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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนํามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ 
การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยังมีส่วนสําคัญในการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศ
ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถ
ช่วยให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่น ๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว มีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงข้ึนตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความ
อ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานการณ์และ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมาจากหลาย
ประเด็น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2554)  ทั้งน้ีการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่นําเงินตรา
ต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมากและมีแนวโน้มเพ่ิมความสําคัญมากขึ้นทุกปี จากรายงานของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมการท่องเที่ยว สุพล ศรีพันธ์ุ (2555) สรุปว่า ภาพรวมรายได้
จากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก สามารถ
ประเมิน มูลค่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ GDP หรือคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 633,550 – 724,057 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นได้ถึง ร้อยละ 8-9 ได้ถึง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ แนวโน้มนักท่องเที่ยวจะขยายตัวต่อเน่ืองในอัตราชะลอตัวประมาณ ร้อย
ละ 8-10 เมื่อมองภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคใต้แล้ว จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา มี
รายได้จากการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสูง เป็นต้น   
 การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทุกประเทศต่างก็
ให้ความสําคัญกับการลงทุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ให้ประเทศประกอบกับบริบทที่
เปลี่ยนไป ทั้งสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงด้านการท่องเท่ียว ที่นับวันจะมีความซับซ้อน รุนแรง และ
เปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2554)  เช่น กลยุทธ์ของการสร้างภาพลักษณ์ของ
ประเทศฮ่องกงให้เป็น “เมืองสวรรค์แห่งการช๊อปป้ิง” (Ada Lo, Hailin Qu, 2015) ดังน้ันจึงมีความ
จําเป็นที่จะแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 
 ทั้งน้ีรัฐบาลในอดีตได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวเป็นอย่าง
มาก ดังจะเห็นได้จากคําแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็น
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นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมดําเนินการในปีแรก  เรื่อง  การเร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวทั้งในและนอก
ประเทศ โดยประกาศให้ ปี พ.ศ. 2554-2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (Miracle Thailand” 
Year) และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลมีขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 อีกทั้งยังมีนโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของรัฐบาล คือ นโยบายปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา โดยการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน เรื่อง สิ่งอํานวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการ และผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 การท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงที่มีประโยชน์มาก นอกจากตัวนักท่องเท่ียวจะได้รับ
ความเพลิดเพลิน และการพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังจะเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และเมือง
ของประเทศ กล่าวคือ (วิวัฒน์ชัย บุญยภักด์ิ,2553)  การท่องเที่ยวช่วยเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแขนงต่าง ๆ และยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น เน่ืองจากจะไปกระตุ้นให้เกิดการผลิต การบริการในด้านอ่ืน ๆ นอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังมีส่วน
ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คน เพราะการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนเป็นโอกาสที่จะได้ไปมาหาสู่ 
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสิ่งต่าง ๆ ต่อกัน จึงเป็นผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และความ
ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จึงเป็นผล
ให้เกิดความสามัคคีในสังคม ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวของคนในชาติ จะเป็นผลให้เกิดความม่ันคงของ
ประเทศชาติ รวมทั้งการท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดู
ดีขึ้น เน่ืองจากหากเกิดปัญหาต่าง ๆ ก็จะช่วยกันแก้ไขและป้องกันปัญหาด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่าง
จริงจัง  
 ในบางคร้ังการท่องเท่ียวอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนักท่องเท่ียวกับชาวท้องถิ่น 
เน่ืองจากบางคร้ังนักท่องเที่ยวอาจปฏิบัติตนผิดกาลเทศะ หรืออาจะไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการ
แต่งกายไม่สุภาพ การประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนียมตะวันตกเป็นต้น ทําให้ชาวท้องถิ่นเกิดความรู้สึกไม่
พอใจ และเกิดการต่อต้านในที่สุด การท่องเที่ยวยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของท้องถิ่น 
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ซึ่งเป็นการทําลายเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และบางครั้งยังก่อให้เกิดการทําลาย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เจตนาและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การทําความสกปรกตามสถานที่ท่องเที่ยว 
การลักลอบขุดโบราณวัตถุ ตลอดจนการบุกรุกที่สาธารณะซึ่งมีทิวทัศน์งดงามเพ่ือก่อสร้างอาคารสถาน
ตากอากาศเป็นต้น และการท่องเที่ยวในบางครั้งก็ทําให้ความประณีตทางศิลปะเสื่อมลง เน่ืองจากเกิด
การผลิต สินค้าหัตถกรรมเป็นของที่ระลึก โดยมุ่งเน้นแต่ปริมาณสินค้า และกําไรเป็นหลัก ทําให้คุณค่า
ของศิลปหัตถกรรมที่มีแต่ด้ังเดิมขาดเอกลักษณ์และด้อยคุณค่า เป็นต้น  
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สถานการณ์แนวโน้มและปัญหาที่สําคัญด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
 จังหวัดสมุทรปราการ มีจํานวนศาสนสถานทั้งสิ้น จํานวน 138 แห่ง ประกอบด้วย วัด จํานวน 
123 แห่ง, มัสยิดจํานวน 12 แห่ง และโบสถ์คริสต์ จํานวน 3 แห่ง โดยศาสนสถานส่วนมากจะเป็นวัดใน
ศาสนาพุทธกระจายตัวมากในเขตพ้ืนที่อําเภอพระประแดง อําเภอเมืองสมุทรปราการและอําเภอบางบ่อ
ตามลําดับ โดยศาสนสถานที่สําคัญของจังหวัดทั้งด้านประวัติความเป็นมา สถาปัตยกรรม รวมถึงวัดที่อยู่
ในความศรัทธาของประชาชนทั่วไปมีหลายแห่ง เช่น วัดพระสมุทรเจดีย์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม       
วัดอโศการาม วัดบางพลีใหญ่ในฯลฯ 
 
