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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและความ
ต้องการของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ โดยมีการจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศของชุมชนแขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และเพื่อประเมินและปรับปรุงข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ภายใน
พื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ประธานชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน ประชาชนในชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการจัดเส้นทางท่องเท่ียวฯ โดยเครื่องมือในการวิจัย 
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การจัดทําแบบสอบถาม การลงพื้นท่ีสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน การลง
พื้นท่ีสํารวจแหล่งท่องเท่ียวด้วยระบบภูมิสารสนเทศโดยใช้กล้องสํารวจประมวลผลระบบดิจิตอลอัตโนมัติด้วย
ดาวเทียม(GPS) การจัดการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิพากษ์แผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งจากการดําเนินงานทําให้ทราบถึงบริบทและความต้องการของ
ชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว การจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการปรับปรุงข้อมูล
ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  

 5.1 สรุปผลการวิจัย         
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 3 ข้อ ซึ่งการดําเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เปูาหมายทุกประการ โดยสามารถสรุปผลการศึกษษท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในแต่ละข้อได้โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้          
 5.1.1 เพื่อศึกษาบริบทและความต้องการของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการลงพื้น ท่ีสํารวจเพื่อแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะ ลึก ตลอดจนการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนผ่านหนังสือ เอกสารอ้างอิงและการบอกเล่าของคณะกรรมการชุมชน
และผู้คนในท้องถิ่น  เพื่อทราบถึงบริบทและความต้องการของชุมชนท่ีมีต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม โดยในการศึกษานั้นทําให้ทราบในรายละเอียดดังต่อไปนี้     
 - บริบทของชุมชน  ผู้วิจัยได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน การ
เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรทางวัฒนธรรมต่างๆของชุมชน แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์
ท่องถิ่นของชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านต่างๆ ซึ่งในแต่ละชุมชนมีประวัติความเป็นมาท่ี
เกี่ยวข้องและสืบเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นการท่ีมีจุดเริ่มต้นของชุมชนท่ีมีมาต้ังแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการ
อพยพผู้คนมาต้ังถิ่นฐานบ้านเรือนในครั้งท่ีกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย ปี พ.ศ. 2310 และได้ติดตามกองทัพของ
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สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีฝ่ังธนบุรีนี้ นอกจากนี้ประวัติความเป็นมาของแต่ละ
ชุมชนจะมีความแตกต่างกันไปในด้านของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของแต่ละชุมชนก็มีความแตกต่างกันไปตามเช้ือชาติ ศาสนาและประวัติความเป็นมาของชุมชนนั้นๆด้วย 
อย่างไรก็ตามศิลปวัฒนธรรมทีเกิดขึ้นในแต่ละชุมชนของแขวงวัดกัลยาณ์จะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความ
เจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและบ่งบอกถึงยุคสมัย ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นๆด้วย ด้านผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นของชุมชน แต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิม รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนซึ่งการสร้างท่ีมา และรูปแบบข้ันตอนการทําท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งท่ีจะสร้างรายได้เพิ่มข้ึนทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
ทุกชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการดําเนินต่างๆของคณะกรรมการชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมต่างๆของชุมชน โดยเห็น
ได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆท่ีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงานหรือดําเนินการนั้น คนในชุมชนมักให้
ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มท่ี นอกจากนี้ในด้านของการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
คนในชุมชนนอกจากจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ต้อนรับท่ีดีในทุกโอกาสท่ีมีนักท่องเท่ียว หรือผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา เยี่ยม
ชมในชุมชนต่างๆของแขวงวัดกัลยาณ์แล้ว กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นยังเป็นกิ จกรรมท่ีชุมชนท้ัง 6 ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง 6 ชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนต่างๆในแขวงวัดกัลยาณ์อีกด้วย 
