึงถึง

การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใหชุ้มชนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้นมีส่วนร่วมใน
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การพฒันาหรือจดัการท่องเท่ียวอยา่งเตม็รูปแบบและรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกระจายรายไดสู่้

ทอ้งถ่ิน และยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 

6) องคป์ระกอบดา้นการสร้างจิตสาํนึกแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวท่ี

คาํนึงถึงการปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งทางการท่องเท่ียวแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีการใหค้วามรู้

และส่ือความหมายในการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหทุ้ก

ฝ่ายเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.3.4 ประเภทนักท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

Bywater(อา้งถึงใน กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณและศรันยา แสงล้ิมสุวรรณ , 2555) ไดแ้ยก

ประเภทของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไว ้3 ประเภทคือ 

1) นกัท่องเท่ียวตามแรงกระตุน้ทางวฒันธรรม ( Culturally Motivated)หมายถึงผูท่ี้

เดินทางท่องเท่ียวดว้ยเหตุผลทางวฒันธรรมนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ ศึกษา

วฒันธรรมและมีพฤติกรรมท่ีจะพกัในสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นเวลานาน 

2) นกัท่องเท่ียวตามแรงบนัดาลใจทางวฒันธรรม ( Culturally Inspired) หมายถึงผูท่ี้

ถูกดึงดูดใจดว้ยศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ 

โดยนกัท่องเท่ียวประเภทน้ีจะใชร้ะยะเวลาท่ีจะพกัอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวนอ้ยกวา่ประเภทแรกและมี

โอกาสเดินทางกลบัมาอีกคร้ังในอนาคต 

3) นกัท่องเท่ียวตามแรงดึงดูดทางวฒันธรรม ( Culturally Attracted)หมายถึง ผูท่ี้มี

ความสนใจในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน โดยนกัท่องเท่ียวประเภทน้ีมีระยะเวลาในการ

ท่องเท่ียวนอ้ยเป็นในลกัษณะเยีย่มชมมากกวา่การพกัอาศยั 

ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั Smith (2003)ซ่ึงไดจ้ดัประเภทและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวใน

แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมไวด้งัน้ี 
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ตารางที ่2.1 ประเภทและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

 

ประเภทนักท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม สถานที่และกจิกรรม 

นกัท่องเท่ียวแหล่งมรดก 

นกัท่องเท่ียวศิลปะ 

นกัท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

นกัท่องเท่ียววฒันธรรมเมือง 

นกัท่องเท่ียววฒันธรรมชนบท 

นกัท่องเท่ียววฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

นกัท่องเท่ียววฒันธรรมทนัสมยั 

ปราสาท พระราชวงั บา้นโบราณ แหล่งโบราณคดี 

โรงละคร เทศกาล งานประเพณี 

ถ่ายภาพ วาดภาพ ทาํอาหาร หตัถกรรม 

แหล่งประวติัศาสตร์ แหล่งอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ชุนชน ฟาร์ม พิพิธภณัฑ์

ธรรมชาติ 

ชาวเขา ทะเลทราย เดินป่า ศิลปะและหตัถกรรม 

สวนสนุก หา้งสรรพสินคา้ งานแข่งขนักีฬา 

 

2.3.5 ความสําคัญของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

วลัลภ ทองอ่อน (2550: 27) กล่าววา่ลกัษณะสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คือ การ

ท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ผูอ่ื้นและยอ้นกลบัมามองตนเองอยา่งเขา้ใจความเก่ียวพนัของสรรพส่ิงใน

โลกท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้โดยกล่าวถึงส่วนประกอบท่ีสาํคญั 3 ประการดงัน้ี 

ประการแรก ตอ้งเปล่ียนการท่องเท่ียว (Tourism) เป็นการเดินทาง ( Travel) ไปศึกษา

ตามความสนใจของตนเอง การเดินทางตอ้งเป็นโลกส่วนตวั เดินทางไปอยา่งเกรงใจ เคารพต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและชุมชน มีความสุขจากการเดินทางเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่

การไปบุกรุกพิธีกรรม ความเช่ือของชาวบา้น หรือเพื่อซ้ือสินคา้ 

ประการท่ีสองตอ้งใหก้ารศึกษา โดยเฉพาะกบัเด็กๆ ใหเ้รียนรู้และเขา้ใจการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเน่ืองจากในปัจจุบนัไม่มีทางเลือกหนีนกัท่องเท่ียวไปได ้จึงควรให้

การศึกษาแก่เยาวชนวา่ จะเผชิญกบัสถานการณ์น้ีอยา่งไร จะไดป้ระโยชน์ เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียน

วฒันธรรมไดอ้ยา่งไร 

หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนวชิาการท่องเท่ียว ควรมีหลกัสูตรท่ีสร้างภูมิคุม้กนั

ไม่ใหมี้การเสพการขายท่ีไม่เคารพผูอ่ื้น และตอ้งเร่งสร้างบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวใหมี้คุณภาพ รู้

เร่ืองวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ไม่ใช่รู้เร่ืองภาษาอยา่งเดียว มคัคุเทศกก์็ตอ้งมีความรู้เป็นวทิยากร

ไม่ใช่คนรับใชข้องนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการบริการทุกอยา่ง 

ประการท่ีสาม ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเคารพวฒันธรรมของเพื่อนบา้นของชุมชนอ่ืน รวมทั้ง

เคารพ 
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วฒันธรรม ศกัด์ิศรี และผูค้นของเราเองดว้ย ตอ้งมีพื้นฐานท่ีหนกัแน่นท่ีผูม้าเยอืนจะละเมิดมิได ้

เพราะหากเราไม่เคารพวฒันธรรมของเรา นกัท่องเท่ียวอ่ืนก็จะไม่เคารพเช่นกนั 

 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

กิตติมศกัด์ิ คุม้วงษ ์( 2555)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาแห่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมกรณีศึกษาชุมชนวดับางหวัเสือ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ผลจาก

การท่องเท่ียวทาํใหชุ้มชนมีการปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีอาชีพ

ใหม่ๆ มีการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม รักษาวฒันธรรมของชุมชนรวมทั้งเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนวดับางหวัเสือใหบ้รรลุ

ศกัยภาพสูงสุด ควรดาํเนินการดา้นการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวควรปรับปรุง ตกแต่ง

สภาพแวดลอ้มใหส้วยงาม มีระเบียบ สะดวกสบาย ควรใหค้นในพื้นท่ีมีสวนร่วมในการดูแลความ

ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ควรประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวใหก้วา้งขวางมากข้ึน ควร

เสริมสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีของชุมชน ควรพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนให้

น่าสนใจและมีคุณภาพ นอกจากน้ีภาครัฐควรเขา้มาพฒันาสาธารณูปโภค กาํหนด กฎ ระเบียบต่างๆ

ใหเ้หมาะสม ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวคงเพิ่มความเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ จดัใหมี้โฮมส

เตยแ์ละท่ีพกัริมนํ้า 

ชายชาญ ปฐมกาญจนและนรินทร์ สังขรั์กษา ( 2558)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองแนวทางการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดบางหลวง จงัหวดันครปฐม

พบวา่ แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมควรมีการพฒันาบุคลากร

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีมีจิตอาสาในการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชน ดา้นงบประมาณความมีการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนงบประมาณให้

เพียงพอ ควรมีการร่วมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ ประสานงานเป็นเครือข่าย 

ณฐัวฒิุ สุวรรณช่างและคณะ (2551)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนวดัเกาะ พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่

เพศชาย อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 21-25 ปี เป็นนกัเรียนนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียตํ่ากวา่ 5,000 บาท

เหมือนกนัทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถส่วนตวั 

ในดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัการดา้นการท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศมีความพึงพอใจในองคป์ระกอบต่างๆอยูใ่นระดบัมาก มีเพียงดา้นความสวยงามและ

ความน่าสนใจท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขณะท่ีชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ
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มาก ในขณะท่ีความพึงพอใจดา้นบริการสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก นกัท่องเท่ียว

ชาวไทยมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

วริศรา บุญสมเกียรติ ( 2554)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาแห่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความเห็น

ท่ีสดคลอ้งกนัคือ วดัพระธาตุวรมหาวหิาร วดัธาตุนอ้ยและโบราณสถานโมคลานมีศกัยภาพมากทั้ง 

3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง และดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจแต่มีความแตกต่าง

กนัในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและดา้นการบริหารจดัการ กล่าวคือ

วดัพระธาตุวรมหาวหิารมีศกัยภาพมากในการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ส่วนอีก

สองแหล่งมีศกัยภาพปานกลาง ในดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยพบวา่นกัท่องเท่ียวมี

ความพึงพอใจมากในดา้นกายภาพ ดา้นการเขา้ถึงแหล่ง ดา้นคุณค่าและความดึงดูดใจ ดา้นส่ิง

อาํนวยความสะดวกและดา้นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมี

ความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเท่ียววา่ยงัตอ้งมีการพฒันาเพื่อใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่ง

ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยคนในชุมชน ผูดู้แลแหล่งท่องเท่ียว ภาครัฐ และภาคเอกชนตอ้งมีส่วนร่วมใน

การบริหารจดัการอยา่งมีแผนและมีระบบ 

สุธาทิพย ์เขม็นอ้ย (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา: ตลาดบางหลวง อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะศึกษาถึงระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และเพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมอยา่งย ัง่ยนืของตลาดบางหลวง หลวง อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 350 ราย ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของชุมชน ความผกูพนัต่อชุมชน 

และการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนตลาดบางหลวง อยูใ่น

ระดบักลาง การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื จาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ส่วนความสาํคญัระหวา่งการมีส่วนร่วม

ในการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื กบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มและความผกูพนัต่อชุมชน พบวา่มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั โดยเป็นความสาํพนัธ์ในระดบัตํ่า 

หรรษา มีมงคลกุลดิลก  (2551) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนในการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรมในชุมชนแขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานครโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง ข้ อมูลพื้นฐาน เก่ียวกบัลกัษณะพื้นท่ีทางกายภาพ 

ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจการคมนาคม ของชุมชนแขวงสมเด็จเจา้พระยา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรมศึกษาลกัษณะเด่นดา้นต่าง ๆ ในชุมชนอนัเป็นแนวทางในการ
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พฒันาและปรับปรุงเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรมในชุมชนแขวงสมเด็จเจา้พระยาศึกษา

โอกาสและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรมในชุมชนแขวงสมเด็จ

เจา้พระยา ศึกษาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรม

ในชุมชนแขวงสมเด็จเจา้พระยา เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม 

โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนแขวงสมเด็จเจา้พระยา  โดยนาํหลกัการวจิยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Perspective) มาใชเ้ป็นหลกัการศึกษาคร้ังน้ี โดยใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามจาก

กลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ กลุ่มผูน้าํชุมชน กลุ่มประชาชนใน

ชุมชน และกลุ่มนกัท่องเท่ียว เม่ือไดข้อ้มูลจากการสาํรวจการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตไม่มี

ส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแลว้ นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ในเชิงพรรณนา โดยแบ่งเป็นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้อนัไดม้าจากขอ้มูลในแต่ละวนัท่ีลงภาคสนาม และการวเิคราะห์ขอ้มูลรวม

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด นาํมาสร้างกระบวนการวางแผน เป็นการสร้างความเช่ือมโยง

ของขอ้มูลเขา้กบัหลกัการและทฤษฎี ทาํใหภ้าครัฐและชุมชนสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรมในชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ประกอบศิริ ภกัดีพินิจ  (2545) ศึกษาเร่ือง ศกัยภาพการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ

ชุมชนริมกวา๊นพะเยา : กรณีศึกษาชุมชนบา้นร่องไฮ ตาํบลแม่ใส อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา  มี

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคือ 1) เพื่อศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้ง

ร่องไฮ ตาํบลแม่ใส อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 2) เพื่อศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

มาเยอืนกวา๊นพะเยา 3) เพื่อวเิคราะห์หาขอ้เสนอแนะแนวทางจดัทาํแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา

จงัหวดัพะเยา 2) หวัหนา้ครัวเรือนในชุมชนบา้นร่องไฮและ 3) ประชาชนผูป้ระกอบอาชีพพื้นบา้น

ในชุมชนบา้นร่องไฮโดยใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพผสมกบัการวจิยัเชิงปริมาณ 

Esu and Arrey (2009) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อเทศกาลการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยวดัคุณลกัษณะของงานเทศกาลไดแ้ก่ องคก์ร การประชาสัมพนัธ์ ส่ิง

อาํนวยความสะดวก การชอ้ปป้ิง อาหาร เคร่ืองด่ืม ส่ิงอาํนวยความสะดวก บรรยากาศและความ

ปลอดภยั จากการศึกษาพบวา่คุณลกัษณะท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวคือ 

องคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การประชาสัมพนัธ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและความเป็นมิตรของ

คนในชุมชน ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาและประชาสัมพนัธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปตามความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบวา่ลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมหรือมีเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้นในขณะท่ีลกัษณะ

ทางพฤติกรรมกลบัส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 
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Sumaran, Kannan and Milton (2013)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ต่อแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์พบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่

แหล่งท่องเท่ียวเป็นจุดหมายปลายทางท่ีมีคุณค่าทั้งยงัไดรั้บความรู้ท่ีดีเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวซ่ึง

ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเตม็ใจจ่ายและตดัสินใจกลบัมาเท่ียวซํ้ าในอนาคต โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจต่อ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์  อาหาร ท่ีพกัและความเป็น

มิตรของผูป้ระกอบการบริษทัทวัร์เป็นอยา่งมาก และมีความพึงพอใจต่อสภาพอากาศและความมี

นํ้าใจของคนในชุมชน ในขณะท่ีไม่พอใจต่อทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสารของ ผูป้ระกอบการ

บริษทัทวัร์ การจราจรในพื้นท่ี ท่ีจอดรถและอตัราคุณภาพต่อราคา 

 

2.5 บริบทของชุมชนคลองบางหลวง 

 

ชุมชนคลองบางหลวงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ในอดีตพื้นท่ีบริเวณคลองน้ีจะเป็นท่ีนาํพืชผกั

ผลไมต่้างๆอมาขายระหวา่งคลองบางจากกบัคลองบางหลวง เป็นยา่นท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมากเคย

มีร้านทอง ถึง หา้ร้าน เป็นท่ีอยูข่นุนางขา้ราชบริภารต่างๆ ตั้งแต่สมยัพระเจา้ตากสินสร้างราชธานีฝ่ัง

ธนและบริเวณคลองบางหลวงอยูใ่กลก้บัเขตพระนคร การท่องเท่ียวของท่ีน่ีแบ่งเป็นสองฝ่ังคือฝ่ัง

พื้นท่ีริมคลองและพื้นท่ีบนฝ่ังทางดา้นวดัสะพานบางจาก โดยท่ีวดัน้ีสมยัรัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จมา

ประพาสตน้ท่ีวดัแห่งน้ี สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบนัของคลองบางหลวงยงัมีนกัท่องเท่ียว

ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากเท่าท่ีควร นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวมีทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ซ่ึงจุดเด่นของคลองบางหลวงท่ีแตกต่างจากชุมชนริมนํ้าอ่ืนๆคือ คลองบางหลวง

นอกจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแลว้ ท่ีคลองบางหลวงยงัมีการแสดงหุ่นละครเล็ก คณะ

คาํนาย ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่น โดยท่ีผูเ้ชิดจะตอ้งใส่หนา้กากสีดาํ แต่งกายสีดาํ สวมถุงแขน สวมถุง

ขาสีดาํ เพื่อเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย ์และเพื่อส่งใหหุ่้นเด่นมากยิง่ข้ึน อีกทั้งเพื่อดึงความ

สนใจของผูช้มใหอ้ยูแ่ต่ท่ีตวัหุ่น หรืออีกนยัหน่ึงก็เปรียบไดว้า่ผูเ้ชิดหุ่นเป็นเพียงจิต และตวัหุ่น

เปรียบเสมือนเป็นกาย เม่ือผูเ้ชิดคือจิตทั้งสามต่างมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั ถ่ายทอดไปยงัร่างกาย เม่ือ

ร่างกายสมบูรณ์ ทาํใหเ้คล่ือนไหวไดอ้ยา่งงดงาม และอ่อนชอ้ยประดุจเสมือนหุ่นมีชีวติ อีกทั้ง

บรรยากาศวถีิชีวติของชาวบา้นริมคลองท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์แลว้ยงัมีความสวยงามของ

ธรรมชาติ มีตน้ไมห้ายากหลากหลายชนิดท่ีถูกอนุรักษเ์อาไวเ้ช่น ตน้พญาง้ิวแดง ตน้ไข่เน่า ตน้พระ

เจา้หา้พระองค ์ตน้ทองพระราชา อีกทั้งท่ีน่ียงัมีโบสถเ์ก่า มีเจดียเ์ก่า มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัสมยักรุง

ศรีอยธุยา ถือวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายทางการท่องเท่ียวอีกแห่ง

หน่ึงของกรุงเทพมหานคร แสดงดงัรูปภาพดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.2 แผนท่ีคลองบางหลวง 

แหล่งทีม่า: มูลนิธิเล็ก-ประไพ วริิยะพนัธ์ุ, 2554. 

