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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและความต้องการของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนท้ัง 6 ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ โดยมีการจัดท าแผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ มีการจัดวิพากษ์แผนท่ีซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดท าขึ้น และมีการ
ประเมินและปรับปรุงข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบผสม โดยการลงพื้นท่ีศึกษาบริบท และส ารวจความต้องการของชุมชนในการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมภายในชุมชน เพื่อจัดท าแผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน โดยส่งเสริม
และสร้างความเข้มแข็งในด้านการประชาสัมพันธ์ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ของชุมชน f           f                    
 สรุปผลการวิจัยดังนี้ จากการสัมภาษณ์ ผู้น า คณะกรรมการ และคนในชุมชนเกี่ยวกับบริบทและความ
ต้องการของชุมชน ชุมชนต้องการมีบทบาทในการเป็นผู้แนะน าแหล่งท่องเท่ียวและมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งการจัดท าแผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท าให้
ชุมชนมีโอกาสเพิ่มรายได้ในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนผ่านข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการ
เข้าถึงยังทรัพยากรการท่องเท่ียวภายในชุมชน อีกท้ังยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมายังพื้นท่ีชุมชนท่ีอยู่ในแขวงวัดกัลยาณ์ ในด้านการวิพากษ์แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียว และการจัด
ประชุมเพื่อระดมความคิด ชุมชนได้น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนร่วมน าเสนอแนวคิด
ในการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวและปรับปรุงแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนท่ีจะมีการ
ด าเนินการจัดท าขึ้น ข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้ คือ การวิจัยต่อเนื่องควรมีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน และมีการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นไปในด้านการส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถ
จัดการท่องเท่ียวในชุมชนได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ABSTRACT 

Topic         : Cultural Tourism Route Development by Geographic Information System 
          : Case Study Wat Kanlaya Sub-District, Thonburi District, Bangkok 
Researcher       : Siam Yimbua                             
Organization       : The Faculty of Management Science, Dhonburi Rajabhat University. 
Publication year  : 2015 

 

 

 This research aims to study the community needs to promote cultural tourism in six 
communities of Wat Kalaya sub-district community, to create map for cultural tourism route 
in Wat Kalaya sub-district community and to evaluate and improvement of tourist 
destinations in the community. This research is a mix-method qualitative research. 
Researcher used survey area and interview community leaders, community committee and 
citizens to improve and develop tourist destinations and tourism route in the community. 
 The results of this study are as follows: community leaders, community committee 
and citizens need the role to introduce and promote their tourism products. Cultural 
tourism route map gives the chance for community to generate additional income for the 
community via community information, tourism and products. In addition, the map will 
facilitate tourists who come to the community to reach tourism information. In the 
participatory meetings, the community presents tourist destinations, community products 
and creating tourism map in community. A recommendation in this research is the 
researcher should focus on the community citizens for creating sustainable tourism in the 
community. Moreover the community citizens should know their history and tourist 
destinations in their community. Continuous research about promoting community products 
will make advantage for the community. 

 

Keywords :  Cultural tourism, Thonburi, Tourism route, Community product, Tourism  
        development. 

 

 

 