 - ความต้องการของชุมชน ท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว จากการตอบแบบสอบถามและการให้
สัมภาษณ์ของคนในชุมชนสามารถสรุปได้ในด้านของความต้องการของชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว
ภายในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์นั้น มีการสรุปความคิดเห็นโดยเป็นความต้องการในด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีทุกชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีต้องการให้หน่วยงานภาครัฐหรือผู้ท่ี
สนใจเข้ามาร่วมบริหารจัดการในด้านการพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในชุมชน อีกท้ังควรมีการออก
กฏหมายให้หน่วยงานท่ีมีโบราณสถานสําคัญของชาติได้ดูแลสมบัติของชาติให้ดีกว่านี้ ในด้านของการเข้าถึง
สถานท่ีท่องเท่ียว แต่ละชุมชนมีความต้องการให้มีการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางและการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว ปูายบอกทาง ปูายประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพพร้อมท่ีจะต้อนรับนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจ สําหรับ
หน่วยงานต่างๆท่ีมาจัดกิจกรรม ชุมชนมีความเห็นว่าอยากมีการจัดกิจกรรม ด้านการพัฒนาและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแบบระยะยาวหรือกิจกรรมมีความต่อเนื่อง ในบางชุมชนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้
นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น        
 สําหรับความต้องการของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ท่ีมีต่อการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว ทุกชุมชนมี
ความเห็นร่วมกันว่าควรมีการจัดทําแผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในแขวงวัด
กัลยาณ์ท่ีสามารถเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสถานท่ีสําคัญต่างๆ
ของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ โดยในแผนท่ีควรมีรายละเอียดต่างๆท่ีเป็นการแนะนําข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว
เบื้องต้น การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว การสัญจรเดินทางเป็นต้น ซึ่งอย่างไรก็ตาม แม้ว่าชุมชนจะต้องการให้มี
จํานวนนักท่องเท่ียว หรือผู้ท่ีสนใจเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนจํานวนมากนั้น แต่ชุมชนก็ต้องการให้เกิดการ
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ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนท่ีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียว ผู้ท่ีสนใจ รวมไปถึงคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนควบคู่กันไป เพราะหากมีจํานวนนักท่องเท่ียวจํานวนมาก ปัญหาต่างๆ
ท่ีจะตามมาเช่น ปัญหาขยะ มลพิษทางเสียง ความสงบของชุมชน วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากสังคมวัฒนธรรมกลายเป็นสังคมเศรษฐกิจ ก็จะเป็นปัญหาท่ีติดตามมาจนทําให้ชุมชนวัฒนธรรมนั้นเปล่ียน
รูปแบบเป็นชุมชนเศรษฐกิจท่ีอาจจะมีผลต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนก็เป็นได้ หากไม่มีการ
บริหารจัดการท่ีเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและการสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งท่องเท่ียว
 ในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชุมชนมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์รวมท้ังขั้นตอนการผลิตท่ี
แตกต่างกันไป ส่ิงท่ีชุมชนมีความต้องการคือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ตรงกับกลุ่มเปูาหมาย
ทางการตลาดและเป็นท่ียอมรับ อีกท้ังต้องการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการตลาดเกี่ยวกับ
การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ให้เกิดการกระจายตัวของสินค้า ตลอดจนให้
หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับสากลต่อไป และในด้านของการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ชุมชนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการสืบสาน
วัฒนธรรม อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวภายในย่านกะดีจีนอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการให้เกิดความยั่งยืนใน
การจัดกิจกรรมในทุกๆปี เกิดผลลัพธ์ท่ีออกมาชัดเจนในด้านของผลผลิตและความยั่งยืนในชุมชน เช่น การ
สร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การปลุกจิตสํานึกให้กับคนในชุมชนให้เกิดความหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น. ซึ่งจะทํา
ให้ชุมชนสามารถสร้างการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนด้วยชุมชนเองได้     
 5.1.2 เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศโดยการจัดท าแผนที่ประชาสัมพันธ์
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์  ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูล
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ โดยการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวสําคัญเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สถานท่ีสําคัญของชุมชน ตลอดจนการเข้าถึงพื้นท่ีชุมชน เพื่อดําเนินการสรุปข้อมูล