 

2.5.1 สภาพทัว่ไป 

ชุมชนคลองบางหลวงเป็นชุมชนริมนํ้า ตั้งอยูใ่นเขตภาษีเจริญ แขวงคูหาสวรรค ์ถนนจรัญ

สนิทวงศ ์กรุงเทพมหานคร  

1) อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัเขตตล่ิงชนั มีคลองบางเชือกหนงัเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัเขตบางกอกใหญ่และเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญ่ คลอง

บางหลวงนอ้ย และคลองด่านเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศใต ้ ติดต่อกบัและเขตจอมทองและเขตบางบอน มีคลองวดันางชี (คลอง

วดัเพลง) คลองตาม่วง คลองวดัโคนอน (คลองวดัอ่างแกว้) คลองบางหวา้ คลองสวนหลวงใต ้คลอง

รางบวั คลองตาฉํ่า คลองบางประทุน ลาํรางสาธารณะ คลองวดัสิงห์ และคลองบางโคลดัเป็นเส้น

แบ่งเขต 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัเขตบางแค มีคลองพระยาราชมนตรี คลองบางแวก คลอง

บางไผ ่และคลองลดัตากลัน่เป็นเส้นแบ่งเขต 
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2) เน้ือท่ี  

มีเน้ือท่ี 1.86 ตารางกิโลเมตร 

3) ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

(1) การแสดงกระตั้วแทงเสือ 

(2) การแสดงเชิดสิงโต  

(3) การแสดงรํากลองยาว 

4) ศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม 

5) ประชากร 

ประชากรท่ีอาศยัอยูริ่มคลองบางหลวง มีทั้งหมด 1,515 คน  

6) อาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตวัคา้ขาย  

 

2.5.2 ประวตัิความเป็นมาของชุมชนคลองบางหลวง 

คลองบางหลวง ตั้งอยูท่ี่ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงคูหาสวรรค ์เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร มีช่ือเป็นทางการวา่ “คลองบางกอกใหญ่ ” เป็นลาํคลองท่ีแยกมาจากแม่นํ้า

เจา้พระยาทางฝ่ังขวาของป้อมวชิยั ประสิทธ์ิไปส้ินสุดท่ีคลองมอญ ตรงขา้มปากคลองชกัพระ คลอง

บางกอกใหญ่ มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นคลองท่ีกวา้งใหญ่กวา่คลองท่ีอยูล่ะแวกใกลเ้คียง 

เพราะเป็นทางออกของแม่นํ้าเจา้พระยาสายเดิม โดยในสมยัพระชยัราชาธิราช พ.ศ. 2065 โปรดเกลา้

ใหข้ดุคลองลดั เรียกวา่ “ลดับางกอก” ระหวา่งคุง้แม่นํ้าท่ีเคยเป็นแม่นํ้าเจา้พระยาสายเดิมตั้งแต่ปาก

คลองบางกอก ไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบนั โดยแม่นํ้าเจา้พระยาสายเดิมจะออ้มเลียว

จากหนา้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นคุง้กวา้งมาทะลุออกขา้งวดัทา้ยตลาด จากปากคลองบางกอก

นอ้ยมาบรรจบบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่มีความยาว 6.5 กิโลเมตร ซ่ึงก่อใหเ้กิดแม่นํ้าสายใหม่

ข้ึนตั้งแต่บริเวณโรงพยาบาลศิริราชถึงหนา้วดัอรุณราชวราราม ทั้งน้ี เพื่อเป็นการยน่ระยะทางและ

อาํนวยความสะดวงใหก้บัพอ่คา้และชาวทูตชาวตะวนัตกท่ีเร่ิมเขา้มาติดต่อคา้ขายและเจริญ

สัมพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในสมยันั้น ส่วนแม่นํ้าเจา้พระยาสายเดิมก็เล็กลง

กลายเป็นคลอง บางกอกนอ้ยและคลองบางกอกใหญ่  

ชุมชนคลองบางหลวง เป็นชุมชนโบราณริมนํ้าตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา  คลองบางหลวง 

หรือ คลองบางกอกใหญ่ เดิมเคยเป็นแม่นํ้าเจา้พระยาสายเดิมมาก่อนแต่เพราะเป็นแม่นํ้าช่วงท่ีโคง้

ออ้มกินบริเวณกวา้ง เวลาแล่นเรือผา่นมาจึงทาํใหเ้สียเวลาในการเดินทางไปมากคร้ังนั้น สมเด็จพระ
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ชยัราชาธิราชพระมหากษตัริย ์ในแผน่ดินกรุงศรีอยธุยาจึงโปรดเกลา้ฯใหมี้การขดุคลองลดัข้ึนในปี 

พ.ศ. 2065 เพื่อร่นระยะทางแลระยะเวลาสาํหรับบรรดาพอ่คา้ต่างชาติท่ีจะมาคา้ขายเจริญ

สัมพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรอยธุยาภายหลงัจากขดุคลองแลว้ คลองท่ีขดุกลบัมีขนาดใหญ่โตข้ึน

เพราะกระแสนํ้าไหลมากดัเซาะชายฝ่ังใหก้วา้งข้ึนขณะท่ีแม่นํ้าสายดั้งเดิมค่อยๆ เล็กลง กลายสภาพ

เป็นคลองสายหน่ึงเท่านั้น ปัจจุบนัปากคลองทางฝ่ังโรงพยาบาลศิริราชเรียกกนัวา่ คลองบางกอก

นอ้ย ส่วนปากคลองอีกดา้นหน่ึงทางป้อมวไิชยประสิทธ์ิเรียกกนัวา่ "คลองบางกอกใหญ่"  ส่วนเหตุ

ท่ีเรียกคลองบางกอกใหญ่วา่คลองบางหลวงก็เน่ืองจากเม่ือคราวท่ีสมเด็จพระเจา้ ตากสิน มาสร้าง

ราชธานีใหม่ท่ีกรุงธนบุรีนั้นขา้ราชการขนุนางชั้นผูใ้หญ่หลายต่อหลายท่านมาจบัจองสร้างบา้นกนั

อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่เพราะเป็นบริเวณใกลเ้คียงกบัพระราชวงักรุงธนบุรี ชาวบา้นจึงเรียกคลอง

แถบน้ีอีก ช่ือหน่ึงวา่ "คลองบางขา้หลวง" และเหลือเพียง "คลองบางหลวง" จนถึงปัจจุบนั 

คลองบางหลวง  ในทุกวนัน้ีเป็นท่ีตั้งของชุมชนท่ีเรียกวา่ “ชุมชนคลองบางหลวง ” ปัจจุบนั

ยงัเตม็ไปดว้ยกล่ินอายในอดีต เราสามารถพบเห็นวถีิชีวติแบบดั้งเดิมของชาวบา้นแถบน้ี ไม่วา่จะ

เป็นบา้นไมรู้ปทรงเก่าแก่ แต่ยงัคงถูกอนุรักษไ์วอ้ยา่งบา้นศิลปิน วดัวาอารามท่ีมีโบสถเ์ก่าแก่ตั้งแต่

สมยักรุงศรีอยธุยาอยา่งวดักาํแพงบางจาก วดัคูหาสวรรค ์และวดัสะพาน ชาวบา้นในชุมชนคลอง

บางหลวงยงัคงดาํรงวถีิชีวติกนัอยา่งเรียบง่ายริมคลองบางหลวง ถือวา่เป็นเสน่ห์ทางการท่องเท่ียว

ของท่ีน่ี 

ในปัจจุบนัคลองบางหลวง ถือเป็นเส้นทางสัญจรและระบายนํ้า และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมท่ีสาํคญัอยา่งมาก และมีศาสนสถานตั้งอยูอ่ยา่งหนาแน่นทั้งสองฝ่ัง ไดแ้ก่ 

1) วดัโมลีโลกยาราม 

2) วดัหงส์รัตนาราม 

3) วดัโบสถอิ์นทรสารเพชร 

4) วดัสังขก์ระจาย 

5) วดัประดิษฐาราม 

6) วดัเวฬุราชิน 

7) วดัอินทาราม 

8) วดัจนัทาราม 

9) วดัราชคฤห์ 

10) วดัประดู่ในทรงธรรม 

11) วดันวลนรดิศ 

12) วดัปากนํ้า 
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13) วดัคูหาสวรรค ์

14) วดักลัยาณมิตร 

 

2.5.3 สถานทีท่่องเทีย่วสําคัญในชุมชนคลองบางหลวง 

ชุมชนคลองบางหลวงนอกจากจะเป็นชุมชนโบราณท่ีอยูริ่มคลองแลว้ ยงัมีแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีมีความสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี 

1) บา้นศิลปิน 

บา้นศิลปิน เป็นบา้น โบราณเก่าแก่ของ "ตระกลูรักสาํรวจ" ซ่ึงเป็นตระกลูช่างทอง

เก่าแก่ ในอดีต  ซ่ึงทายาทรุ่นสุดทา้ยไดข้ายบา้นหลงัน้ี ใหก้บัคุณชุมพลอกัพั นธานนท ์เพื่อ ท่ีจะ

ปรับปรุงใหเ้ป็น สถานท่ีแสดงงานศิลป์ เป็นท่ีรวมตวัของของ กลุ่มศิลปินท่ีรักงานศิลปะ การวาดรูป 

บา้นศิลปินเป็นอาคารไมท้รงมะนิลารูปตวัแอลท่ีสร้างลอ้มรอบเจดียเ์ก่าซ่ึง เป็นเจดียย์อ่มุมไมสิ้บ

สอง สันนิษฐานวา่เป็นหน่ึงในส่ีของเจดียแ์ต่ละทิศท่ีกาํหนดเขตพื้นท่ีเก่าของวดักาํแพง ดา้นบนของ

ตวัอาคารเปิดเป็น แกลเลอร่ี แสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให ้ไดช้มกนั ถือเป็นบา้นไม้

แห่งแรกท่ีปลุกชีวติใหชุ้มชนคลองบางหลวงใหก้ลบัมาคึกคกัอีกคร้ัง ภายหลงั บา้นหลงัน้ีไดถู้ก

ปรับปรุงใหม่โดยกลุ่มศิลปิน เพื่อเป็นท่ีรวมตวัของผูท่ี้ ทาํงานและรักงานศิลปะ โดยยงัคงสภาพเก่า

ของตวัอาคารไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ เพราะคุณชุมพลตั้งใจจะทาํทุกอยา่งใหก้ลมกลืนกบัชุมชนดา้นบน

ของตวัอาคารเปิดเป็นส่วนแสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดแล ะภาพถ่าย  เคร่ืองเล่นแผน่เสียง ใหไ้ดช้ม

กนั ในส่วนดา้นล่างแบ่งเป็นพื้นท่ี ทาํงานศิลปะต่างๆ ซ่ึงหน่ึงในนั้นมีการทาํเคร่ือง ประดบัรวมอยู่

ดว้ย โดยผูดู้แลบา้นศิลปินเล่าวา่อุปกรณ์ทุกช้ินท่ีใช ้ทาํเคร่ืองประดบัเป็นของเก่าท่ีอยูก่บัอาคารหลงั

น้ีตั้งแต่สมยัก่อน และทุกวนัน้ียงั สามารถใชไ้ดจ้ริง ทุกๆวนัอาทิตย ์ท่ีน่ีจะมีการฝึกอบรมอาชีพการ

ทาํเคร่ืองประดบัใหก้บัผูท่ี้สนใจฟรีโดยไม่คิดค่าอบรม นอกจากน้ี ดา้นล่างแบ่งเป็นมุมขายของ ท่ี

ระลึก ขายหนงัสือ และโปสการ์ด มีมุมร้านกาแฟใหไ้ดส้ั่งเคร่ืองด่ืมมานัง่จิบพร้อม ชมววิทิวทศัน์ 

ริมคลอง นอกจากน้ีท่ีบา้นศิลปินยงัมีการแสดงหุ่นละครเล็ก  คณะคาํนาย ซ่ึงเปิดให้นกัท่องเท่ียวชม

ฟรีไม่เสียค่าใชจ่้าย โดยหุ่นละครเล็ก  คณะคาํนาย ถือเป็นศิลปะการแสดงหุ่นของไทยประเภทหน่ึง 

ท่ีมีอายยุาวนานมากวา่ 100 ปี  

การแสดงหุ่นละครเล็ก  คณะคาํนาย ถือกาํเนิดเกิดข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 9 

เดือน 9 ปี 2010 ดว้ยมีแนวคิดเดียวกนัในการมุ่งหวงัท่ีจะร่วมเผยแพร่ อนุรักษศิ์ลปะการแสดงหุ่น

ละครเล็ก ในฐานะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการเชิดหุ่นละครเล็ก อีกทั้งไดผู้ใ้หญ่ใจดีอยา่ง

อาจารยว์ชัระ ประยรูคาํ ปฏิมากรชั้นนาํของเมืองไทยเป็นผูร่้วมก่อตั้งกบักลุ่มศิลปินนกัแสดงผูเ้ชิด 

หุ่นละครเล็ก และใหค้าํปรึกษาในการสร้างสรรค ์พฒันาเพื่อต่อยอดการแสดงใหเ้กิดความ
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หลากหลาย เป็นอีกทางเลือกหน่ึงใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการเสพศิลปวฒันธรรมหุ่นละครเล็ก คลองบาง

หลวง คณะคาํนายปัจจุบนัไดจ้ดัทาํการแสดง ณ บา้นศิลปิน คลองบางหลวง โดยไดรั้บความเมตตา

จากคุณชุมพล อกัพนัธานนท ์เจา้ของบา้นศิลปินปรับพื้นท่ีบางส่วนภายในบริเวณบา้นใหเ้ป็นลาน

วฒันธรรม เพื่อจดัการแสดงหุ่นละครเล็ก และเปิดใหช้มฟรีทุกวนั วนัละ 1 รอบ เวลา 14.00 น. (การ

แสดงหยดุทุกวนัพุธ)  ท่ีน่ีถือวา่เป็น แหล่งเรียนรู้อีกหน่ึงแห่งใหก้บัเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา และ

เพื่อสร้างกิจกรรมท่ีหลากหลายใหก้บัชุมชน และส่งเสริมใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง วฒันธรรม

ทางนํ้าท่ีควรค่าแก่การสืบ สานใหอ้ยูคู่่สังคมไทยต่อไป  

เอกลกัษณ์ของการแสดงหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคาํนาย 

หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคาํนาย ผูเ้ชิดทั้งสามคนจะตอ้งใส่หนา้กากสีดาํ 

แต่งกายสีดาํ สวมถุงแขน สวมถุงขาสีดาํ เพื่อเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย ์และเพื่อส่งใหหุ่้นเด่น

มากยิง่ข้ึน อีกทั้งเพื่อดึงความสนใจของผูช้มใหอ้ยูแ่ต่ท่ีตวัหุ่น หรืออีกนยัหน่ึงก็เปรียบไดว้า่ผูเ้ชิดหุ่น

เป็นเพียงจิต และตวัหุ่นเปรียบเสมือนเป็นกาย เม่ือผูเ้ชิดคือจิตทั้งสามต่างมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั 

ถ่ายทอดไปยงัร่างกายเม่ือร่างกายสมบูรณ์ ทาํใหเ้คล่ือนไหวไดอ้ยา่งงดงาม และอ่อนชอ้ยประดุจ

เสมือนหุ่นมีชีวติ 

2) วดัคูหาสวรรค์ 

วดัคูหาสวรรคว์รวหิารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวหิาร สังกดัมหานิกาย 

เลขท่ีวดั 233 ซอยเพชรเกษม 28 แขวงคูหาสวรรค ์เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูริ่มคลอง

บางกอกใหญ่ เป็นวดัโบราณสร้างตั้งแต่ สมยักรุงศรีอยธุยา  ไม่ปรากฏหลกัฐาน วา่ใครเป็นผูส้ร้าง 

เดิมมีช่ือท่ีเรียกวา่ วดัศาลาส่ีหนา้ส่ิงท่ียงัคงหลงเหลือและแสดงความเป็นส่ิงของสมยักรุงศรีอยธุยา 

คือ “ลายหนา้บนัสลกัไมท้ั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัของพระอุโบสถ ปีกของหนา้บนัเล็กตามหลงัคา

ลดชั้นอีกดา้นละสองปีก เป็นฝีมือช่างสมยักรุงศรีอยธุยา และใบสีมาท่ีเป็นสีมาคู่ ทาํดว้ยหินทราย

แดง ฝีมือช่างอยธุยาตอนปลาย ส่วนซุม้สีมานั้นสร้างเพิ่มเติมข้ึนท่ีหลงั แบบเดิมใบสีมาประดิษฐาน

อยูบ่นแท่นปูน  ในสมยั พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดใหบู้รณะข้ึนใหม่

แลว้ทรงสถาปนาใหเ้ป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวหิาร พร้อมทั้งเปล่ียนนามวดัใหม่จาก วดั

ศาลาส่ีหนา้ เป็น วดัคูหาสวรรคว์รวหิาร ตามหลกัฐานรับรองสภาพวดัของกองพุทธศาสนสถาน 

สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฏวา่ วดัน้ีตั้งข้ึนและรับวสุิงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2320 

3) วดักาํแพงบางจาก 

วดักาํแพงบางจากเป็นวดัโบราณมีมาแต่สมยัอยธุยา ตั้งอยูริ่มคลองบางหลวงตอนใน 

ช่วงท่ีเรียกกนัวา่ “คลองชกัพระ ” โดยตั้งอยูบ่นท่ีดินทางดา้นทิศใต ้ของฝ่ังคลองบริเวณหวัมุมปาก

คลอง บางจาก ซ่ึงเป็นคลองแยกจากคลองชกัพระเขา้ไปทางทิศใตว้ดักาํแพงเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีการ
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วางผงัไดอ้ยา่งลงตวัแต่ยงัคงรักษาสภาพเดิมของโบราณสถานไวอ้ยา่งครบถว้น  สันนิษฐานวา่วดั

กาํแพงน้ี น่าจะสร้างข้ึนในช่วงอยธุยาตอนกลาง โดยอาจเป็นวดัสาํคญัในสมยัท่ีเมืองธนบุรีมี

ศูนยก์ลางเมือง ตั้งอยูบ่ริเวณวดัศาลาส่ีหนา้หรือ วดัคูหาสวรรคใ์นปัจจุบนั ก่อนท่ีจะมีการโยกยา้ย

ไปตั้งใหม่ ณ บริเวณริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาตรงบริเวณวดัแจง้ หรือวดัอรุณราชวราราม ภายหลงัจาก

ท่ีมีการขดุคลองลดัแม่นํ้าเจา้พระยา ตรงยา่นบางกอกใน รัชสมยัของสมเด็จพระไชยราชาธิราชแลว้ 

ประกอบกบัเม่ือพิจารณา รูปแบบทางศิลปสถาปัตยกรรมของวดัโบราณในบริเวณใกลเ้คียง ก็พบวา่ 

มีลกัษณะท่ีบ่งบอกวา่เป็น สมยัอยธุยาตอนกลางถึงตอนปลายเช่นกนั รูปแบบศิลปสถาปัตยกรรม

ส่วนใหญ่ ของวดักาํแพงท่ีปรากฏในปัจจุบนั น้ี สันนิษฐานวา่เป็นรูปแบบซ่ึงถูกซ่อมบูรณะคร้ังใหญ่ 

ในราวสมยัรัชกาลท่ี 4 เน่ืองดว้ยเหตุผลสาํคญัหลายประการดงัน้ี 

(1) รูป แบบทางศิลปกรรมของซุม้ประตูหนา้ต่างทั้งพระอุโบสถและพระวหิาร 

มีลกัษณะ ลวดลายและฝีมือปูนป้ันซ่ึงนิยมทาํในสมยัรัชกาลท่ี 4 ไดแ้ก่ การป้ันลวดลายตอนบนของ

ประตู หนา้ต่าง เป็นรูปซุม้ดอกไมแ้ละกระถางดอกไม ้ประกอบกบัทรวดทรงและเส้นรอบรูปของ

ซุม้ มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัซุม้ ประตูประตูหนา้ต่างของพระอารามสาํคญัในสมยัรัชกาลท่ี 4 อาทิ เช่น 

พระวหิารและพระอุโบสถวดัโสมนสัวหิารฯหรือวดัมกุฎกษตัริยารามฯ เป็นตน้ 

(2) ลกัษณะการใชสี้และโครงสีของภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถ 

รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ท่ีปรากฏในภาพ มีรูปแบบทางศิลปกรรมใกล ้เคียงกบังานจิตรกรรม ท่ี

สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4 ในยคุท่ีสยาม ประเทศ มีการติดต่อคา้ขายกบัชาติตะวนัตก มากข้ึนกวา่

ในอดีต อาทิ เช่น การเขียนภาพบา้นเรือนและบุคคลซ่ึงเป็นชาวตะวนัตก อนัมีรายละเอียด บ่งบอก

ถึงการไดรั้บข่าวสาร หรือขอ้มูลของจิตรกรผูเ้ขียนภาพเก่ียวกบั รูปแบบการดาํรงชีวติ อากปักิริยา 

รวมทั้งการแต่งกายของชาวตะวนัตก ท่ีเพียงพอต่อการ สร้างสรรคภ์าพไดอ้ยา่งใกลเ้คียงความจริง 

(3) รูปแบบทางศิลปะ สถาปัตยกรรมของวดักาํแพงท่ีมีความประณีต และ

แสดงออกถึงเชิงช่างชั้นสูง ทั้งท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมและ ปะติมากรรมปูนป้ันตกแต่งนั้น 

ช้ีใหเ้ห็นวา่ช่างศิลปกรรมผูส้ร้างสรรค ์งานดงักล่าว อาจเป็นช่างหลวงหรือไม่เช่นนั้น ก็เป็นกลุ่มช่าง

พื้นถ่ินซ่ึง มีฝีมือดีมาก ซ่ึงจากเหตุผลน้ีจึงพอสันนิษฐานไดว้า่ ในการซ่อมบูรณะ วดักาํแพงคร้ังใหญ่

ราวสมยัรัชกาลท่ี 4 คงจะใชทุ้นทรัพยค์่อนขา้งสูง โดยผูอ้อกทุนในการบูรณะ อาจเป็นขนุนางสาํคญั

หรือเศรษฐี ซ่ึงมีทุน ทรัพยแ์ละแรงศรัทธาเป็นอยา่งมาก จากการสาํรวจในบริเวณเขต พุทธาวาส

ของวดักาํแพงพบวา่ ทางดา้นทิศใตข้องพระอุโบสถเป็น ท่ีตั้งของเจดียท์รงกลมขนาดเล็กองคห์น่ึง 

โดยท่ีส่วนฐานเจดียมี์ แผน่ศิลาจาํหลกัขอ้ความ ซ่ึงสรุปไดว้า่ เจดียน้ี์สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ี ระลึกและใช้

บรรจุอฐิัของ “พระพิศาลผลพานิช” ภายหลงัจากท่ีไดจ้ดั การฌาปนกิจศพท่ีวดัจกัรวรรดิราชาวาส 



 

 

บทที่ 3 

 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 

การศึกษาเร่ือง แนวทาง การจดัการการท่องเท่ียว กรณีศึกษา :  แหล่งท่องเท่ียว เชิง

วฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เข ตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  คร้ังน้ี เป็นการใชร้ะเบียบวธีิ

วจิยัเชิง ผสมทั้งการวจิยัเชิงปริมาณ และการวจิยัเชิงคุณภาพ ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  โดยมี

รายละเอียดเก่ียวกบัวธีิดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

3.2 นิยามเชิงปฏิบติัการ 

3.3 วธีิดาํเนินการวจิยั 

3.4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.6 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.7 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.8 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1 กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคนในชุมชน

คลองบางหลวง 

 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) การศึกษา 

4) อาชีพ 

5) รายได ้

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ว 

 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) การศึกษา 

4) อาชีพ 

5) รายได ้

ความคดิเห็นเกีย่วกบัแนวทางการจดัการการท่องเทีย่ว

แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม  

ชุมชนคลองบางหลวง 

 

1) การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

2) การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่ง   

    ท่องเท่ียว 

3) การจดัการดา้นท่ีพกั 

4) การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

5) การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

ความคดิเห็นเกีย่วกบัแนวทางการจดัการการท่องเทีย่ว

แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม  

ชุมชนคลองบางหลวง 

 

1) การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

2) การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่ง   

    ท่องเท่ียว 

3) การจดัการดา้นท่ีพกั 

4) การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

5) การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

แนวทางการจดัการการท่องเทีย่วแหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม  

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
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3.2 นิยามเชิงปฏบัิติการ 

 

3.2.1 การจดัการการท่องเท่ียว หมายถึง กระบวนการในจดัการการท่องเท่ียวดา้นต่างๆ ให้

มีประสิทธิภาพ มีระเบียบ มีแบบแผน และมีการใชท้รัพยากร ท่ีมีทางการท่องเท่ียว ไดอ้ยา่งมีความ

เหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุตามแผนหรือเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

3.2.2 องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว 5A หมายถึงปัจจยัท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจท่ีจะ

เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ประกอบไปดว้ย 1) การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่ง

ท่องเท่ียว (Accessibility)2) การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว  (Attraction)3)การจดัการ

ดา้นท่ีพกั  (Accommodation) 4)การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว( Activity)และ 5)การ

จดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ(Amenity) 

3.2.3 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หมายถึง การท่องเท่ียวเพื่อชมส่ิงท่ีแสดงความเป็น

วฒันธรรม ความเป็นอยู ่การดาํเนินชีวติของบุคคลในแต่ยคุสมยั โดยมีการเรียนรู้และนาํเสนอวถีิ

ชีวติ วฒันธรรม ประเพณีต่างๆ ของชุมชนและทอ้งถ่ินใหก้บันกัท่องเท่ียว 

3.2.4 ชุมชนคลองบางหลวง หมายถึง ชุมชนริมนํ้าท่ีอาศยัอยูริ่มคลองบางหลวงตลอดทั้ง

สองฝ่ังคลอง ประกอบดา้ยสองชุมชนยอ่ย คือ ชุมชนกาํแพงทองพฒันา และ ชุมชนคูหาสวรรค ์

 

3.3 วธีิดําเนินการวจิัย 

 

การวจิยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research Method) ร่วมกบัการ

วจิยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research Method) โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ คนใน

ชุมชน คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และดา้นนกัท่องเท่ียว คือ เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว เชิงวฒันธรร ม 

ชุมชนคลอ งบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  เพื่อนาํขอ้มูลเชิงประจกัษท์ั้งสองดา้น

ดงักล่าวมาเป็นขอ้ช้ีนาํแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ขอ้มูลในการศึกษาแบ่งเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ คนในชุมชนและ

นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวชุมชนคลองบางหลวง  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวง โดยการใชก้ารเขา้ไปมีส่วนร่วมจาก
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การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก และขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยดาํเนินงานตามวธีิวจิยั ดงัน้ี 

 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษา แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวกรณีศึกษา : แหล่งท่องเท่ียว เชิง

วฒันธรรมชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครโดย ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลหลกั

ในการวจิยั ไดแ้ก่ประชากรในชุมชน นกัท่องเท่ียว และตวัแทนจากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง จาํแนกตาม

วตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี  

วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 1เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ท่ีมีต่อแนวทางการ

จดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมชุมชนคลอ งบางหลวง  เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร  ดาํเนินการตามวธีิวจิยัเชิงปริมาณ ( QuantitativeResearch Method)ประชากร 

ไดแ้ก่ คนในชุมชนคลองบางหลวง ผูว้จิยัคดัเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 250 คน ดาํเนินการแจกแบบสอบถามโดยวธีิแบบสะดวก 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 2เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการ

จดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมชุมชนคลอ งบางหลวง  เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร ดาํเนินการตามวธีิวจิยัเชิงปริมาณ ( QuantitativeResearch Method) ประชากร 

ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวชุมชนคลองบางหลวง ผูว้จิยัคดัเลือกแบบเจาะจง ( Purposive 

Sampling) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 150 คน ดาํเนินการแจกแบบสอบถามโดยวธีิแบบสะดวก 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 3เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว  แหล่งท่องเท่ียว เชิง

วฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครดาํเนินการตามวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research Method)ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ ผูน้าํชุมชนและคนในชุมชน ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจดา้นการท่ องเท่ียวในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเจา้หนา้ท่ี

ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการเขตภาษีเจริญ ประธานชุมชน กาํแพงทองพฒันา 

ผูป้ระกอบการท่ีพกัแรม และร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ผูว้จิยัคดัเลือกแบบเจาะจง ( Purposive 

Sampling) จาํนวน 5 คน ดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล 
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3.5 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาหรือเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล เพื่อใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดงัน้ี  

1) แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรม

ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1แบบสอบถามขอ้มูลประชากรคนในชุมชนและนกัท่องเท่ียว มีลกัษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 5 ดา้น 

ไดแ้ก่1) การจดัการดา้น ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง 2) การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของ

แหล่งท่องเท่ียว 3) การจดัการดา้นท่ีพกั 4) การจดัการดา้นกิจกรรม ทางการท่องเท่ียว และ 5) การ

จดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดบั (5-Level 

Rating Scale) ของลิเคอร์ท(Likert)โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 เ ห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 คะแนน 

 เห็นดว้ย 4 คะแนน 

 ไม่แน่ใจ 3 คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ย 2 คะแนน 

 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 คะแนน 

การอภิปรายผลการวจิยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชก้ารวดัระดบัขอ้มูลประเภทอนัตร

ภาคชั้น (Interval Scale) นาํไปแปลผลโดยใช้ เกณฑใ์นการกาํหนดช่วงคะแนนเฉล่ียของระดบัการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซ่ึง

แบ่งคะแนนเป็นช่วง แต่ละช่วง มีความหมาย ดงัน้ี    

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
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ตอนท่ี 3ขอ้เสนอแนะแนวทางการ จดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 

(Open-ended Questions) 

2) แบบสัมภาษณ์ ผู ้นาํชุมชนและคนในชุมชน ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการ

ท่องเท่ียวในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการ จดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร ใชว้ธีิการ สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) แบบมีโครงสร้าง ( Structured 

Interview) เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ซ่ึงประเด็นคาํถามจะเก่ียวกบั แนวทาง การจดัการการท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

3.6 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 

 

3.6.1 ศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

3.6.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง แนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.6.3 นาํ ขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างคู่มือแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาโครงสร้าง

แบบสอบถาม 

3.6.4 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง รับฟังขอเสนอแนะ และนาํไปปรับปรุงแกไ้ข 

3.6.5 นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านเพื่อ 

ตรวจสอบ ความเท่ียงตรงแบบ IOC ซ่ึงการทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถามโดย

ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ทาํการตรวจสอบความครอบคลุมและความชดัเจนของเน้ือหาท่ีตอ้งการ

วดักบัขอ้คาํถามโดยการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดมุ่งหมายในการวดั  

(IOC) ซ่ึงดชันี IOC มีหลกัการใหค้ะแนนดงัน้ี 

-1 หมายถึง ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั 

0 หมายถึง ไม่อาจตดัสินวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้ง 

1 หมายถึง ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบันิยามปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั 

การคดัเลือกขอ้คาํถามนั้นจะเลือกขอ้คาํถามท่ีมีดชันี IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ผลการวเิคราะห์ 

ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดมุ่งหมายในการวดั 
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3.6.6 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญแลว้นาํเสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ังก่อนนาํไปเก็บขอ้มูล 

3.6.7 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบ ไปทดลองใช ้ (Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ี

คลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จาํนวน 30 คน โดยใชว้ธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Coefficient of Alpha) ของครอนบาค ( Cronbach) (กลัยา วานิชยบญัชา , 2545) เพื่อทดสอบหาค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ซ่ึงตอ้งไดค้่าความเช่ือมัน่ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 0.08ซ่ึงในการทดสอบค่า

ความเช่ือมัน่แบบสอบถามการวจิยัคร้ังน้ี ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.85 แสดงวา่แบบสอบถามชุดน้ีมีความ

เช่ือมัน่สูงสามารถนาํไปใชจ้ริงได ้ 

ทั้งน้ี แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครผูว้จิยัไดน้าํเสนอคณะกรรมการท่ี

ปรึกษา เพื่อใหต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

 

3.7 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

แหล่งขอ้มูล (Source of Data) ของการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

3.7.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผู ้

รวบรวมไวท้ั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ดงัน้ี 

(1) หนงัสือทางวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และรายงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

(2) เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

(3) จุลสาร วารสารต่างๆ 

(4) ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

3.7.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 400 คน คือ คนในชุมชนและนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวชุมชนคลองบางหลวง โดยวธีิแจก

แบบสอบถาม ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม 2558 
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3.8 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

3.8.1 ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1ท่ีเป็นขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิง

พรรณนา(Descriptive Statistics) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  

3.8.2 ขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการจดัการ

การท่องเท่ียวเชิง แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) คือ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.8.3 ขอ้มูลขอ้เสนอแนะ  และการสัมภาษณ์ ผูน้าํชุมชนและคนในชุมชน ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจดา้นการท่ องเท่ียวในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเจา้หนา้ท่ี

ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ จดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย การวเิคราะห์ เน้ือหา (Content 

Analysis) 



 

 

บทที่ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวจิยัเร่ือง แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว กรณีศึกษา : แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

คนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบาง

หลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการ

จดัการการ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

และเพื่อศึกษาแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบาง

หลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงผูว้จิยั

นาํเสนอผลการวจิยัตามลาํดบั โดยผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

นาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตารางและบรรยายสรุปตารางเชิงพรรณนาแบ่ง

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี  

4.1.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคนในชุมชนคลองบางหลวง 

4.1.2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของชุมชนต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

4.2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 

2 ตอนดงัน้ี 

4.2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว 

4.2.2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
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นาํเสนอการสรุปขอ้มูลผลการสัมภาษณ์ดงัต่อไปน้ี 

4.3 ผลการวเิคราะห์ แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ผลการสรุปขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของคนในชุมชนทีม่ต่ีอแนวทางการจัดการการ

ท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร 

 

4.1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคนในชุมชนคลองบางหลวง 

การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคนในชุมชนคลองบางหลวง จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพครอบครัว อาชีพ รายไดต้่อเดือน ปรากฏดงัตารางดงัน้ี 

 

ตารางที4่.1 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 98 39.2 

หญิง 152 60.8 

รวม 250 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศ พบวา่ ประชากรผูท่ี้อาศยั

อยูใ่นชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 152 

คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 98 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 39.2 ตามลาํดบั 
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ตารางที4่.2 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  จํานวน  ร้อยละ 

อายุ     

ตํ่ากวา่ 21 ปี  11  4.4 

21-30 ปี  43  17.2 

31-40 ปี   78  31.2 

41-50 ปี   72  28.8 

51-60 ปี   24  9.6 

มากกวา่ 60 ปี   22  8.8 

รวม  250  100.0 

 

จากตารางท่ี 4.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามอาย ุพบวา่ ประชากรผูท่ี้อาศยั

อยูใ่นชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีอาย3ุ1-40 ปี  จาํนวน 78 คน 

คิดไดเ้ป็นร้อยละ 31.2 รองลงมา ไดแ้ก่ อาย ุ 41-50 ปี จาํนวน 72 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 28.8  ถดัมา 

ไดแ้ก่ 21-30 ปี จาํนวน 43 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 17.2 ถดัมาไดแ้ก่ 5 1-60 ปีข้ึนจาํนวน 24 คน คิดได้

เป็นร้อยละ 9.6 ถดัมาไดแ้ก่อายมุากกวา่ 60 ปี จาํนวน 22 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 8.8 และ นอ้ยท่ีสุด 

ไดแ้ก่ อายตุ ํ่ากวา่ 21 ปี จาํนวน 11 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 4.4 ตามลาํดบั 

 

ตารางที4่.3 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา   

ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

45 

40 

49 

103 

13 

 

18.0 

16.0 

19.6 

41.2 

5.2 

รวม 250 100.00 
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จากตารางท่ี 4.3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตาม ระดบัการศึกษา พบวา่ 

ประชากรผูท่ี้อาศยัอยู่ ในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาในช่วงปริญญาตรี จาํนวน  103 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  41.2 รองลงมา ไดแ้ก่ อาชีวศึกษา/

อนุปริญญา จาํนวน  49 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  19.6 ถดัลงมาไดแ้ก่มธัยมศึกษา จาํนวน 40 คน คิดได้

เป็นร้อยละ 16.0  ถดัลงมาไดแ้ก่ประถมศึกษา จาํนวน 45 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  18.0 และ นอ้ยท่ีสุด

ไดแ้ก่สูงกวา่ปริญญาตรีจาํนวน 13 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 5.2  ตามลาํดบั 

 

ตารางที่4.4 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 

จากตารางท่ี 4.4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตาม สถานภาพ พบวา่ ประชากรผู ้

ท่ีอาศยัอยู่ ในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่มีสถานะสมรส 

จาํนวน  128 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  51.2 รองลงมา ไดแ้ก่ สถานะโสด จาํนวน 93 คน คิดไดเ้ป็นร้อย

ละ 37.2 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ สถานะหยา่ร้าง/หมา้ย จาํนวน 29 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 11.6 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพครอบครัว 

โสด 

สมรส 

หยา่ร้าง/หมา้ย 

 

93 

128 

29 

 

37.2 

51.2 

11.6 

รวม 250 100.00 
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ตารางที4่.5 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตาม อาชีพพบวา่ ประชากรผูท่ี้

อาศยัอยู่ ในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั จาํนวน  115 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  46.0 รองลงมาไดแ้ก่ พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 

จาํนวน 40 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 16.0 ถดัลงมาไดแ้ก่รับจา้งทัว่ไป จาํนวน  34 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 

13.6  ลาํดบัถดัมาไดแ้ก่ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/อ่ืนๆ จาํนวน  33 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 13.2

ถดัมาไดแ้ก่ นกัเรียน/นกัศึกษา  จาํนวน  22 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  8.4  และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อาชีพ

อ่ืนๆท่ีใหร้ะบุเองจาํนวน 7 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 2.8 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพในปัจจุบัน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ/อ่ืนๆ 

 ธุรกิจส่วนตวั 

พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 

รับจา้งทัว่ไป  

อ่ืนๆ  

 

22 

33 

115 

40 

34 

7 

 

8.4 

13.2 

46.0 

16.0 

13.6 

2.8 

รวม 250 100.00 
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ตารางที ่4.6 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามรายไดต้่อเดือน พบวา่ 

ประชากรผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระดบั

รายไดต่้อเดือน 10,000-20,000  บาทจาํนวน 110 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 44.0  รองลงมาไดแ้ก่ ระดบั

รายไดต่้อเดือน 5,000-10,000 บาท  จาํนวน  80 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  32.0  ลาํดบัถดัมาไดแ้ก่  

20,001-30,000 บาท จาํนวน 35 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 14.0 ลาํดบัถดัมาไดแ้ก่มากกวา่ 50,000 บาท 

จาํนวน 6 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 2.4 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่  40,001-50,000 บาท จาํนวน 3 คน คิดได้

เป็นร้อยละ 1.2ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ต่อเดือน 

5,000-10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท  

20,001-30,000 บาท  

30,001-40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

 มากกวา่ 50,000 บาท     

 

80 

110 

35 

16 

3 

6 

 

32.0 

44.0 

14.0 

6.4 

1.2 

2.4 

รวม 250 100.00 
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4.1.2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของคนในชุมชนทีม่ีต่อการจัดการการท่องเทีย่วเชิง

วฒันธรรมของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที4่.7 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็น ของคนใน

ชุมชนต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลอง

บางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

การจัดการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 

Χ  S.D. ความหมาย 

1.การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

2.การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว 

3.การจดัการดา้นท่ีพกั 

4.การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

5.การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ   

3.46 

3.6 

3.14 

3.24 

3.01 

0.9 

0.83 

0.87 

0.84 

1.32 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.29 0.95 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี4.7ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครขอ้

ท่ีคนในชุมชนใหค้ะแนนมากท่ีสุดคือ การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว โดยมีคะแนน

ในระดบัมาก ( Χ =3.6) รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  โดยมีคะแนนใน

ระดบัมาก ( Χ =3.46) รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว  โดยมีคะแนนใน

ระดบัปานกลาง ( Χ =3.24)รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการดา้นท่ีพกั  โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง (

Χ =3.14)และการจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง ( Χ

=3.01)ตามลาํดบั 
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ตารางที4่.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของคนในชุมชน

ดา้นการจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

 

การจัดการด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 

Χ  S.D. ความหมาย 

1.การเดินทางไปคลองบางหลวงมีความสะดวก สบาย   

เขา้ถึงไดง่้าย 

2.มีป้ายสัญลกัษณ์บอกทางไปยงัคลองบางหลวงชดัเจน 

3.การใหบ้ริการรถหรือเรือสาธารณะมีอยา่งสมํ่าเสมอ และ 

เพียงพอต่อความตอ้งการ 

3.88 

 

3.34 

3.16 

0.88 

 

0.93 

0.89 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.46 0.9 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการจดัการ

การท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีคนในชุมชนใหค้ะแนนมาก

ท่ีสุดคือ การเดินทางไปคลองบางหลวงมีความสะดวก สบาย  เขา้ถึงไดง้่าย โดยมีคะแนนในระดบั

มาก (Χ =3.88) รองลงมาไดแ้ก่มีป้ายสัญลกัษณ์บอกทางไปยงัคลองบางหลวงชดัเจน โดยมีคะแนน

ในระดบัมาก ( Χ =3.34) รองลงมาไดแ้ก่ การใหบ้ริการรถหรือเรือสาธารณะมีอยา่งสมํ่าเสมอ และ

เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง (Χ =3.16)ตามลาํดบั 
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ตารางที4่.9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของคนในชุมชน

ดา้นการจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว 

 

การจัดการส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ว 
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 

Χ  S.D. ความหมาย 

4.คลองบางหลวงมีการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม เช่นการ 

แสดงหุ่นละครเล็ก 

5.ความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบางหลวง 

6.คลองบางหลวงมีการรักษาความโดดเด่น เอกลกัษณ์ วถีิ 

ชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

7.คลองบางหลวงมีความกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  

และธรรมชาติ  

8.คลองบางหลวงมีความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ทั้ง 

การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

9.นํ้าในคลองบางหลวงมีความสะอาด 

10.บรรยากาศของตลาดนํ้าในชุมชนคลองบางหลวง 

3.45 

 

3.81 

3.59 

 

3.84 

 

3.32 

 

3.64 

3.55 

0.91 

 

0.74 

0.80 

 

0.78 

 

0.89 

 

0.90 

0.84 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

มาก 

รวม 3.6 0.83 มาก 

  

ตารางท่ี 4.9 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีคนในชุมชนให้

คะแนนมากท่ีสุดคือ คลองบางหลวงมีความกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และธรรมชาติ โดยมี

คะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.84) รองลงมาไดแ้ก่ความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบาง

หลวง โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.81) รองลงมาไดแ้ก่นํ้าในคลองบางหลวงมีความสะอาด 

โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.64)รองลงมาไดแ้ก่คลองบางหลวงมีการรักษาความโดดเด่น 

เอกลกัษณ์ วถีิชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยมีคะแนนในระดบัมากโดยมีคะแนนในระดบัมาก         

(Χ =3.59)  รองลงมาไดแ้ก่ บรรยากาศของตลาดนํ้าในชุมชนคลองบางหลวงโดยมีคะแนนในระดบั

มากโดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.55) รองลงมาไดแ้ก่คลองบางหลวงมีการอนุรักษม์รดกทาง

วฒันธรรม เช่นการแสดงหุ่นละครเล็กโดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.45)และสุดทา้ยคลองบาง
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หลวงมีความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง ( =3.32) ตามลาํดบั 

 

ตารางที4่.10 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของคนใน

ชุมชนดา้นการจดัการท่ีพกั 

 

การจัดการทีพ่กั 
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 

Χ  S.D. ความหมาย 

11.ท่ีพกัในคลองบางหลวงออกแบบไดเ้หมาะสมกลมกลืน  

เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

12.ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีราคาท่ีเหมาะสม 

13.ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีเพียงพอสาํหรับนกัท่องเท่ียว 

3.61 

 

3.48 

3.15 

0.82 

 

0.82 

0.99 

มาก 

 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.14 0.87 มาก 

 

ตารางท่ี  4.10 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

การจดัการดา้นท่ีพกั เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีคนในชุมชนใหค้ะแนนมากท่ีสุดคือ  ท่ีพกัใน

คลองบางหลวงออกแบบไดเ้หมาะสมกลมกลืน เขา้กบัสภาพแวดลอ้มโดยมีคะแนนในระดบัมาก (

Χ =3.61) รองลงมาไดแ้ก่ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีราคาท่ีเหมาะสม โดยมีคะแนนในระดบัมาก (

Χ =3.48) รองลงมาไดแ้ก่ ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีเพียงพอสาํหรับนกัท่องเท่ียวโดยมีคะแนนใน

ระดบัปานกลาง (Χ =3.15)ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ



61 

 

ตารางที4่.11 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของคนใน

ชุมชนดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

 

กจิกรรมทางการท่องเทีย่ว 
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 

Χ  S.D. ความหมาย 

14.กิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย น่าสนใจ 

15.กิจกรรมทางการท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ 

แหล่งท่องเท่ียว 

16.กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนในทอ้งถ่ิน 

17.กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งเสริมการเรียนรู้ 

18.กิจกรรมทางการท่องเท่ียวช่วยพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้ 

ปราศจากความเส่ือมโทรม 

2.98 

3.44 

 

3.38 

3.18 

3.24 

0.96 

0.78 

 

0.88 

0.79 

0.83 

ปานกลาง 

มาก 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.24 0.84 มาก 

 

ตารางท่ี 4.11ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีคนในชุมชนใหค้ะแนน

มากท่ีสุดคือ  กิจกรรมทางการท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว โดยมี

คะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.44) รองลงมาไดแ้ก่กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนใน

ทอ้งถ่ินมี โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง ( Χ =3.38) รองลงมาไดแ้ก่กิจกรรมทางการท่องเท่ียว

ช่วยพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหป้ราศจากความเส่ือมโทรม โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง ( Χ

=3.24) รองลงมาไดแ้ก่กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง(

Χ =3.18)  และกิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย น่าสนใจโดยมีคะแนนในระดบัปาน

กลาง(Χ =2.98) ตามลาํดบั 
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ตารางที4่.12 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของคนใน

ชุมชนดา้นการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 

ด้านการจัดการส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 

Χ  S.D. ความหมาย 

19.คลองบางหลวงมีป้ายส่ือความหมาย ป้ายอธิบายขอ้มูล 

แหล่งท่องเท่ียว หรือป้ายบอกทางท่ีเขา้ใจง่าย 

20.ลานจอดรถมีเพียงพอ 

21.หอ้งสุขามีเพียงพอต่อจาํนวนของนกัท่องเท่ียว 

22.คลองบางหลวงมีระบบเตือนภยั และระบบรักษาความ 

ปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 

23.ทางเดินเทา้สะดวกต่อการเดินท่องเท่ียว 

24.ความเหมาะสมของราคาอาหาร สินคา้ และของท่ีระลึก 

25.ถงัขยะท่ีมีไวบ้ริการภายในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อ 

ความตอ้งการ 

26.คลองบางหลวงมีการบริการโทรศพัทส์าธารณะ,ตู ้ATM  

อยา่งเพียงพอ 

2.91 

 

3.36 

2.82 

2.85 

 

3.62 

3.80 

2.90 

 

1.89 

0.87 

 

0.84 

2.04 

0.88 

 

2.13 

2.03 

1.00 

 

0.81 

ปานกลาง 

 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

 

นอ้ย 

รวม 3.01 1.32 มาก 

 

ตารางท่ี 4.12 ผลการวเิคราะห์ ความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีคนในชุมชนใหค้ะแนนมาก

ท่ีสุดคือความเหมาะสมของราคาอาหาร สินคา้ และของท่ีระลึก โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ

=3.80) รองลงมาไดแ้ก่ทางเดินเทา้สะดวกต่อการเดินท่องเท่ียวมี โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ

=3.62) รองลงมาไดแ้ก่ลานจอดรถมีเพียงพอ โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.36)รองลงมาไดแ้ก่ 

คลองบางหลวงมีป้ายส่ือความหมาย ป้ายอธิบายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว หรือป้ายบอกทางท่ีเขา้ใจง่าย 

โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง ( Χ =2.91) รองลงมาไดแ้ก่ ถงัขยะท่ีมีไวบ้ริการภายในคลองบาง

หลวงมีเพียงพอต่อความตอ้งการโดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง ( Χ =2.90)  รองลงมาไดแ้ก่คลอง

บางหลวงมีระบบเตือนภยั และระบบรักษาความปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 

โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง ( Χ =2.85) รองลงมาไดแ้ก่ หอ้งสุขามีเพียงพอต่อจาํนวนของ
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นกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง ( Χ =2.82)  และคลองบางหลวงมีการบริการ

โทรศพัทส์าธารณะ ตู ้ATM อยา่งเพียงพอโดยมีคะแนนในระดบันอ้ย (Χ =1.89)   ตามลาํดบั 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอแนวทางการจัดการการ

ท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษเีจริญ 

กรุงเทพมหานคร 

 

4.2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่ว 

 

ตารางที4่.13 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 69 46.0 

หญิง 81 54.0 

รวม 150 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศ  พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมา

เท่ียวชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 81 คน 

คิดไดเ้ป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 69 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 46.0 ตามลาํดบั 
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ตารางที4่.14 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

อายุ   

ตํ่ากวา่ 21 ปี                           15 10.0 

21-30 ปี                                         34 22.7 

31-40 ปี                                 45 30.0 

41-50 ปี                                          41 27.3 

51-60 ปี                                  11 7.3 

มากกวา่ 60 ปี  4 2.7 

รวม 150 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามอาย ุพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมา

เท่ียวชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่มีอายุ31-40 ปี จาํนวน 45 คน 

คิดไดเ้ป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา ไดแ้ก่ อาย ุ 41-50 ปี จาํนวน 41 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 27.3  ถดัมา 

ไดแ้ก่ 21-30 ปี จาํนวน 34 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 22.7 ถดัมาไดแ้ก่ อายตุ ํ่ากวา่ 21 ปี จาํนวน 15 คน 

คิดไดเ้ป็นร้อยละ 10.0 ถดัมาไดแ้ก่อายุ51-60 ปี จาํนวน 11 คนคิดไดเ้ป็นร้อยละ 7.3 และนอ้ยท่ีสุด 

ไดแ้ก่ อายมุากกวา่ 60 ปี 4 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 2.7 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

ตารางที4่.15 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามระดบัการศึกษาของ กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 

จากตารางท่ี 4.15  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาในช่วงปริญญาตรี จาํนวน  79 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  52.7 รองลงมา ไดแ้ก่ อาชีวศึกษา/

อนุปริญญา  จาํนวน 31 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  20.7 ถดัลงมาไดแ้ก่มธัยมศึกษา จาํนวน 18 คน คิดได้

เป็นร้อยละ 12.0  ถดัลงมาไดแ้ก่สูงกวา่ปริญญาตรีจาํนวน 13 คน และ นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ประถมศึกษา 

จาํนวน 9 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 6.0 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่4.16 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 

 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา   

ปริญญาตรี          

สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

9 

18 

31 

79 

13 

 

6.0 

12.0 

20.7 

52.7 

8.7 

รวม 150 100.00 

สถานภาพครอบครัว 

โสด 

สมรส 

หยา่ร้าง/หมา้ย 

 

52 

89 

9 

 

34.7 

59.3 

6.0 

รวม 150 100.00 
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จากตารางท่ี 4.16 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามสถานภาพ พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว ในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีสถานะ

สมรส จาํนวน 89 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 59.3 รองลงมา ไดแ้ก่ สถานะโสด จาํนวน 52 คน คิดไดเ้ป็น

ร้อยละ 34.7 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ สถานะหยา่ร้าง /หมา้ย จาํนวน 9 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  6.0 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที4่.17 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 

จากตารางท่ี 4.17 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามอาชีพ พบวา่ นกัท่องเท่ียว

ท่ีมาเท่ียว ในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั จาํนวน  73 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  48.7 รองลงมาไดแ้ก่ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/

อ่ืนๆ จาํนวน 23 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 15.3  ถดัลงมาไดแ้ก่นกัเรียน/นกัศึกษา  จาํนวน  22 คน คิดได้

เป็นร้อยละ 14.7 ถดัมาไดแ้ก่ พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน จาํนวน  19  คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 12.7 

ถดัมาไดแ้ก่รับจา้งทัว่ไปจาํนวน 11  คนคิดไดเ้ป็นร้อยละ 7.3  และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อาชีพอ่ืนๆท่ีให้

ระบุเองจาํนวน 2 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 1.3  ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

อาชีพในปัจจุบัน 

นกัเรียน/นกัศึกษา                     

ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ/อ่ืนๆ 

 ธุรกิจส่วนตวั                           

พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 

รับจา้งทัว่ไป                

อ่ืนๆ  

 

22 

23 

73 

19 

11 

2 

 

14.7 

15.3 

48.7 

12.7 

7.3 

1.3 

รวม 150 100.00 
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ตารางที ่4.18 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว ในชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระดบั

รายไดต่้อเดือน 10,000-20,000  บาทจาํนวน 57 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 38.0  รองลงมาไดแ้ก่ ระดบั

รายไดต่้อเดือน 5,000-10,000 บาท  จาํนวน 40 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ  26.7  ลาํดบัถดัมาไดแ้ก่ 

20,001-30,000 บาท จาํนวน 27 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 18.0 ลาํดบัถดัมาไดแ้ก่  30,001-40,000 บาท 

จาํนวน 16 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 10.7 ลาํดบัถดัมาไดแ้ก่  40,001-50,000 บาท จาํนวน 8 คน คิดได้

เป็นร้อยละ 5.3 และนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่มากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 2 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 1.3 

ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ต่อเดือน 

5,000-10,000 บาท            

10,001-20,000 บาท            

20,001-30,000 บาท        

30,001-40,000 บาท                       

40,001-50,000 บาท               

มากกวา่ 50,000 บาท 

 

40 

57 

27 

16 

8 

2 

 

26.7 

38.0 

18.0 

10.7 

5.3 

1.3 

รวม 150 100.0 
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ตารางที4่.19 จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ภูมิลาํเนาในปัจจุบัน   

กรุงเทพมหานคร 110 73.3 

จงัหวดัอ่ืนๆ 40 26.7 

รวม 150 100.0 

  

จากตารางท่ี 4.19 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตาม ภูมิลาํเนาในปัจจุบนั  พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว ในชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อาศยั

อยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 110 คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาอาศยัอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนๆ 

จาํนวน 40  คน คิดไดเ้ป็นร้อยละ 26.7 ตามลาํดบั 

 

4.2.2 ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่วทีม่ีต่อแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว แหล่ง

ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที4่.20 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียว ต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

การจัดการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
ความคิดเห็นของคนในชุมชน 

Χ  S.D. ความหมาย 

1.การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

2. การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว 

3.การจดัการดา้นท่ีพกั 

4.การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

5.การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ   

3.58 

3.90  

3.50 

3.35 

2.88 

0.90 

0.81 

0.84 

0.90 

0.95 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.44 0.88 มาก 
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จากตารางท่ี4.20 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการ

การท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้ะแนนมากท่ีสุดคือ การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว โดยมี

คะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.90)รองลงมาไดแ้ก่การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว โดยมี

คะแนนในระดบัมาก (Χ =3.58)รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการดา้นท่ีพกั โดยมีคะแนนในระดบัปาน

กลาง ( Χ =3.50)รองลงมาไดแ้ก่ การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบั

ปานกลาง ( = 3.35) และการจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆโดยมีคะแนนในระดบัปาน

กลาง(Χ =2.88)ตามลาํดบั 

 

ตารางที4่.21 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียว ต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

การจัดการด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 
ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

Χ  S.D. ความหมาย 

1.การเดินทางไปคลองบางหลวงมีความสะดวก สบาย   

เขา้ถึงไดง่้าย 

2.มีป้ายสัญลกัษณ์บอกทางไปยงัคลองบางหลวงชดัเจน 

3.การใหบ้ริการรถหรือเรือสาธารณะมีอยา่งสมํ่าเสมอ และ 

เพียงพอต่อความตอ้งการ 

3.62 

 

3.46 

 

3.67 

0.95 

 

0.91 

 

0.86 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.58 0.90 มาก 

 

ตารางท่ี  4.21 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีมีต่อแนวทางการจดัการ

การท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้ะแนนมาก

ท่ีสุดคือการใหบ้ริการรถหรือเรือสาธารณะมีอยา่งสมํ่าเสมอ และเพียงพอต่อความตอ้งการ โดยมี

คะแนนในระดบัมาก (Χ =3.67) และการเดินทางไปคลองบางหลวงมีความสะดวก สบาย เขา้ถึงได้

ง่าย โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.62) ถดัมามีป้ายสัญลกัษณ์บอกทางไปยงัคลองบางหลวง

ชดัเจนโดยมีคะแนนในระดบัมาก (Χ =3.46) ตามลาํดบั 
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ตารางที4่.22 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียว ต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

การจัดการด้านส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ว 
ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

Χ  S.D. ความหมาย 

4.คลองบางหลวงมีการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 

วฒันธรรม เช่นการแสดงหุ่นละครเล็ก 

5.ความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบางหลวง 

6.คลองบางหลวงมีการรักษาความโดดเด่น เอกลกัษณ์ วถีิ 

ชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

7.คลองบางหลวงมีความหลากหลายทางการท่องเท่ียวทั้งการ 

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

8.คลองบางหลวงมีความกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  

ธรรมชาติ   

9.นํ้าในคลองบางหลวงมีความสะอาด 

10.บรรยากาศของตลาดนํ้าในชุมชนคลองบางหลวง 

4.04 

 

3.84 

4.07 

 

3.73 

 

3.92 

 

3.85 

3.91 

0.73 

 

0.88 

0 .78 

 

0.88 

 

0.84 

 

0.80 

0.78 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

รวม 3.90 0.81 มาก 

 

ตารางท่ี4.22 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวให้

คะแนนมากท่ีสุดคือ คลองบางหลวงมีการรักษาความโดดเด่น เอกลกัษณ์ วถีิชีวติและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินโดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =4.07) รองลงมาไดแ้ก่คลองบางหลวงมีการอนุรักษม์รดก

ทางวฒันธรรม เช่นการแสดงหุ่นละครเล็ก โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =4.04) รองลงมาไดแ้ก่

คลองบางหลวงมีความกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.92)

รองลงมาไดแ้ก่บรรยากาศของตลาดนํ้าในชุมชนคลองบางหลวงคลองบางหลวงมี โดยมีคะแนนใน

ระดบัมาก( Χ =3.91)  รองลงมาไดแ้ก่นํ้าในคลองบางหลวงมีความสะอาด โดยมีคะแนนในระดบั

มาก (Χ =3.85) รองลงมาไดแ้ก่ความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบางหลวงโดยมีคะแนน

ในระดบัมาก ( Χ =3.84)และสุดทา้ยคลองบางหลวงมีความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ทั้งการ



71 

 

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( =3.73) 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที4่.23 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียว ต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

การจัดการด้านทีพ่กั 
ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

Χ  S.D. ความหมาย 

11.จาํนวนท่ีพกัในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อจาํนวน

นกัท่องเท่ียว 

12.ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีราคาท่ีเหมาะสม 

13.ท่ีพกัออกแบบไดเ้หมาะสมกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

14.ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีความปลอดภยัต่อชีวติและ

ทรัพยสิ์นของผูพ้กั 

15.ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี

ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

3.57 

 

3.43 

   3.55 

3.53 

 

3.44 

 

0.83 

 

0.90 

   0.90 

0.69 

. 