นําส่งให้คณะผู้สํารวจจากกรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ดําเนินการลงพื้นท่ีสํารวจโดยมีการใช้กล้องสํารวจ
ประมวลผลอัตโนมัติด้วยดาวเทียม (GPS) ในการเก็บค่าพิกัดภูมิศาสตร์และพิกัดจุดต่างๆของสถานท่ีสําคัญ 
แหล่งท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนท้ัง 6 ชุมชน เมื่อดําเนินการสํารวจแล้ว คณะผู้สํารวจจึงได้
ประมวลผลข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Autocad และเช่ือมโยงเส้นพิกัดจุดต่างๆเข้าด้วยกันในชุมชน
และระหว่างชุมชน พร้อมท้ังคําบรรยายในเนื้อหาของท่ีต้ังต่างๆ หลังจากนั้นดําเนินการจัดพิมพ์เป็นแผนท่ี
พร้อมขยายพื้นท่ีด้วยมาตราส่วน 1 : 1,500   เพื่อนําไปจัดทําแผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งผลการดําเนินงานได้แสดงรายละเอียดของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนท้ัง 6 ชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในชุมชน สถานท่ีสําคัญของชุมชน และเส้นทาง
ท่องเท่ียวของชุมชนท้ัง 6 ชุมชน ซึ่งลักษณะของแผนท่ีเป็นการแสดงถึงแหล่งท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
สถานท่ีสําคัญของชุมชนของแต่ละชุมชนและมีการใช้สัญลักษณ์ลูกศรแสดงจุดเริ่มต้นของการเดินศึกษา
ท่องเท่ียวคือ ท่ีทําการชุมชนวัดบุปผารามเป็นจุดเริ่มต้น โดยศึกษาวัดบุปผารามวรวิหาร ท่ีมีศาลาสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ พระอุโบสถ และพระวิหารเป็นปฐม และเดินเท้าต่อไปท่ีชุมชนวัดประยุรวงศ์ 
เพื่อศึกษารายละเอียดภายในวัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหาร อันได้แก่ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ พระอุโบสถ
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และพระวิหาร และเดินเท้าต่อไปท่ีชุมชนกุฎีจีน เพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมของโบสถ์ซางตาครู้ส การทําขนมฝรั่ง
กุฎีจีน ขนมกวยตัสและกุสรังภายในชุมชนกุฎีจีน และศึกษาความงามของศาลเจ้าเกียนเกง หลังจากนั้นเดินเท้า
ต่อไปท่ีชุมชนวัดกัลยาณ์เพื่อศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิทหาร ซึ่งมี
รายละเอียดในการศึกษาด้านต่างๆมากมาย เช่น พระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโตซําปอกง) หอ
พระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ พระวิหารน้อย หอระฆังใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย พระเจดีย์ทรงถะยอด
ปรางค์ และอีกมากมาย หลังจากนั้นเดินเท้ามาบริเวณริมถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่เพื่อเข้าเยี่ยมชมบ้านพาทย
โกศล สํานักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงในการสร้างศิลปินและนักดนตรีมากมายของไทย หลังจากนั้นเดินเข้าศึกษาท่ี
ชุมชนกุฎีขาวเพื่อศึกษามัสยิดทรงไทยท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นหนึ่งเดียวในโลก คือมัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) 
หลังจากนั้นสามารถเดินเท้าออกมาท่ีชุมชนโรงครามเพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีประวัติความ
เป็นมาเกี่ยวกับการท่ีมีโรงครามและอดีตแห่งตลาดปี๊บอันคึกคักในย่านคลองบางหลวง ซึ่งจากการเดินเท้า
ท้ังหมดจะเป็นหนึ่งวงรอบในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ตามท่ีผู้วิจัยได้ดําเนินการ
จัดทําแผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม พื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์  
 5.1.3 เพื่อประเมินและปรับปรุงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในพื้นที่ชุมชนแขวง                    
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาท้ังหมดรวมไปถึงการทดสอบเส้นทางท่องเท่ียวฯ ท่ี
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสํารวจลงพื้นท่ีและจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์
ขึ้นนั้น ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้ให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงข้อมูลของ
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆในชุมชน ในด้านของข้อมูลทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเท่ียวควรมีการให้ข้อมูลท่ี
ตรงกันระหว่างเอกสารอ้างอิง นักวิชาการ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งอาจใช้วิธีการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางประวัติศาสตร์ร่วมกันก็อาจจะเกิดประโยชน์กับท้ังชุมชน นักวิชาการและผู้ท่ีสนใจ ด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ชุมชนต้องการให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนลงในแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมฯ
ท่ีผู้วิจัยได้จัดทํา แต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบางส่วนท่ียังไม่มีข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาอันเป็น
เอกลักษณ์อาจจะต้องมีการพัฒนาด้านการสร้างความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์ก่อนท่ีจะมีการประชาสัมพันธ์
ออกไป ในด้านของข้อมูลด้านการจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมฯ ในส่วนของจุดเริ่มต้นในการเข้า