0.92 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.50 0.84 มาก 

 

ตารางท่ี  4.23 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ดา้นการจดัการดา้นท่ีพกั เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้ะแนนมากท่ีสุดคือ จาํนวน

ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.57) 

รองลงมาไดแ้ก่ท่ีพกัออกแบบไดเ้หมาะสมกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม โดยมีคะแนนในระดบั

มาก (Χ =3.55) รองลงมาไดแ้ก่ ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของ

ผูพ้กั โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.53)รองลงมาไดแ้ก่ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.44) 

และท่ีพกัในคลองบางหลวงมีราคาท่ีเหมาะสมโดยมีคะแนนในระดบัมาก (Χ =3.43) ตามลาํดบั 

 

 

Χ
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ตารางที ่4.24 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียว ต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

การจัดการด้านกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว 
ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

Χ  S.D. ความหมาย 

16.กิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย น่าสนใจ 

17.กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งเสริมการเรียนรู้ 

18.กิจกรรมทางการท่องเท่ียวช่วยพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้ 

ปราศจากความเส่ือมโทรม 

3.44 

3.39 

3.23 

 

0.84 

0.88 

0.99 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.35 0.90 มาก 

 

ตารางท่ี 4.24 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้ะแนน

มากท่ีสุดคือกิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.44) 

รองลงมาไดแ้ก่กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.39) 

และกิจกรรมทางการท่องเท่ียวช่วยพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหป้ราศจากความเส่ือมโทรมโดยมี

คะแนนในระดบัมาก(Χ =3.23) ตามลาํดบั 
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ตารางที4่.25 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของระดบัความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียว ต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

การจัดการด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว 

Χ  S.D. ความหมาย 

19.คลองบางหลวงมีป้ายส่ือความหมาย ป้ายอธิบายขอ้มูล

แหล่งท่องเท่ียว หรือป้ายบอกทางท่ีเขา้ใจง่าย 

20.ลานจอดรถมีเพียงพอ 

21.หอ้งสุขามีเพียงพอต่อจาํนวนของนกัท่องเท่ียว 

22.คลองบางหลวงมีระบบเตือนภยั และระบบรักษาความ

ปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 

23.ทางเดินเทา้สะดวกต่อการเดินท่องเท่ียว 

24.ความเหมาะสมของราคาอาหาร สินคา้ และของท่ีระลึก 

25.มีการจดัการดา้นท่ีพกัผอ่นสาํหรับนกัท่องเท่ียวอยา่ง

เหมาะสม เช่นมา้นัง่ ศาลาพกัผอ่น ท่ีกลมกลืนกบั

สภาพแวดลอ้ม 

26.ถงัขยะท่ีมีไวบ้ริการภายในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

27.คลองบางหลวงมีการบริการโทรศพัทส์าธารณะ,ตู ้ATM 

อยา่งเพียงพอ 

28.มีแผนท่ีและคู่มือนาํเท่ียวประกอบป้ายส่ือความหมาย

เพื่อใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

3.49 

 

3.17 

2.07 

2.95 

 

3.87 

3.42 

2.41 

 

 

3.33 

 

2.09 

 

2.02 

 

0.80 

 

0.99 

0.78 

1.18 

 

0.88 

0.91 

1.20 

 

 

1.11 

 

0.85 

 

0.85 

มาก 

 

มาก 

นอ้ย 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

นอ้ย 

 

 

ปานกลาง 

 

นอ้ย 

 

นอ้ย 

รวม 2.88 0.95 มาก 

 

ตารางท่ี4.25 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้ะแนนมาก

ท่ีสุดคือทางเดินเทา้สะดวกต่อการเดินท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.87) รองลงมา

ไดแ้ก่คลองบางหลวงมีป้ายส่ือความหมาย ป้ายอธิบายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว หรือป้ายบอกทางท่ี
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เขา้ใจง่าย โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.49) รองลงมาไดแ้ก่ความเหมาะสมของราคาอาหาร 

สินคา้ และของท่ีระลึก โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.42)รองลงมาไดแ้ก่ ถงัขยะท่ีมีไวบ้ริการ

ภายในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อความตอ้งการ โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง ( Χ =3.33) 

รองลงมาไดแ้ก่ลานจอดรถมีเพียงพอ โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =3.17)  รองลงมาไดแ้ก่คลอง

บางหลวงมีระบบเตือนภยั และระบบรักษาความปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 

โดยมีคะแนนในระดบัมาก ( Χ =2.95) รองลงมาไดแ้ก่ มีการจดัการดา้นท่ีพกัผอ่นสาํหรับ

นกัท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม เช่นมา้นัง่ ศาลาพกัผอ่น ท่ีกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม โดยมีคะแนนใน

ระดบันอ้ย  ( Χ =2.41)  คลองบางหลวงมีการบริการโทรศพัทส์าธารณะ ,ตู ้ATM อยา่งเพียงพอโดย

มีคะแนนในระดบันอ้ย (Χ =2.09)   รองลงมาไดแ้ก่ หอ้งสุขามีเพียงพอต่อจาํนวนของนกัท่องเท่ียว 

โดยมีคะแนนในระดบันอ้ย ( Χ =2.07) รองลงมาไดแ้ก่มีแผนท่ีและคู่มือนาํเท่ียวประกอบป้ายส่ือ

ความหมายเพื่อใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบันอ้ย (Χ =2.02) ตามลาํดบั 

 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์แนวทาง การจัดการการท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์ คือ ผูอ้าํนวยการเขตภาษีเจริญ ประธานชุมชนกาํแพงทอง

พฒันา ผูป้ระกอบการท่ีพกัแรม และ ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก  

โดยมีคาํถามในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครแยกเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 

 

4.3.1 การจัดการด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว 

ผลการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่การจดัการ

ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มีความสาํคญัยิง่ โดยใหค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่ การเดินทางไปคลอง

บางหลวงมีความสะดวก สบาย เขา้ถึงไดง่้ายมีป้ายสัญลกัษณ์บอกทางไปยงัคลองบางหลวงชดัเจน

การใหบ้ริการรถหรือเรือสาธารณะมีอยา่งสมํ่าเสมอ และเพียงพอต่อความตอ้งการ  ในขณะท่ีผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกับางท่านไดใ้หค้วามเห็นในทางท่ีแตกต่างกนัวา่การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว

ควรคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกัดว้ย  
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4.3.2 การจัดการด้านส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ว 

ผลการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัต่างมีความเห็นในทิศทางท่ี

สอดคลอ้งกนัวา่การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว มีความสาํคญัยิง่ โดยใหเ้หตุผล

เพิ่มเติมวา่ การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว จะทาํใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ 

สร้างความพึงพอใจตามความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บรู้มาจากแหล่งต่างๆ อยา่งเช่น คลอง

บางหลวงมีการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม เช่นการแสดงหุ่นละครเล็กคณะทาํนาย  ของบา้น

ศิลปินท่ีแสดงใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มฟรี นอกจากนั้นคลองบางหลวงยงัมีความหลากหลายทางการ

ท่องเท่ียว ทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ประกอบดว้ยความสวยงาม

ของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบางหลวงการรักษาความโดดเด่นทางเอกลกัษณ์ วถีิชีวติและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินทั้งน้ีชุมชนคลองบางยงัคงปรากฏวา่การท่องเท่ียวมีความกลมกลืนเขา้กบั

สภาพแวดลอ้ม และธรรมชาติ บรรยากาศของตลาดนํ้าในชุมชนคลองบางหลวง และนํ้าในคลอง

บางหลวงมีความสะอาดซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นการสร้างส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวให้

นกัท่องเท่ียวอยากท่ีจะเดินทางมาเท่ียวคลองบางหลวงอนัเป็นประเด็นท่ีสาํคญัประการหน่ึง 

 

4.3.3 การจัดการด้านทีพ่กั 

ผลการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นในทิศทาง

ท่ีสอดคลอ้งกนัวา่จาํนวนท่ีพกัในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการ

รูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ อาจกล่าวไดว้า่เป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะเจาะจงหากตอ้งการ

ท่ีจะมาท่องเท่ียวและพกัคา้งคืน เพราะส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัชุมชนคลอง

บางหลวงจะเป็นการมาแบบเท่ียวชมวถีิชีวติ แวะชิมอาหารและซ้ือสินคา้ท่ีระลึก แต่ไม่ไดพ้กัคา้งคืน

มากนกั เพราะชุมชนคลองบางหลวงเป็นชุมชนริมนํ้าโบราณแต่ตั้งอยูใ่นยา่นใจกลางเมืองกรุงเทพ 

การเดินทางสะดวกสบาย นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมส่วนใหญ่จึงมาเท่ียวชมตามวตัถุประสงคก์าร

ท่องเท่ียวของตนเองแลว้เดินทางไปเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงต่อไป แต่อยา่งไรก็ตาม ทาง

ชุมชนเองก็ไดจ้ดัเตรียมท่ีพกัไวร้องรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการจะใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

และออกแบบไดเ้หมาะสมกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้มริมคลองบางหลวง แสดงใหเ้ห็นเสน่ห์

ของความเป็นชุมชนริมนํ้าแบบไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกพกัไดท้ั้งใน

ชุมชนคลองบางหลวงเองหรือบริเวณใกลเ้คียงไดเ้ช่นกนั 
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4.3.4 การจัดการด้านกจิกรรมทางการท่องเทีย่ว 

ผลการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นในทิศทางท่ี

สอดคลอ้งกนัวา่การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น การเท่ียวชมบา้นศิลปิน ชมการแสดงศิลปะ การแสดงหุ่นละครเล็ก การ

เท่ียวชมสินคา้ท่ีระลึกและอาหารการกินแลว้   ควรเพิ่มการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน

กวา่เดิม โดยจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งผูใ้หข้อ้มูล

หลกับางท่านมีความคิดเห็นวา่กิจกรรมทางการท่องเท่ียวควรไดรั้บการประชาสัมพนัธ์มากกวา่น้ี ซ่ึง

อาจจะเป็นในรูปแบบการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบังานประเพณี เทศกาลท่ีสาํคญัต่างๆ 

เช่น เทศกาลสงกรานต ์เทศกาลวนัลอยกระทง และประเพณีวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 

เพื่อท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจจะไดร่้วมเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์การท่องเท่ียว ทั้งวถีิชีวติ

การเป็นอยู ่ ประเพณีขนบธรรมเนียมทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวรูปแบบการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่างถวลิหา 

 

4.3.5 การจัดการด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ   

ผลการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัพบวา่ผูใ้หข้อ้มูลหลกัต่างมีความเห็นในทิศทางท่ี

สอดคลอ้งกนัวา่การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆของชุมชนคลองบางหลวง ยงัมีความ

พร้อมค่อนขา้งนอ้ย ไม่วา่จะเป็นหอ้งสุขา ถงัขยะ ตู ้ATM  ป้ายอธิบายขอ้มูลทางการท่องเท่ียวต่างๆ 

เน่ืองจากคลองบางหลวงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเปิดตวัมาไดเ้พียง 5 ปี ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของ

นกัท่องเท่ียวมากนกั จึงทาํใหก้ารจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกยงัไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร

ทั้งน้ีผูใ้หข้อ้มูลหลกับางท่านไดใ้หค้วามเห็นวา่ แนวโนม้การท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ี

ตอ้งการสัมผสัวถีิชีวติชุมชนอยา่งแทจ้ริง เร่ิมเป็นท่ีสนใจประกอบกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวจาก

ภาครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียววถีิไทย ทาํใหก้ารท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเร่ิมเป็นท่ี

นิยมของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน ดงันั้น เพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีคาดวา่จะขยายตวัเพิ่มข้ึนในอนาคต 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งชุมชน เอกชน และภาครัฐ จึงควรสาํรวจศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในดา้น

การจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เพื่อใหก้ารจดัการการท่องเท่ียวในพื้นท่ีดาํเนินไปใน

ทิศทางท่ีเหมาะสม 

กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครโดยมีประเด็นท่ีนาํมาพิจารณา การ

จดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว การจดัการดา้น

ท่ีพกั การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวการจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งน้ี
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ผูใ้หข้อ้มูลหลกัต่างใหค้วามเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่การจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของ

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ควรใหค้วามสาํคญัดา้นการจดัการดา้นส่ิง

ดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องความคิดเห็น

นกัท่องเท่ียวในประเด็นท่ีใหค้วามสาํคญักบัดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวมาเป็นอนัดบัแรก

ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่การจดัการในดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว ถือวา่มีความสาํคญั

เป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัต่างใหค้วามเห็นวา่การท่ีแหล่งท่องเท่ียวจะเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ส่ิงท่ี

สาํคญัคือแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งมีการสร้างเอกลกัษณ์สร้างความโดดเด่นทางการท่องเท่ียวของ

ตนเอง คลองบางหลวงมีการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่น คือ การแสดงหุ่นละครเล็กคณะ

ทาํนาย ท่ีหาชมไดย้าก ความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบางหลวง ความหลากหลาย

ทางการท่องเท่ียว และบรรยากาศของคลองบางหลวง อาจกล่าวไดว้า่ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงดึงดูดใจ

ท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวอยากจะเดินทางมาเท่ียวชุมชนคลองบางหลวงเพื่อสัมผสัถึงการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมในชุมชนน้ี  ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนคลองบางหลวง

ดาํเนินไปในทิศทางท่ีเหมาะสม จึงจาํเป็นตอ้งบูรณาการองคป์ระกอบต่างๆ ทางการจดัการการ

ท่องเท่ียวเขา้ดว้ยกนั โดยพิจารณาความสาํคญัทั้งมิติความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวและมิติความ

คิดเห็นของชุมชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภาครัฐเขา้ดว้ยกนั ใหมี้ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมใน

การท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียว เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ชองชุมชน

คลองบางหลวง รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 



 

 

บทที่ 5 

 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกรณีศึกษา ชุมชนคลองบางหลวง เขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

3) เพื่อศึกษาแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชน

คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปผล และอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 

 

5.1.1 ความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่ว

เชิงวฒันธรรมชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

5.1.1.1 ตอนท่ี 1ขอ้มูลส่วนบุคคลของคนในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศ พบวา่ ประชากรผูท่ี้อาศยัอยูใ่น

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ31-40 ปี มีระดบั

การศึกษาในช่วงปริญญาตรี มีสถานะสมรส ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต้่อเดือน 10,000-

20,000 บาท 
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5.1.1.2 ตอนท่ี2 ความคิดเห็นของชุมชนต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

1) การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจากการตอบแบบสอบถามของ 

ประชากรผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวา่ส่ิงท่ีประชากร

ใหค้วามสาํคญั มากท่ีสุดคือ การเดินทางไปคลองบางหลวงมีความสะดวก สบาย  เขา้ถึงไดง้่าย 

รองลงมาไดแ้ก่ ป้ายสัญลกัษณ์บอกทางไปยงัคลองบางหลวงชดัเจน โดยมีคะแนนในระดบัมาก 

รองลงมาไดแ้ก่ การใหบ้ริการรถหรือเรือสาธารณะมีอยา่งสมํ่าเสมอ และเพียงพอต่อความตอ้งการ 

โดยมีคะแนนในระดบัปานกลาง 

2) การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวพบวา่ ประชากรผูท่ี้อาศยั

อยูใ่นชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญั ผลมากท่ีสุด คือ คลอง

บางหลวงมีความกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และธรรมชาติ โดยมีคะแนนในระดบัมาก 

รองลงมาไดแ้ก่ความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบางหลวง โดยมีคะแนนในระดบัมาก 

รองลงมาไดแ้ก่นํ้าในคลองบางหลวงมีความสะอาด โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่

คลองบางหลวงมีการรักษาความโดดเด่น เอกลกัษณ์ วถีิชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยมีคะแนนใน

ระดบัมากโดยมีคะแนนในระดบัมากรองลงมาไดแ้ก่ บรรยากาศของตลาดนํ้าในชุมชนคลองบาง

หลวงโดยมีคะแนนในระดบัมากโดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่คลองบางหลวงมีการ

อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม เช่นการแสดงหุ่นละครเล็กโดยมีคะแนนในระดบัมาก และสุดทา้ย

คลองบางหลวงมีความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีคะแนนในระดบัมาก ตามลาํดบั 

3) การจดัการดา้นท่ีพกั พบวา่ ประชากรผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชนคลองบาง

หลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญั ผลมากท่ีสุดคือท่ีพกัในคลองบางหลวง

ออกแบบไดเ้หมาะสมกลมกลืน เขา้กบัสภาพแวดลอ้มโดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ท่ี

พกัในคลองบางหลวงมีราคาท่ีเหมาะสม โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ท่ีพกัในคลอง

บางหลวงมีเพียงพอสาํหรับนกัท่องเท่ียวโดยมีคะแนนในระดบัมาก 

4) การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวพบวา่ ประชากรผูท่ี้อาศยัอยูใ่น

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญั ผลมากท่ีสุด คือกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก 

รองลงมาไดแ้ก่กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนในทอ้งถ่ินมี โดยมีคะแนนในระดบัมาก 

รองลงมาไดแ้ก่.กิจกรรมทางการท่องเท่ียวช่วยพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหป้ราศจากความเส่ือมโทรม 
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โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีคะแนน

ในระดบัมาก และกิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย น่าสนใจโดยมีคะแนนในระดบัมาก 

5) การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ พบวา่ ประชากรผูท่ี้อาศยัอยู่

ในชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญั ผลมากท่ีสุด คือความ

เหมาะสมของราคาอาหาร สินคา้ และของท่ีระลึก โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่

ทางเดินเทา้สะดวกต่อการเดินท่องเท่ียวมี โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ลานจอดรถมี

เพียงพอ โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ คลองบางหลวงมีป้ายส่ือความหมาย ป้าย

อธิบายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว หรือป้ายบอกทางท่ีเขา้ใจง่าย โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมา

ไดแ้ก่ ถงัขยะท่ีมีไวบ้ริการภายในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อความตอ้งการโดยมีคะแนนในระดบั

มาก   รองลงมาไดแ้ก่คลองบางหลวงมีระบบเตือนภยั และระบบรักษาความปลอดภยัแก่ชีวติและ

ทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ หอ้งสุขามีเพียงพอต่อ

จาํนวนของนกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก และคลองบางหลวงมีการบริการโทรศพัท์

สาธารณะตู ้ATM อยา่งเพียงพอโดยมีคะแนนในระดบัมาก ตามลาํดบั 

 

5.1.2 ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว ทีม่ีต่อแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว แหล่ง

ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

5.1.2.1 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวคลองบางหลวง เขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกตามเพศ  พบวา่ นกัท่องเท่ียว

ท่ีมาเท่ียวชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ    

31-40 ปีมีระดบัการศึกษาในช่วงปริญญาตรีสถานะสมรสส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มี

ระดบัรายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

5.1.2.2 ตอนท่ี 2ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

1) การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวพบวา่ ความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบาง

หลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญั มากท่ีสุด คือการใหบ้ริการรถหรือเรือ

สาธารณะมีอยา่งสมํ่าเสมอ และเพียงพอต่อความตอ้งการ โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาคือ

การเดินทางไปคลองบางหลวงมีความสะดวก สบาย  เขา้ถึงไดง่้าย โดยมีคะแนนในระดบัมาก ถดัมา

มีป้ายสัญลกัษณ์บอกทางไปยงัคลองบางหลวงชดัเจนโดยมีคะแนนในระดบัมาก ตามลาํดบั 
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2) การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวพบวา่ ความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบาง

หลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญั มากท่ีสุด ขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้ะแนนมาก

ท่ีสุดคือ คลองบางหลวงมีการรักษาความโดดเด่น เอกลกัษณ์ วถีิชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยมี

คะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่คลองบางหลวงมีการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม เช่นการ

แสดงหุ่นละครเล็ก โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่คลองบางหลวงมีความกลมกลืนเขา้

กบัสภาพแวดลอ้ม โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่บรรยากาศของตลาดนํ้าในชุมชน

คลองบางหลวงคลองบางหลวงมี โดยมีคะแนนในระดบัมากรองลงมาไดแ้ก่นํ้าในคลองบางหลวงมี

ความสะอาด โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ัง

คลองบางหลวงโดยมีคะแนนในระดบัมาก และสุดทา้ยคลองบางหลวงมีความหลากหลายทางการ

ท่องเท่ียว ทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีคะแนนในระดบัมาก 

ตามลาํดบั 

3) การจดัการดา้นท่ีพกัพบวา่ ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมี ต่อแนว

ทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร  ขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ จาํนวนท่ีพกัในคลองบางหลวงมี

เพียงพอต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียว รองลงมาไดแ้ก่ท่ีพกัออกแบบไดเ้หมาะสมกลมกลืนเขา้กบั

สภาพแวดลอ้ม โดยมีคะแนนในระดบั รองลงมาไดแ้ก่ ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีความปลอดภยัต่อ

ชีวติและทรัพยสิ์นของผูพ้กั โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีส่ิง

อาํนวยความสะดวกท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก และ

ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีราคาท่ีเหมาะสม โดยมีคะแนนในระดบัมาก 

4) การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวพบวา่ ความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียว ท่ีมี ต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลอง

บางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย โดยมีคะแนนในระดบั รองลงมาไดแ้ก่กิจกรรมการท่องเท่ียว

ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีคะแนนในระดบัมาก และกิจกรรมทางการท่องเท่ียวช่วยพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวใหป้ราศจากความเส่ือมโทรมโดยมีคะแนนในระดบัมาก 

5) การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆพบวา่ ความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบาง

หลวง  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอ้ท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือทางเดินเทา้

สะดวกต่อการเดินท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่คลองบางหลวงมีป้ายส่ือ
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ความหมาย ป้ายอธิบายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว หรือป้ายบอกทางท่ีเขา้ใจง่าย โดยมีคะแนนในระดบั

มาก รองลงมาไดแ้ก่ความเหมาะสมของราคาอาหาร สินคา้ และของท่ีระลึก โดยมีคะแนนในระดบั

มาก รองลงมาไดแ้ก่ ถงัขยะท่ีมีไวบ้ริการภายในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อความตอ้งการ โดยมี

คะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ลานจอดรถมีเพียงพอ โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมา

ไดแ้ก่คลองบางหลวงมีระบบเตือนภยั และระบบรักษาความปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของ

นกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีการจดัการดา้นท่ีพกัผอ่นสาํหรับ

นกัท่องเท่ียวอยา่งเหมาะสม เช่นมา้นัง่ ศาลาพกัผอ่น ท่ีกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม โดยมีคะแนนใน

ระดบัมาก  คลองบางหลวงมีการบริการโทรศพัทส์าธารณะตู ้ ATM อยา่งเพียงพอโดยมีคะแนนใน

ระดบัมาก  รองลงมาไดแ้ก่ หอ้งสุขามีเพียงพอต่อจาํนวนของนกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบั

มาก รองลงมาไดแ้ก่มีแผนท่ีและคู่มือนาํเท่ียวประกอบป้ายส่ือความหมายเพื่อใหค้วามรู้แก่

นกัท่องเท่ียว โดยมีคะแนนในระดบัมาก  

 

5.1.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ทีม่ีต่อแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว แหล่ง

ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1) การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ มี

ความเห็นวา่การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มีความสาํคญัยิง่ ในขณะท่ีผูใ้หข้อ้มูลหลกับาง

ท่านไดใ้หค้วามเห็นในทางท่ีแตกต่างกนัวา่การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวควรคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นหลกัดว้ย 

2)  การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวพบวา่  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัต่างมี

ความเห็นในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัวา่การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว มีความสาํคญั

ยิง่ โดยใหเ้หตุผลเพิ่มเติมวา่ การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว จะทาํใหน้กัท่องเท่ียว

เกิดความประทบัใจ สร้างความพึงพอใจตามความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บรู้มาจากแหล่ง

ต่างๆ อยา่งเช่น คลองบางหลวงมีการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม เช่นการแสดงหุ่นละครเล็กคณะ

ทาํนาย  ของบา้นศิลปินท่ีแสดงใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มฟรี นอกจากนั้นคลองบางหลวงยงัมีความ

หลากหลายทางการท่องเท่ียว ทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

ประกอบดว้ยความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบางหลวงการรักษาความโดดเด่นทาง

เอกลกัษณ์ วถีิชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทั้งน้ีชุมชนคลองบางยงัคงปรากฏวา่การท่องเท่ียวมีความ

กลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และธรรมชาติ บรรยากาศของตลาดนํ้าในชุมชนคลองบางหลวง 

และนํ้าในคลองบางหลวงมีความสะอาดซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นการสร้างส่ิงดึงดูดใจของแหล่ง
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ท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวอยากท่ีจะเดินทางมาเท่ียวคลองบางหลวงอนัเป็นประเด็นท่ีสาํคญัประการ

หน่ึง 

3) การจดัการดา้นท่ีพกัพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นในทิศทางท่ี

สอดคลอ้งกนัวา่จาํนวนท่ีพกัในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการ

รูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ อาจกล่าวไดว้า่เป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะเจาะจงหากตอ้งการ

ท่ีจะมาท่องเท่ียวและพกัคา้งคืน เพราะส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัชุมชนคลอง

บางหลวงจะเป็นการมาแบบเท่ียวชมวถีิชีวติ แวะชิมอาหารและซ้ือสินคา้ท่ีระลึก แต่ไม่ไดพ้กัคา้งคืน

มากนกั เพราะชุมชนคลองบางหลวงเป็นชุมชนริมนํ้าโบราณแต่ตั้งอยูใ่นยา่นใจกลางเมืองกรุงเทพ 

การเดินทางสะดวกสบาย นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมส่วนใหญ่จึงมาเท่ียวชมตามวตัถุประสงคก์าร

ท่องเท่ียวของตนเองแลว้เดินทางไปเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวเช่ือมโยงต่อไป แต่อยา่งไรก็ตาม ทาง

ชุมชนเองก็ไดจ้ดัเตรียมท่ีพกัไวร้องรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการจะใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

และออกแบบไดเ้หมาะสมกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้มริมคลองบางหลวง แสดงใหเ้ห็นเสน่ห์

ของความเป็นชุมชนริมนํ้าแบบไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกพกัไดท้ั้งใน

ชุมชนคลองบางหลวงเองหรือบริเวณใกลเ้คียงไดเ้ช่นกนั 

4) การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่ต่างมี

ความเห็นในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัวา่การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวของชุมชนคลอง

บางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น การเท่ียวชมบา้นศิลปิน ชมการแสดงศิลปะ การ

แสดงหุ่นละครเล็ก การเท่ียวชมสินคา้ท่ีระลึกและอาหารการกินแลว้   ควรเพิ่มการจดักิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึนกวา่เดิม โดยจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง อีกทั้งผูใ้หข้อ้มูลหลกับางท่านมีความคิดเห็นวา่กิจกรรมทางการท่องเท่ียวควรไดรั้บการ

ประชาสัมพนัธ์มากกวา่น้ี ซ่ึงอาจจะเป็นในรูปแบบการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบังาน

ประเพณี เทศกาลท่ีสาํคญัต่างๆ เช่น เทศกลาลสงกรานต ์เทศกาลวนัลอยกระทง และประเพณีวนั

สาํคญัทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้ เพื่อท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจจะไดร่้วมเรียนรู้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์การท่องเท่ียว ทั้งวถีิชีวติการเป็นอยู ่ ประเพณีขนบธรรมเนียมทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่างถวลิหา 

5) การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆพบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัต่างมี

ความเห็นในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัวา่การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆของชุมชนคลอง

บางหลวง ยงัมีความพร้อมค่อนขา้งนอ้ย ไม่วา่จะเป็นหอ้งสุขา ถงัขยะ ตู ้ ATM  ป้ายอธิบายขอ้มูล

ทางการท่องเท่ียวต่างๆ เน่ืองจากคลองบางหลวงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเปิดตวัมาไดเ้พียง 5 ปี ยงัไม่

เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวมากนกั จึงทาํใหก้ารจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกยงัไม่มีความ
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พร้อมเท่าท่ีควรทั้งน้ีผูใ้หข้อ้มูลหลกับางท่านไดใ้หค้วามเห็นวา่ แนวโนม้การท่องเท่ียวท่ี

นกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีตอ้งการสัมผสัวถีิชีวติชุมชนอยา่งแทจ้ริง เร่ิมเป็นท่ีสนใจประกอบกบัการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวจากภาครัฐและเอกชนสอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียววถีิไทย ทาํใหก้ารท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมเร่ิมเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน ดงันั้น เพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีคาดวา่จะ

ขยายตวัเพิ่มข้ึนในอนาคต หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งชุมชน เอกชน และภาครัฐ จึงควรสาํรวจศึกษา

ความตอ้งการจาํเป็นในดา้นการจดัการส่ิงอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เพื่อใหก้ารจดัการการ

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีดาํเนินไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

จากการศึกษา แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว  กรณีศึกษา : แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครในคร้ังน้ีสามารถนาํสรุปผลการศึกษามา

อภิปรายร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีประเด็นท่ีนาํมาอภิปรายสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี 

 

5.2.1 เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ทีม่ีต่อแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว

แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นของคนในชุมชน ท่ีมีต่อ แนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ประกอบไปดว้ยดา้นต่างๆ คือ ดา้นการจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการจดัการดา้นส่ิง

ดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว การจดัการดา้นท่ีพกัการจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวการ

จดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆพบวา่ ความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  อยูใ่นระดบั

ปานกลาง เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากวา่ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีคนในชุมชนเห็นวา่มี

ความสาํคญัสูงสุด คือ การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว  ในขณะท่ีดา้นตํ่าสุดคือ การ

จดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่ บริบททัว่ไปของชุมชนคลองบางหลวง

ในดา้นการอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ เช่น ป้ายส่ือความหมาย ป้ายอธิบายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 

ลานจอดรถ หอ้งสุขา ระบบเตือนภยั และระบบรักษาความปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของ

นกัท่องเท่ียว ถงัขยะยงัมีความพร้อมในการรองรับการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนท่ียงัไม่เพียงพอ 
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แมแ้หล่งท่องเท่ียวจะมีส่ิงดึงดูดใจก็ตาม จึงน่าจะเป็นเหตุผลใหก้ารจดัการการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม ในมุมมองของชุมชนคลองบางหลวง อยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจึง

ตอ้งใหค้วามสาํคญัถึงสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน

คลองบางหลวง  สอดคลอ้งกบั พรพิมล เมธาลกัษณ์ (2549) ศึกษาเร่ืองการจดัการทรัพยากร

ท่องเท่ียว  กล่าววา่ การจดัการทรัพยากรท่องเท่ียว ประกอบไปดว้ย จะประกอบไปดว้ย 5 

องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง การจดัการดา้นแหล่ง

ท่องเท่ียว  การจดัการดา้นท่ีพกั การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว การจดัการดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ ซ่ึงการจดัการการท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งมีแนวการดาํเนินการและขั้นตอน รวมทั้ง

วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการอยา่งแน่นอน และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติตอ้งยดึหลกัสาํคญั 

3 ประการ คือ หลกัการสงวน  (Reservation)หลกัการอนุรักษ์ (Conservation) หลกัการพฒันา  

(Development) และไกรลาศปสุวฒันกุล  (2550) ศึกษาเร่ือง การบริหารและจดัการการท่องเท่ียว  

กล่าววา่  การบริหารและจดัการการท่องเท่ียวองคป์ระกอบหลกัท่ีสาํคญัในระบบการท่องเท่ียวมี  3 

องคป์ระกอบดงัน้ีคือทรัพยากรการท่องเท่ียว  (Tourism Resource) การบริการการท่องเท่ียว  

(Tourism Service) การตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Market or Tourist) 

 

5.2.2 เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ว ทีม่ีต่อแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว 

แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 

จากผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ประกอบไปดว้ยดา้นต่างๆ คือ ดา้นการจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการจดัการดา้นส่ิง

ดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว การจดัการดา้นท่ีพกัการจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียวการ

จดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆพบวา่ ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นการจดัการดา้นส่ิงดึงดูด

ใจของแหล่งท่องเท่ียว ในขณะท่ีการจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆทางการท่องเท่ียวนั้น 

นกัท่องเท่ียว ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากวา่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นการไปท่องเท่ียว

ยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีมรดกทางวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติความเป็นอยู ่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียว

ลว้นใหค้วามสาํคญัในส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ท่ีอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆเป็นสาํคญั อาจ

กล่าวไดว้า่นกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางท่องเท่ียวในรูปแบบน้ี ลว้นเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการ



86 

 

เฉพาะดา้น เขา้ใจในลกัษณะและรูปแบบทางการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม 

เพื่อใหก้ารจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นไปตามความตอ้งการท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงของโลก หรือแนวโนม้ทางการท่องเท่ียวในปัจจุบนั ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจึงจาํเป็นท่ี

จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบในทุกๆดา้นของการจดัการการท่องเท่ียว สามารถนาํมา

บูรณาการ เช่ือมโยงในหลากหลายมิติ เพื่อใหเ้กิดความสมดุลทางการจดัการทางการท่องเท่ียว ทั้ง

มิติของชุมชน มิติของนกัท่องเท่ียว และกลไกการจดัการ สอดคลอ้งกบั ภูสวสัด์ิ สุขเล้ียง (2545) 

ศึกษาเร่ืองแนวทางการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกล่าววา่แนวทางการวางแผน

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มี 9 องคป์ระกอบ ดงัน้ีส่งเสริมใหป้ระชาชนทอ้งถ่ินเห็น

ความสาํคญัของการท่องเท่ียวท่ีมีต่อเศรษฐกิจในสังคมการพฒันาการท่องเท่ียวจะตอ้งข้ึนอยูก่บั

จุดประสงค ์และความตอ้งการของชุมชน วา่จะตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมากนอ้ยเพียงใด

วธีิการ และความถ่ีในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางดา้นการท่องเท่ียวควรไดรั้บความเห็นชอบจาก

ประชาชนในทอ้งถ่ินเพราะจะเป็นเคร่ืองวดัความตอ้งการประเภท และจาํนวนนกัท่องเท่ียวของ

ทอ้งถ่ินนั้นๆควรมีความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการพยายามท่ีจะทาํใหท้อ้งถ่ินเป็น

สถานท่ีพกัผอ่นท่ีมีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพในการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวไม่ควรใหมี้

ผลกระทบต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวางแผนจึงตอ้งมี ความระมดัระวงั และตอ้ง

วางแผนรองรับในเร่ืองน้ีเอาไวด้ว้ยเพื่อท่ีจะรักษาวฒันธรรม และค่านิยมของทอ้งถ่ินใหค้งอยู่

เงินทุนและแรงงานรวมทั้งนกับริหารทางการท่องเท่ียวควรมาจากชุมชนเจา้ของทอ้งถ่ินเพื่อท่ี

ทอ้งถ่ินจะสามารถควบคุมการพฒันาทางการท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการไดก้ารเปิด

โอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม และงานเทศกาลท่ีจดัข้ึนเพื่อนกัท่องเท่ียวเร่ืองราวและ

งานเทศกาลท่ีจดัข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์ วถีิชีวติ ความเป็นอยู ่