ท่องเท่ียวซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดไว้ ณ ท่ีทําการชุมชนวัดบุปผาราม มีความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดว่า
ให้มีการย้ายจุดเริ่มต้นไปท่ีชุมชนแห่งอื่นในการจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวนั้น ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะไปว่า
สามารถจัดทําได้ไม่ว่าจะมีจุดเริ่มต้นในการท่องเท่ียวท่ีชุมชนใดก็ตาม ก็สามารถท่ีจะเข้าศึกษา ท่องเท่ียวได้ใน
ทุกชุมชนของแขวงวัดกัลยาณ์เพราะสามารถจัดทําเส้นทางในลักษณะวงรอบได้เหมือนกัน ท้ังนี้การจัดทําแผนท่ี
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมฯโดยมีจุดเริ่มต้นท่ีชุมชนวัดบุปผารามนั้นเป็นการจัดทําเส้นทางนําร่องขึ้น ซึ่ง
หลังจากมีการทดสอบเส้นทางท่องเท่ียวแล้วนั้น สามารถบรรลุเปูาหมายในการเข้าศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และศึกษาแหล่งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนได้ครบทุกพื้นท่ีในท้ัง 6 ชุมชนของแขวงวัดกัลยาณ์ 
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 5.2 อภิปรายผลการวิจัย        
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้  
 กิจกรรมตามกรอบแนวคิดการวิจัยข้อ 1 ในด้านของการศึกษาบริบทและความต้องการของชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และจัดทํา
แบบสอบถามโดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดบริบทของชุมชน ตลอดจนความ
ต้องการของชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งการ
ดําเนินการเป็นไปตามการศึกษาของนิคม จารุมณี (2544) ท่ีได้กล่าวถึงบทบาทและความสําคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ท่ีรวมไปถึงด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งรายได้ของอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวเป็นรายได้ท่ีกระจายไปสู่ประชาชน อย่างกว้างขวางในการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากอาชีพ
ท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการท่องเท่ียว ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีช่วยสนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และทําให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี มีมิตรไมตรีในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น
ระหว่างมนุษย์ต่างสังคมท่ีได้พบปะ ทําความรู้จักและเข้าใจกัน ซึ่งบริบทของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ท่ีผู้วิจัยได้
ศึกษานั้น ชุมชนท้ัง 6 ชุมชนเกิดขึ้นจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีมีท้ังศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม และในศาสนาพุทธเองชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ก็มีศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และศาสนาพุทธ
แบบมหายาน ซึ่งความเป็นย่านกะดีจีน 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรมนี้จึงเป็นส่ิงดึงดูดสําคัญท่ีทําให้นักท่องเท่ียวเข้า
มาศึกษาและท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนวัฒนธรรมในแขวงวัดกัลยาณ์อย่างต่อเนื่อง โดยลักษณะการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์นี้เป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนตามการศึกษาของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา(2548) ท่ีได้ศึกษาถึงองค์ประกอบด้านการตลาด
การท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการคํานึงถึงการตลาดท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเท่ียว
คุณภาพท่ีได้รับรู้และรับประสบการณ์จากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจนเกิดความพึงพอใจ และช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมด้วย บริบทอีกด้านหนึ่งท่ีสําคัญของชุมชนในแขวงวัด
กัลยาณ์ นั่นคือ การมีประเพณีสําคัญและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันมีประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์ท่ีมาทาง
วัฒนธรรมท่ีสืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษครั้งอดีตจนถ่ายทอดมาถึงคนใน
ปัจจุบัน ซึ่งจากการศึกษาของปวีณา โทนแก้ว(2544) ได้กล่าวว่าศักยภาพของธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชนนั้น ผลิตภัณฑ์ด้านวัฒนธรรมท่ีสามารถนํามาเป็นสินค้าการท่องเท่ียวนั้นมีมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเทศกาล 
ประเพณีท่ีสําคัญ รูปแบบการทําผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม รวมท้ังกระบวนการผลิตก็ถือเป็นเสน่ห์สําคัญท่ีทําให้
นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจต่างเข้ามาในชุมชนเพื่อศึกษารูปแบบการทําขนมฝรั่งกุฎีจีน พิธีกรรรมสําคัญในวัน
สําคัญทางศาสนาคริสต์ อิสลามและพุทธในพื้นท่ีทางวัฒนธรรมภายในชุมชนต่างๆอีกด้วย  
 ในด้านของความต้องการของชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้น ชุมชนมีการ
ต้ังเปูาหมายในการให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
การร่วมคิดร่วมทํากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีชุมชน
แขวงวัดกัลยาณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือย่างเต็มท่ีในทุก
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กิจกรรม และหวังให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนใน
ชุมชน เช่น การปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนเป็นผู้ดําเนินการให้ความรู้แก่ ผู้มาเยือนยังสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชน อีกท้ังชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีมีการจัดขึ้นตามแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
พื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งเป็นไปตามการศึกษาของภัคณิษา อภิศุภกรกุล และคณะ (2550) ท่ีได้กล่าวถึง
ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว นั่นคือ การให้ความร่วมมือของคนในชุมชน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียวซึ่งเมื่อแต่ละฝุายเห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว มีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนการร่วมกันอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ก็จะมีการอนุรักษ์ สืบทอดความรู้และ
คุณค่าแห่งสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไปสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป โดยความต้องการของชุมชน
ท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากการสัมภาษณ์และการให้ข้อมูลนี้เป็นไปตามองค์ประกอบ
สําคัญในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในการศึกษาของเสาวภา ไพทยวัฒน์ และคณะ(2555) ท่ีได้ศึกษา
ในรายละเอียดถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการการท่องเ ท่ียวอย่างยั่งยืนนั้นจําเป็นต้องมี
ฐานรากของการมีส่วนร่วมของชุมชน ในฐานะเจ้าของพื้นท่ีมรดกทางวัฒนธรรม อีกท้ังเมื่อชุมชนสามารถรักษา
เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ เอกลักษณ์เหล่านี้จะเป็นสัญลักษณ์ให้กับชุมชนและเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์เป็น
ต้นแบบในการศึกษาท่ีดีในการสร้างเอกลักษณ์ทางพื้นท่ีวัฒนธรรมท่ีชัดเจนและยังสามารถเป็นตัวอย่างของ
ชุมชนต้นแบบในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีมีความสงบสุข สมานฉันท์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไม่มีเหตุ
ทะเลาะเบาะแว้งหรือปัญหาทางด้านเช้ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

 กิจกรรมตามกรอบแนวคิดการวิจัยข้อ 2 การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)เพื่อการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ผู้วิจัยได้ดําเนินการนําความรู้จากการศึกษางานวิจัย เอกสาร
สําคัญต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการท่ีคณะผู้สํารวจจากกรมช่างโยธาทหารเรือได้ลงพื้นท่ีสํารวจโดยใช้กล้อง
สํารวจประมวลผลอัตโนมัติด้วยดาวเทียม(GPS) ซึ่งการดําเนินการด้วยระบบภูมิสารสนเทศและนํามาใช้ในการ
ท่องเท่ียวนั้นเป็นไปตามการศึกษาของอานัติ จักรแก้ว(2545)ซึ่งได้วางรูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดทําศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใช้วางแผนการท่องเท่ียว
ในอนาคต ซึ่งในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเพื่อจัดทําแผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณขึ้นเพื่อให้ชุมชน นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจได้มีส่วนร่วในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวร่วมกันผ่านการเข้าศึกษา อนุรักษ์และสืบทอดคุณค่าสําคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี
ชุมชนนั้นต่อไป อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการจัดทํางานโครงสร้างเพื่อติดต้ังแผ นท่ี
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมฯและปูายประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชุมชน ซึ่งชุมชนและผู้ท่ีสนใจ
ได้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของชุมชนและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
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 ซึ่งผลจากการดําเนินการตามกรอบแนวคิดการวิจัยนี้ ทําให้เกิดผลลัพธ์ ในการวิจัย คือ แผนท่ี
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศของพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งเป็น
การดําเนินการท่ีเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนต้ังแต่การคิดค้นปัญหา การกําหนดความ
ต้องการ การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ และมีส่วนร่วมจนถึงขั้นตอนการเสร็จส้ินการดําเนินโครงการตาม
การศึกษาของอคิน รพีพัฒน์(2544) และ กิตติพร ใจบุญและคณะ(2544) ซึ่งผลจากการดําเนินการวิจัยยัง
เป็นไปตามแนวคิดในการศึกษาการจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยไกรฤกษ์ ปิ่นแก้วและคณะ(2557) 
ท่ีได้ศึกษารูปแบบการจัดการเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยมีการแบ่งเป็นลักษณะกลุ่มเส้นทางซึ่งใน
การศึกษาของผู้วิจัยได้ศึกษาโดยจัดทําเป็นเส้นทางท่องเท่ียวไปยังแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชน อีกท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์นั้น
สามารถกล่าวได้คือ เป็นลักษณะเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวได้ท้ังเพื่อการเรียนรู้และมีส่วนร่วม และเพื่อการศึกษา
สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตชุมชนอีกด้วย ในการดําเนินการจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ผู้วิจัย จากการสัมภาษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์แผนท่ีชุมชน
นั้น การดําเนินการจัดทําแผนท่ีจึงได้มีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวไปตามแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอื่นใน
พื้นท่ีชุมชนต่างๆของแขวงวัดกัลยาณ์โดยจัดทําเป็นเส้นทางเดินเท้าท่ีสามารถเข้าถึงได้ ในทุกชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามการศึกษาของภัคณิษา อภิศุภกรกุล และคณะ(2550) นอกจากนี้ในการดําเนินการจัดทําแผนท่ีฯและ
การศึกษานั้น ได้มีการประเมินและปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนท่ีให้มีความสมบูรณ์สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบการท่องเท่ียว 6As ท่ีกองการท่องเท่ียว 
กรุงเทพมหานคร(2555)ได้ศึกษาองค์ประกอบในด้านต่างๆไว้ เพราะการประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทีเกิดขึ้นนี้ทําให้ชุมชนได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนให้มากขึ้น เกิดการรักษาความสะอาด
ของแหล่งท่องเท่ียว มีการนําขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนมาเป็นจุดขายทางการ
ท่องเท่ียว อีกท้ังยังมีการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้เป็นเอกลักษณ์และสร้างจุดขายทางการท่องเท่ียวให้กับ
ชุมชน รวมไปถึงการจัดระเบียบในด้านต่างๆท่ีชุมชนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ด้านการปรับปรุงถนน เส้นทางสัญจร การติดปูายประชาสัมพันธ์ต่างๆในชุมชนด้วย ผลลัพธ์ในการศึกษาจึงเป็น
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของชุมชน ซึ่งแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นนั้น
ชุมชนท้ัง 6 ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ถือเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในฐานะเจ้าของพื้นท่ีมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีจะใช้ประโยชน์จากแผนท่ีท่ีได้มีการจัดทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวและการเข้าถึงพื้นท่ีทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์สืบต่อไป  
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 5.3 ข้อเสนอแนะ         
 จากการศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยระบบภูมิสารสนเทศ พื้นท่ีชุมชนแขวงวัด
กัลยาณ์ท่ีผู้วิ จัยได้ดําเนินการสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนา 
การศึกษา การวิจัย และการขยายผลการดําเนินการต่อไปนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการขยายผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้           
 - ในด้านการนําไปใช้ประโยชน์ แผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พื้นท่ีชุมชนแขวง
วัดกัลยาณ์ท่ีผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดทําประกอบไปด้วยพิกัดท่ีต้ังของสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และสถานท่ีสําคัญของแต่ละชุมชน ท่ีผู้วิจัยมีการสํารวจลงพื้นท่ีและลงพิกัดจุดท่ีถูกต้องแม่นยําตาม
ระบบภูมิสารสนเทศ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับปรุง พัฒนาข้อมูล เส้นทางของแหล่ง
ท่องเท่ียวให้สามารถนําแผนท่ีไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ท้ังนักท่องเท่ียวท่ีจะเข้ามาท่องเท่ียวและคนใน
ชุมชน ซึ่งการนําไปใช้ประโยชน์สามารถขยายผลการศึกษาได้โดยการการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทาง
การท่องเท่ียวร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับการเรียนรู้
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น สถานท่ีสําคัญ ตลอดจนการได้แนะนําเส้นทางท่องเท่ียวภายในชุมชนในฐานะการเป็น
เจ้าบ้านท่ีดีให้กับนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวในชุมชนเป็นส่ิงท่ีควรมีการศึกษาและ
สามารถขยายผลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง       
 - ในด้านการขยายผลการศึกษาวิจัย สําหรับในการศึกษานี้มีความมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ด้านการ
พัฒนาพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ ซึ่งผู้วิจัย ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมได้ให้
ข้อเสนอแนะและคําแนะนําว่า ควรมีการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในด้านของการเช่ือมต่อข้อมูลของ
แหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางท่องเท่ียวของชุมชนไปสู่รูปแบบการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ท่ีชุมชนสามารถ
เรียนรู้ร่วมกับผู้พัฒนาได้ เช่น การจัดทําเวปไซต์ท่ีสามารถเช่ือมต่อข้อมูลกับแหล่งท่องเท่ียว การติดปูาย
ประชาสัมพันธ์และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในด้านต่างๆสําหรับการเขื่อมโยงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว การพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับนักท่องเท่ียวให้เกิดลักษณะการร่วมกันพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนเป็นส่ิงท่ีควรมีการศึกษาขยายผลต่อไป 

 

 

  

 

 
 
 
 