และสภาพทางภูมิศาสตร์ของทอ้งถ่ินก่อนท่ีจะลงมือพฒันาการท่องเท่ียว ควรพยายามขจดัปัญหา

ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชนใหเ้รียบร้อยและ Richards (1995) ศึกษาเร่ือง องคป์ระกอบท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจ

ของการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม The European Centerfor Traditional and Regional Cultures กล่าว

วา่องคป์ระกอบท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจของการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมมี 8 ประการ ไดแ้ก่โบราณคดี 

และพิพิธภณัฑส์ถานต่างๆสถาปัตยกรรม ส่ิงปลูกสร้าง ผงัเมืองรวมถึงซากปรักหกัพงัของส่ิงปลูก

สร้างในอดีตศิลปหตัถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต่างๆความน่าสนใจในเร่ืองของ

ดนตรี ไม่วา่จะเป็นในรูปของดนตรีคลา สสิก ดนตรี พื้นบา้น หรือดนตรีร่วมสมยัการแสดง ละคร 

ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆภาษา และวรรณกรรมประเพณี และความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา

วฒันธรรมเก่าแก่ โบราณ วฒันธรรมพื้นบา้น หรือวฒันธรรมยอ่ย 
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5.2.3 เพือ่ศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ชุมชน

คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว กรณีศึกษา : แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ท่ีมีต่อ

แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ชุมชนคลองบางหลวง  เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ยดา้นต่างๆ คือ ดา้นการจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  

ดา้นการจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว การจดัการดา้นท่ีพกั การจดัการดา้นกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียว การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ พบวา่ ความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูล

หลกัต่างใหค้วามเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่การแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว  แหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม ของชุมชน คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ควรใหค้วามสาํคญัดา้น

การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจแหล่งท่องเท่ียว เป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบัผลสาํรวจความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนคลองบางหลวง ท่ีส่วนใหญ่ต่าง

เห็นวา่ควรใหค้วามสาํคญัดา้นการจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจแหล่งท่องเท่ียวมาเป็นอนัดบัตน้ๆ เหตุท่ี

เป็นเช่นน้ีก็เน่ืองจากวา่การจดัการในดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว ถือวา่มีความสาํคญัเป็น

อยา่งยิง่ในการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อาจ

กล่าวไดว้า่การท่ีแหล่งท่องเท่ียวจะเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ส่ิงท่ีสาํคญัคือแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้ง

มีการสร้างเอกลกัษณ์สร้างความโดดเด่นทางการท่องเท่ียวของตนเองใหเ้ป็นท่ีรับรู้ของนกัท่องเท่ียว

โดยทัว่ไป ควรนาํแนวทางการจดัการตลาดและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวมาประยกุตใ์ช ้ ทั้งน้ีคลอง

บางหลวงมีการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมวฒันธรรมท่ีโดดเด่น คือ การแสดงหุ่นละครเล็กท่ีหา

ชมไดย้าก ความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบางหลวง ความหลากหลายทางการท่องเท่ียว 

และบรรยากาศชุมชนริมคลองโบราณของคลองบางหลวง อาจกล่าวไดว้า่ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิง

ดึงดูดใจท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวอยากจะเดินทางมาเท่ียวชุมชนคลองบางหลวง เพื่อสัมผสัถึงการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในชุมชนน้ี  เพื่อใหก้ารจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนคลองบาง

หลวงดาํเนินไปในทิศทางท่ีเหมาะสม จึงจาํเป็นตอ้งบูรณาการองคป์ระกอบต่างๆ ทางการจดัการ

การท่องเท่ียวเขา้ดว้ยกนั โดยพิจารณาความสาํคญัทั้งมิติความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวและมิติความ

คิดเห็นของชุมชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภาครัฐเขา้ดว้ยกนั ใหมี้ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมใน

การท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียว เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวและภาพลกัษณ์ชองชุมชน

คลองบางหลวง รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ซ่ึงในส่วนของการจดัการดา้นอ่ืนๆ ท่ีมี

ความสาํคญัรองลงมาทั้งในมิติความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวและของชุมชนเอง อาจกล่าวไดว้า่

ชุมชนคลองบางหลวงเป็นชุมชนริมคลองโบราณแต่ตั้งอยูใ่นยา่นใจกลางเมือง การเดินทางมีความ
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สะดวกสบาย เขา้ถึงไดง่้าย ทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ก็มีทั้งในชุมชนเองและบริเวณใกลเ้คียง 

ในส่วนของท่ีพกันกัท่องเท่ียวสามารถเลือกใชบ้ริการไดท้ั้งในชุมชนคลองบางหลวงเองหรือบริเวณ

แหล่งท่องเท่ียวยา่นใกลเ้คียงท่ีเช่ือมโยงกนัได ้ซ่ึงในอนาคตควรมีการคิดคน้กิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียวเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัวถีิชีวติชุมชมริมคลองโบราณไดอ้ยา่งแทจ้ริง สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ ศศิกานต ์กุลวานิช ( 2551) ไดศึ้กษาการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน กรณีศึกษา : 

ชุมชนเมืองเทศบาลเมืองตะกัว่ป่า อาํเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา พบวา่ แนวทางการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวควรดาํเนินการจดัทาํแผนแม่บทส่งเสริมการท่องเท่ียวใหค้รบองคป์ระกอบการท่องเท่ียว 

ไดแ้ก่ ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ดา้นบริการการท่องเท่ียว และดา้นการตลาดการท่องเท่ียว โดยมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และ กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ และ ศรันยา แสงล้ิมสุวรรณ 

(2555) ไดศึ้กษา การท่องเท่ียวเชิงมรดกวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื  พบวา่ การอนุรักษแ์ละการพฒันา

มรดกทางวฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไปเป็นเร่ืองสาํคญั เพราะนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของ

ประเทศแลว้ ยงัมีคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษาทางดา้นประวติัศาสตร์ ศิลปะ

ศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวทิยา และมานุษยวทิยา อีกทั้งยงัสามารถส่งเสริมการพฒันา

เศรษฐกิจชุมชนและประเทศผา่นทางการท่องเท่ียว  ซ่ึงการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตอ้ง

คาํนึงถึงการตลาดและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว โครงสร้าง

องคก์รและการจดัการ รวมถึงการดาํเนินการโครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เพื่อเป็นการส่งเสริม

การท่องเท่ียวใหมี้ความสมดุลทั้งในมิติวฒันธรรม และเศรษฐกิจ อนัจะนาํไปสู่การจดัการการท่อง

เทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากภาครัฐ 

5.3.1.1 การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

1) ควรจดัช่องทางการเขา้ถึงใหมี้ความหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้

นกัท่องเท่ียว เช่น การเขา้ถึงโดยรถยนต ์การเขา้ถึงโดยจกัรยาน เป็นตน้ 

2) ถนนในการขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ควรมีการเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียว

อ่ืนท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงชุมชนคลองบางหลวง เพื่อนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บความสะดวกในการ

เดินทาง  

3) จดัเส้นทางเดินเทา้ริมคลองบางหลวงใหเ้ป็นเส้นทางท่ีสะดวก และมี

ความปลอดภยัในการเดินท่องเท่ียว 
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4) จดัทาํป้ายเส้นทาง ป้ายส่ือความหมาย หรือแผนท่ีใหเ้พียงพอ เพื่ออาํนวย

ความสะดวกและสร้างความประทบัใจใหก้บันกัท่องเท่ียว 

5) มีเจา้หนา้ประชาสัมพนัธ์ และคอยดูแลความปลอดภยัเพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเท่ียว 

6) จดัใหมี้ไฟฟ้าแสงสวา่งในเส้นทางการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวใหเ้พียงพอ 

เพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

7) ปรับปรุงภูมิทศัน์ในเส้นทางการเขา้ถึงใหมี้ความสวยงาม ประทบัใจ 

5.3.1.2 การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว 

1) ปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ความสะอาด 

สวยงาม และเป็นระเบียบ 

2) จดัทาํ Story เร่ืองเล่าขานของชุมชนคลองบางหลวงใหมี้ความเช่ือมโยง

กบัส่ิงต่างๆอยา่งกลมกลืน เพื่อดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว 

3) ควรจดัทาํแผนเชิงกลยทุธ์การท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวง

ประจาํปี 

4) ควรจดัทาํคู่มือสาํหรับนกัท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวง 

5) จดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างความ

สนใจและสร้างการรับรู้ทางการท่องเท่ียวไดโ้ดยสะดวกรวดเร็ว 

6) ควรมีการวางแผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสมํ่าเสมอ 

7) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการขอ้มูลทางการท่องเท่ียว 

5.3.1.3 การจดัการดา้นท่ีพกั 

1) ท่ีพกัควรมีความสะอาด เป็นระเบียบเป็นเอกลกัษณ์ 

2) การสร้างท่ีพกัควรมีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มของชุมชนคลอง

บางหลวง 

3) มีความปลอดภยั และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัใหเ้พียงพอ 

4) ดูแลส่ิงอาํนวยความสะดวกใหพ้ร้อมใชอ้ยูเ่สมอ 

5.3.1.4 การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

1) ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆผา่นการ

จดังานประเพณีทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชนอีกทั้งยงัมีการจดัทาํโปรแกรมท่องเท่ียวภายในพื้นท่ี 

2) จดัใหมี้กิจกรรมการแสดงดว้ยศิลปวฒันธรรมของพื้นท่ี เพื่อสืบสานภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินสู่ลูกหลานเละเยาวชนของชาติ 
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3) จดัเส้นทางท่องเท่ียวชุมชนโดยนาํเสนอแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสาํคญั

ในทอ้งถ่ิน รวมไปถึงโบราณสถาน วดั ยา่นท่ีมีความสาํคญัทางวฒันธรรมของชุมชน 

4) ควรมีการผลกัดนัใหมี้การดูแลรักษาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อยา่ง

ต่อเน่ือง เช่น การแนะนาํแนวทางในการดูแลแหล่งท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน 

5) ควรมีการจดัเวทีสัมมนาเพื่อประชุม สรุป และทาํการประเมินผลงาน

อยา่งจริงจงัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานดา้นการท่องเท่ียว 

6) ควรพฒันาผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว และจดัรูปแบบการท่องเท่ียวใหมี้

ความหลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์มากข้ึน โดยมุ่งเนน้การท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรคแ์ละ

ควรใหค้วามสาํคญักบัปราชญท์อ้งถ่ินในการถ่ายทอดภูมิปัญหาสู่คนรุ่นหลงั 

5.3.1.5 การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

1) จดัใหมี้ท่ีจอดรถใหเ้พียงพอ 

2) ปรับปรุงหอ้งนํ้าใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และมี

หอ้งนํ้าสาํหรับผูพ้ิการ 

3) จดัตั้งศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียวท่ีชุมชนคลองบางหลวง 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะจากชุมชน 

5.3.2.1 การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

1) เพิ่มป้ายบอกทาง ป้ายแนะนาํแหล่งท่องเท่ียวจุดต่างๆในชุมชนคลองบาง

หลวง 

2) ควรสร้างความเขา้ใจใหก้บัคนในชุมชน ใหมี้ความพร้อมในการตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียว 

3) อยากใหมี้การสร้างจุดจอดเรือโดยสาร ท่ีพานกัท่องเท่ียวนัง่เรือผา่นมายงั

คลองบางหลวง  

5.3.2.2 การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว 

1) ทาํแผนผงัแสดงเส้นทางของการเดินทางท่องเท่ียวในชุมชนคลองบาง

หลวง ตามตรอก ซอก ซอยต่างๆวา่มีจุดเด่นดา้นไหนบา้ง 

2) ควรมีคู่มือหรือแผนท่ีสาํหรับแจกนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวคลองบางหลวง 

3) นาํเร่ืองราวจากประวติัศาสตร์ ศิลปะทอ้งถ่ิน ดนตรีพื้นบา้น วถีิความเป็น

ชุมชนคลองบางหลวง มาทาํใหเ้กิดความน่าสนใจสอดคลอ้งตามคุณค่าของชุมชน ซ่ึงเป็นการเปิด

โอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ตรงผา่นการเรียนรู้ผา่นทางการท่องเท่ียว 
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4) รักษาความสะอาด ความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเรือนท่ีอยูริ่มสองฝ่ัง

คลองบางหลวง 

5) จดัระเบียบร้านคา้ สร้างเอกลกัษณ์ สร้างเร่ืองราว ความโดดเด่นของ

ร้านคา้แต่ละร้าน เพื่อดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว 

6) อยากใหมี้การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนคลองบาง

หลวงใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว 

7) อยากใหท้างภาครัฐ อยา่งเช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือ

หน่วยงานทางการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มาช่วยดูแลนาํเอาจุดเด่นของบา้นศิลปิน เขา้ไปอยูใ่นแผน

ของการท่องเท่ียว 

8) ช่วยกนัรักษาความสวยงามของวดัท่ีอยูใ่นชุมชน 

9) มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พาเยีย่มชมสถานท่ี และมีส่วนร่วมทางกิจกรรมทาง

ศาสนา 

10) ช่วยกนัรักษาความสะอาดของนํ้าในคลองบางหลวงรณรงคใ์หมี้การทิ้ง

ขยะอยา่งเป็นท่ี ไม่ทิ้งลงคลองบางหลวง 

11) สร้างจิตสาํนึกและความรับผดิชอบต่อการรักษาวฒันธรรมและคุณค่า

ของสภาพแวดลอ้ม โดยท่ีคนในชุมชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารจดัการท่องเท่ียวของชุมชนคลอง

บางหลวง 

5.3.2.3 การจดัการดา้นท่ีพกั 

1) อยากใหมี้การสร้างท่ีพกัท่ีเนน้ธรรมชาติ เขา้กบับรรยากาศริมคลองบาง

หลวง 

2) ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบ Home Stay 

3) ควรอนุรักษรู์ปแบบของบา้นเรือนไมริ้มคลองไวใ้หเ้ป็นแบบดั้งเดิมมาก

ท่ีสุด 

4) ราคาของท่ีพกัไม่ควรแพงจนเกินไป เพื่อดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวมาเท่ียว

แลว้พกัคา้งคืนท่ีคลองบางหลวง 

5.3.2.4 การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

1) เพิ่มกิจกรรมทางการท่องเท่ียว หรือประเพณีทอ้งถ่ินใหมี้อยา่งสมํ่าเสมอ

หรือจดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีชุมชนคลองบางหลวงทุกๆเดือน โดยอาศยัความ

ร่วมมือจากคนในชุมชน เจา้อาวาสวดั และสาํนกังานเขตภาษีเจริญ 
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2) เนน้การส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม หรือกาลเล่นทอ้งถ่ิน

ของชุมชนคลองบางหลวง เช่นการรําวง การตีกลองยาว การแสดงกระตั้วแทงเสือ เป็นตน้ 

3) เนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัคนในชุมชนรวมไปถึงการมี

ส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐกบัคนในชุมชนดว้ย 

4) ส่งเสริมกิจกรรมทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในชุมชนคลองบางหลวงใหก้บั

เยาวชนรุ่นหลงัไดสื้บทอด ต่อไป อาทิเช่น การเชิดหุ่นละครเล็ก การวาดหนา้กาก การวาดภาพ การ

ทาํภาพพิมพ ์เป็นตน้ 

5) เพิ่มการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางการท่องเท่ียวระหวา่งวดั กบัชุมชน 

6) เนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว โดยการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนหรือชุมชน ไดมี้ส่วนร่วมในการคิด การพิจารณาตดัสินใจ การดาํเนินการและ

ร่วมรับผดิชอบในการเร่ือง ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ 

7) อยากใหมี้การทาํของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้ประจาํชุมชนคลองบางหลวง 

เช่น การทาํหนา้กาก 

8) ควรมีการจดัตั้งกองทุนเพื่อดูแล สนบัสนุนในการปรับปรุงบา้นศิลปิน 

เพื่อใชพ้ื้นท่ีบริเวณบา้นท่ีเป็นบา้นไมเ้ก่าแก่ ในการสอนเด็กใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงศิลปะการแสดงหุ่นละคร

เล็กของไทย 

9) มีการกระจายรายไดห้รือผลประโยชน์สู่คนในทอ้งถ่ิน 

5.3.2.5 การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

1) ควรปรับปรุงป้ายส่ือความหมาย ป้ายอธิบายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว หรือ

ป้ายบอกทางใหมี้ความทนัสมยั เขา้ใจง่าย และมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) ปรับปรุงลานจอดรถใหเ้พียงพอต่อจาํนวนนกัท่องเท่ียว 

3) ปรับปรุงหอ้งสุขาใหมี้ความสะอาดและเพียงพอต่อจาํนวนของ

นกัท่องเท่ียว 

 

5.3.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการร้านค้า 

5.3.3.1 การจดัการดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 

1) ควรปรับปรุงป้ายบอกทางใหช้ดัเจนทุกทางเขา้ เน่ืองจากทางเขา้มาคลอง

บางหลวงในปัจจุบนัค่อนขา้งซบัซอ้น เขา้มาไดห้ลายเส้นทาง ควรมีป้ายบอกทางตั้งแต่ทางเขา้ ทั้ง

ทางวดักาํแพงบางจาก และวดัคูหาสวรรค ์

2) จดัทาํป้ายแผนผงัท่ีพกั ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านกาแฟ ใหช้ดัเจน 
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3) ทาํการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวงผา่นทาง

เวบ็ไซตห์รือส่ือออนไลน์เพื่อจูงใจนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียว 

5.3.3.2 การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว 

1) ควรมีการฝึกอบรมผูป้ระกอบการร้านคา้ในชุมชนคลองบางหลวง 

2) สร้างจิตสาํนึกท่ีดีและทาํใหเ้ห็นคุณค่าความสาํคญัของแหล่งท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมในชุมชนคลองบางหลวง 

3) ส่งเสริมการจดัทาํของท่ีระลึกใหแ้ก่ชุมชน แนะนาํ/เชิญชวนชุมชนใหน้าํ

ผลิตภณัฑ ์หรือสินคา้ท่ีระลึกมาแสดงหรือจาํหน่ายในงานต่างๆ 

4) มีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณีวฒันธรรมของชุมชนคลองบาง

หลวง มาส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว เช่นการแสดงหุ่นละครเล็ก การแสดงกระตั้วแทงเสือ รํากลองยาว 

เป็นตน้ 

5) อยากใหท้างภาครัฐ อยา่งเช่น ททท .เขา้มาช่วยเอาจุดเด่นของบา้นศิลปิน 

เขา้ไปอยูใ่นแผนของการท่องเท่ียว 

5.3.3.3 การจดัการดา้นท่ีพกั 

1) ท่ีพกัควรเนน้การสร้างบรรยากาศใหเ้ขา้กบับริบทของชุมชนคลองบาง

หลวง 

2) ราคาท่ีพกัไม่ควรแพงจนเกินไป 

3) มีนโยบายและแผนการจดัการดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้ม และ

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว เช่น นโยบายและแผนเก่ียวกบั ท่ีพกัแรมบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานท่ี

ท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมชุมชนคลองบางหลวง 

5.3.3.4 การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

1) ควรเพิ่มกิจกรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน ใหมี้อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

2) จดัเทศกาลการแสดงสินคา้ของดีในชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง 

3) ใหว้ดัเป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริมกิจกกรมทางวฒันธรรมร่วมกบั

ชุมชนและร้านคา้ต่างๆ 

4) มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินนาํเท่ียวอธิบายถึงความเป็นมาและประวติัของชุมชน

คลองบางหลวง 

5) มีการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมในวนัสาํคญัต่างๆ อยากใหมี้การทาํของท่ี

ระลึกท่ีเป็นสินคา้ประจาํชุมชนคลองบางหลวง เช่น การทาํหนา้กาก อยากใหมี้การร่วมมือกนั

ระหวา่งคนในชุมชน ผูป้ระกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน มาร่วมมือกนั 
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5.3.3.5 การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

1) มีแผนท่ีและคู่มือนาํเท่ียวประกอบป้ายส่ือความหมายเพื่อใหค้วามรู้แก่

นกัท่องเท่ียว 

2) บริเวณท่ีจอดรถ ท่าเรือ ควรส่งเสริมใหมี้อาสาสมคัรดูแลความปลอดภยั 

และคอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

3) รณรงคใ์หมี้การรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของร้านคา้ 

ผูป้ระกอบการ  

4) ควรมีการแบ่งโซนพื้นท่ีร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และร้านกาแฟ 

ใหมี้ความเป็นระเบียบ 

5) เพิ่มถงัขยะในชุมชนคลองบางหลวง 

6) สร้างมาตรฐานของราคาสินคา้ ร้านอาหาร ต่างๆในชุมชนคลองบาง

หลวงใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 

ในการศึกษา แนวทางการจดัการการท่องเท่ียว กรณีศึกษา : แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษาวจิยัขอเสนอแนะเพื่อประโยชน์ใน

การทาํวจิยัคร้ังต่อไปในอนาคตดงัน้ี 

5.4.1 ควรมีการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคนในชุมชนและนกัท่องเท่ียว รวมถึงปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการจดัการการท่องเท่ียว ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบขอ้มูลท่ีครอบคลุม จะไดน้าํมาจดัการการท่องเท่ียวเชิง วฒันธรรม

ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5.4.2 ควรศึกษาแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่างๆ

ทางการท่องเท่ียวของชุมชนคลองบางหลวงอยา่งย ัง่ยนื 

5.4.3 ควรศึกษาผลกระทบในดา้นต่างๆท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชน

คลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาการท่องเท่ียว เชิง

วฒันธรรมต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

ตวัอย่างของแบบสอบถามที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลคนในชุมชน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพือ่การวจัิยเร่ือง แนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว กรณศึีกษา : แหล่ง

ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยัในการศึกษาระดบัปริญญาโทของคณะการ

จดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

  โดยการศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ท่ีมีต่อแนว

ทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนคลอ งบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อ

นาํเสนอแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งส้ิน 5หนา้ (รวมหนา้น้ี) ซ่ึงในตวัแบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกทั้งส้ิน 2 

ส่วนโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี      

ส่วนท่ี 1: แบบสอบถามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของคนในชุมชน 

ส่วนท่ี 2: แบบสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนท่ีมีต่อแนวทางการ จดัการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

   

 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถามกรุณาตอบคาํถามใหค้รบ

ทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ และถูกตอ้งของงานวจิยั คาํตอบของท่านเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย และมีค่า

ยิง่ ทางผูว้จิยัจะเก็บรักษาขอ้มูลของท่านเป็นความลบั โดยจะนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวจิยัเท่านั้น 

ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านและองคก์ร ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่า และ

ใหค้วามกรุณาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 

         นางสาว จินดาภา กล่ินเมือง 

     นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเท่ียว 

     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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แบบสอบถามของชุมชนคลองบางหลวง 

เร่ือง แนวทางการจัดการการท่องเทีย่วกรณศึีกษา : แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม  

ชุมชนคลองบางหลวงเขตภาษเีจริญ  กรุงเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง : โปรดกาเคร่ืองหมาย    ในช่อง � ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน หรือเติมขอ้ความ

ลงในช่องวา่ง………….ท่ีเวน้ไว ้ใหต้รงกบัความเป็นจริงของท่าน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

�ชาย                                       �หญิง 

2. อายุ 

�ตํ่ากวา่ 21 ปี                            �21-30 ปี                                         

�31-40 ปี                                  �41-50 ปี                                          

�51-60 ปี                                 �มากกวา่ 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

�ประถมศึกษา                          �มธัยมศึกษา 

�อาชีวศึกษา/อนุปริญญา           �ปริญญาตรี 

�สูงกวา่ปริญญาตรี                 �อ่ืนๆ โปรดระบุ………….. 

4. สถานภาพครอบครัว 

�โสด                                        �สมรส 

�หยา่/หมา้ย                         �อ่ืนๆ 

5. อาชีพในปัจจุบัน 

�นกัเรียน/นกัศึกษา                  �ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ/อ่ืนๆ 

� ธุรกิจส่วนตวั                          �พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 

� รับจา้งทัว่ไป   �อ่ืนๆ โปรดระบุ…………. 

6. รายได้ต่อเดือน 

� 5,000 - 10,000 บาท                � 10,001 -20,000 บาท            

� 20,001 - 30,000 บาท  �30,001 - 40,000 บาท                        

� 40,001-50,000 บาท                �มากกวา่ 50,000 บาท 
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ตอนที ่2 ข้อมูลแนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ชุมชน

คลองบางหลวง เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ดา้นต่าง ๆของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วา่อยูใ่นระดบัใด โดย 

หมายเลข 5 หมายถึง ความคิดเห็นวา่มีระดบัการจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

หมายเลข 4 หมายถึง ความคิดเห็นวา่มีระดบัการจดัการอยูใ่นระดบัมาก 

หมายเลข 3 หมายถึง ความคิดเห็นวา่มีระดบัการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

หมายเลข 2 หมายถึง ความคิดเห็นวา่มีระดบัการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 

หมายเลข 1 หมายถึง ความคิดเห็นวา่มีระดบัการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

การจดัการการท่องเทีย่ว 

เชิงวฒันธรรม 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

 การจดัการด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว      

1. การเดินทางไปคลองบางหลวงมีความสะดวกสบาย  

เขา้ถึงไดง่้าย 

     

2. มีป้ายสญัลกัษณ์บอกทางไปยงัคลองบางหลวงชดัเจน      

3. การใหบ้ริการรถหรือเรือสาธารณะมีอยา่งสมํ่าเสมอ และ

เพียงพอต่อความตอ้งการ 

     

 การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว      

4. คลองบางหลวงมีการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมเช่น

การแสดงหุ่นละครเลก็ 

     

5. ความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบางหลวง      

6. คลองบางหลวงมีการรักษาความโดดเด่นเอกลกัษณ์วถีิ

ชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     

7. คลองบางหลวงมีความกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

และธรรมชาติ  

     

8. คลองบางหลวงมีความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ทั้ง

การ 

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

     

9. นํ้าในคลองบางหลวงมีความสะอาด      

10. บรรยากาศของตลาดนํ้ าในชุมชนคลองบางหลวง      
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 การจดัการด้านทีพ่กั      

11. ท่ีพกัในคลองบางหลวงออกแบบไดเ้หมาะสมกลมกลืน

เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

     

12. ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีราคาท่ีเหมาะสม      

13. ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีเพียงพอสาํหรับนกัท่องเท่ียว      

 การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว      

14. กิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย น่าสนใจ      

15. กิจกรรมทางการท่องเท่ียวไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ

แหล่งท่องเท่ียว 

     

16. กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับของคนในทอ้งถ่ิน      

17. กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งเสริมการเรียนรู้      

18. กิจกรรมทางการท่องเท่ียวช่วยพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้

ปราศจากความเส่ือมโทรม 

     

19. การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก      

20. คลองบางหลวงมีป้ายส่ือความหมาย ป้ายอธิบายขอ้มูล

แหล่งท่องเท่ียวหรือป้ายบอกทางท่ีเขา้ใจง่าย 

     

21. ลานจอดรถมีเพียงพอ      

22. หอ้งสุขามีเพียงพอต่อจาํนวนของนกัท่องเท่ียว      

23. คลองบางหลวงมีระบบเตือนภยั และระบบรักษาความ

ปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 

     

24. ทางเดินเทา้สะดวกต่อการเดินท่องเท่ียว      

25. ความเหมาะสมของราคาอาหาร สินคา้ และของท่ีระลึก      

26. ถงัขยะท่ีมีไวบ้ริการภายในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

     

27. คลองบางหลวงมีการบริการโทรศพัทส์าธารณะ,ตู ้ATM 

อยา่งเพียงพอ 

     

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

………………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………… 

ขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ 
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ภาคผนวกข 

ตวัอย่างของแบบสอบถามที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลนักท่องเที่ยว 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพือ่การวจัิยเร่ือง แนวทางการจัดการการท่องเทีย่ว กรณศึีกษา : แหล่ง

ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยัในการศึกษาระดบัปริญญาโทของคณะการ

จดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

  โดยการศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ท่ีมีต่อแนว

ทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนคลอ งบางหลวง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อ

นาํเสนอแนวทางการจดัการการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ของชุมชนคลองบางหลวง 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งส้ิน 5หนา้ (รวมหนา้น้ี) ซ่ึงในตวัแบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกทั้งส้ิน 2 

ส่วนโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี      

ส่วนท่ี 1: แบบสอบถามขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว 

ส่วนท่ี 2: แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแนวทางการ จดัการ

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

   

 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถามกรุณาตอบคาํถามใหค้รบ

ทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ และถูกตอ้งของงานวจิยั คาํตอบของท่านเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย และมีค่า

ยิง่ ทางผูว้จิยัจะเก็บรักษาขอ้มูลของท่านเป็นความลบั โดยจะนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวจิยัเท่านั้น 

ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านและองคก์ร ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่า และ

ใหค้วามกรุณาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 

         นางสาว จินดาภา กล่ินเมือง 

     นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเท่ียว 

         สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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แบบสอบถามนักท่องเทีย่ว ทีม่าเทีย่วคลองบางหลวง 

เร่ือง แนวทางการจัดการการท่องเทีย่วกรณศึีกษา : แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 ชุมชนคลองบางหลวงเขตภาษเีจริญ  กรุงเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง : โปรดกาเคร่ืองหมาย    ในช่อง � ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน หรือเติมขอ้ความ

ลงในช่องวา่ง………….ท่ีเวน้ไว ้ใหต้รงกบัความเป็นจริงของท่าน 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

�ชาย                                       �หญิง 

2. อายุ 

�ตํ่ากวา่ 21 ปี                            �21-30 ปี                                         

�31-40 ปี                                  �41-50 ปี                                          

�51-60 ปี                                 �มากกวา่ 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

�ประถมศึกษา                          �มธัยมศึกษา 

�อาชีวศึกษา/อนุปริญญา           �ปริญญาตรี 

�สูงกวา่ปริญญาตรี    �อ่ืนๆ โปรดระบุ………….. 

4. สถานภาพครอบครัว 

�โสด                                        �สมรส 

�หยา่/หมา้ย                          �อ่ืนๆ 

5. อาชีพในปัจจุบัน 

�นกัเรียน/นกัศึกษา                  �ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ/อ่ืนๆ 

� ธุรกิจส่วนตวั                          �พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 

� รับจา้งทัว่ไป   �อ่ืนๆ โปรดระบุ…………. 

6. รายได้ต่อเดือน 

� 5,000 - 10,000 บาท                � 10,001 -20,000 บาท            

� 20,001 - 30,000 บาท  �30,001 - 40,000 บาท                        

� 40,001-50,000 บาท                �มากกวา่ 50,000 บาท 

7.ภูมิลาํเนาในปัจจุบัน 

�กรุงเทพมหานคร                    �จงัหวดัอ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 
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ตอนที ่2 ข้อมูลแนวทางการจัดการท่องเทีย่ว แหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมชุมชนคลอง

บางหลวง เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องคะแนนตามความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ดา้นต่าง ๆของชุมชนคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วา่อยูใ่นระดบัใด โดย 

หมายเลข 5 หมายถึง ความคิดเห็นวา่มีระดบัการจดัการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

หมายเลข 4 หมายถึง ความคิดเห็นวา่มีระดบัการจดัการอยูใ่นระดบัมาก 

หมายเลข 3 หมายถึง ความคิดเห็นวา่มีระดบัการจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

หมายเลข 2 หมายถึง ความคิดเห็นวา่มีระดบัการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ย 

หมายเลข 1 หมายถึง ความคิดเห็นวา่มีระดบัการจดัการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 การจดัการการท่องเทีย่ว  

เชิงวฒันธรรม 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

 การจดัการด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว      

1. การเดินทางไปยงัคลองบางหลวงมีความสะดวก สบาย  

เขา้ถึงไดง่้าย 

     

2. มีป้ายสญัลกัษณ์บอกทางไปยงัคลองบางหลวงชดัเจน      

3. การใหบ้ริการรถหรือเรือสาธารณะมีอยา่งสมํ่าเสมอ และ

เพียงพอต่อความตอ้งการ 

     

 การจดัการดา้นส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว      

4. คลองบางหลวงมีการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม

วฒันธรรมเช่นการแสดงหุ่นละครเลก็ 

     

5. ความสวยงามของบา้นเรือนริมสองฝ่ังคลองบางหลวง      
6. คลองบางหลวงมีการรักษาความโดดเด่น เอกลกัษณ์ วถีิ

ชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     

7. คลองบางหลวงมีความหลากหลายทางการท่องเท่ียว      
8. คลองบางหลวงมีความกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

ธรรมชาติ   

     

9. นํ้าในคลองบางหลวงมีความสะอาด      
10. บรรยากาศของตลาดนํ้ าในชุมชนคลองบางหลวง      

 การจดัการด้านทีพ่กั      

11. จาํนวนท่ีพกัในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อจาํนวน      
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นกัท่องเท่ียว 

12. ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีราคาท่ีเหมาะสม      
13. ท่ีพกัออกแบบไดเ้หมาะสมกลมกลืนเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม      
14. ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีความปลอดภยัต่อชีวติและ

ทรัพยสิ์นของผูพ้กั 

     

15. ท่ีพกัในคลองบางหลวงมีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี

ตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

     

 การจดัการดา้นกิจกรรมทางการท่องเท่ียว      

16. กิจกรรมทางการท่องเท่ียวมีความหลากหลาย น่าสนใจ      
17. กิจกรรมการท่องเท่ียวส่งเสริมการเรียนรู้      
18. กิจกรรมทางการท่องเท่ียวช่วยพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้

ปราศจากความเส่ือมโทรม 

     

 การจดัการดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก      

19. คลองบางหลวงมีป้ายส่ือความหมาย ป้ายอธิบายขอ้มูล

แหล่งท่องเท่ียว หรือป้ายบอกทางท่ีเขา้ใจง่าย 

     

20. ลานจอดรถมีเพียงพอ      
21. หอ้งสุขามีเพียงพอต่อจาํนวนของนกัท่องเท่ียว      
22. คลองบางหลวงมีระบบเตือนภยั และระบบรักษาความ

ปลอดภยัแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 

     

23. ทางเดินเทา้สะดวกต่อการเดินท่องเท่ียว      
24. ความเหมาะสมของราคาอาหาร สินคา้ และของท่ีระลึก      
25. มีการจดัการดา้นท่ีพกัผอ่นสาํหรับนกัท่องเท่ียวอยา่ง

เหมาะสม เช่นมา้นัง่ ศาลาพกัผอ่น ท่ีกลมกลืนกบั

สภาพแวดลอ้ม 

     

26. ถงัขยะท่ีมีไวบ้ริการภายในคลองบางหลวงมีเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

     

27. คลองบางหลวงมีการบริการโทรศพัทส์าธารณะ,ตู ้ATM 

อยา่งเพียงพอ 

     

28. มีแผนท่ีและคู่มือนาํเท่ียวประกอบป้ายส่ือความหมาย

เพ่ือใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียว 

     

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

ขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามค่ะ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบ 
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ทางเข้าตลาดนํา้คลองบางหลวง 

ทางเข้าตลาดนํา้คลองบางหลวง 
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สภาพพืน้ทีบ่ริเวณทัว่ไปของชุมชนคลองบางหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพพืน้ทีบ่ริเวณทัว่ไปของชุมชนคลองบางหลวง 
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ทางเดินเท้าริมคลองบางหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วถิีชีวติริมคลองบางหลวง 
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ทีพ่กัในชุมชนคลองบางหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านขายของในชุมชนคลองบางหลวง 
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ลานจอดรถสําหรับนักท่องเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถังขยะในชุมชนคลองบางหลวง 

 

 

 

 



115 

การจัดกจิกรรมแข่งเรือในคลองบางหลวง 

 

กจิกรรมถ่ายถอดการเรียนรู้การแสดงหุ่นละครเลก็ คณะคํานาย คลองบางหลวง 
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สัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ผู้นําชุมชนกาํแพงทองพฒันา 
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สัมภาษณ์เจ้าของบ้านศิลปิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ผู้เชิดหุ่นละครเลก็ คณะคํานาย คลองบางหลวง 
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สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้า 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

1. คุณเฉลิมพล  โชตินุชิต   ผูอ้าํนวยการเขตภาษีเจริญ  

2. คุณสมชาย  พึ่งศิลป์   ประธานชุมชนกาํแพงทองพฒันา  

3. คุณชุมพล  อกัพนัธานนท ์  เจา้ของบา้นศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง  

4. คุณนพดล หงษสี์สกุล   ผูเ้ชิดหุ่นละครเล็ก คณะคาํนาย 

5. คุณสุขสันต ์เจริญวฒันะโพธ์ิแกว้   ผูป้ระกอบการร้านคา้ 
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ภาคผนวก ฉ 

เอกสารตอบรับการตพีมิพ์ผลงานวจิยั 

 



 

 

ประวตัผิู้เขยีน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวจินดาภา กล่ินเมือง 

 

ประวตัิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการท่องเท่ียว) 

 มหาวทิยาลยั พะเยา 

 ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ.  2556 

 

ประสบการณ์ทาํงานและฝึกงาน พ.ศ. 2555 

 ฝึกงานท่ีกองการท่องเท่ียว  

 สาํนกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว

 กรุงเทพมหานคร  (Bangkok Tourism Division) 

 พ.ศ. 2555 

 ท่ีปรึกษาประจาํคณะอนุกรรมาธิการกิจการอาเซียน 

สภาผูแ้ทนราษฎร 
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