ตารางที่  1.1 แสดงข้อมูลด้านศาสนาในจังหวัดสมุทรปราการ 

ศาสนา 
วัด 

รวม 
นักบวช

รวม ผู้นับถือศาสนา 
ธรรมยุต มหานิกาย พระภิกษุ สามเณร

พุทธ 5 118 123 3,865 653 4,518 990,080 (93.57 %)

ศาสนาอ่ืน ๆ ศาสนสถาน ผู้นับถือศาสนา 

อิสลาม 12 40,843 คน (3.86%) 

คริสต์ 3 23,913 คน (2.26%) 

พราหมณ์ ฮินดูและอื่น ๆ - 3,281 คน (0.31%) 

  
 ผลการพัฒนาที่ผ่านมาแม้ว่าจังหวัดจะบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตามทําให้
ประชาชนและสังคมมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น  ก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคม การ
ย่อหย่อนในศีลธรรมขาดระเบียบวินัย เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมด้ังเดิมที่ดี
งามเริ่มจางหายไป  

สถานการณ์แนวโน้มและปัญหาที่สําคัญด้านศาสนา ภายหลังจากมีการกําหนดให้ศาสนาพุทธ
เป็นศาสนาประจําชาติ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมาตรการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
พุทธศาสนาของภาคส่วนต่าง ๆ และปัญหาความบีบคั้นทางด้านจิตใจของผู้คนในสังคมเมือง ส่งผลให้มี
ประชาชนเข้าวัดมากขึ้นในปัจจุบัน  และมีแนวโน้นเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ แต่จํานวนวัดในจังหวัดฯ มีเพียง 123 
วัด ประกอบกับมีข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ใช้สอยของวัด เปรียบเทียบกับจังหวัดในเขตปริมณฑล เช่น 
ปทุมธานีและนนทบุรีที่มีจํานวนประชากรน้อยกว่าและมีปัญหาประชากรแฝงเบาบาง แต่มีวัดเกือบ 200 
วัด หรือจังหวัดนครราชสีมาที่มีประชากร 2.5 ล้านคนเศษ แต่มีวัด 2,608 วัด จึงเป็นความจําเป็น
เร่งด่วนที่จังหวัดฯ จะต้องเร่งพัฒนาศาสนสถานเพ่ือรองรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ในช่วงวันนักขัตฤกษ์และการประกอบกิจกรรมที่จําเป็นของมนุษย์ รวมทั้งการใช้
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วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ท่องเท่ียว     
ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

สถานการณ์แนวโน้มและปัญหาที่สําคัญด้านวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและส่ิงแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย  วัยรุ่นสมัยใหม่รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตก
เข้ามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน   

จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นจังหวัดที่ควรเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์
เป็นเมืองหน้าด่านสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นจังหวัดชานเมืองหลวง และที่สําคัญเป็นประตูเปิดสู่โลก
ภายนอกและประตูรับชาวต่างชาติผู้มาเยือน จังหวัดสมุทรปราการ จึงเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สําคัญของประเทศที่จะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็น
ภาพลักษณ์ที่สําคัญของการท่องเที่ยว ที่จังหวัดสมุทรปราการมีอยู่ในอําเภอต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 
อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอพระประแดง อําเภอบางพลี อําเภอบางบ่อ และก่ิงอําเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ที่มีแหล่งศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีการปฏิบัติกิจกรรม
ประเพณีสืบทอดกันต่อ ๆ มา โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวรามัญด้ังเดิม ที่
เป็นเอกลักษณ์เด่นของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและกําลังจะสูญหายไปเป็นที่น่า
เสียดายอย่างย่ิง โครงการวิจัยจึงได้ทําการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ย่ังยืนของจังหวัดสมุทรปราการต่อไป  
 โดยมีการจัดแผนการท่องเที่ยวตลอดฤดูกาล เน้นความสําคัญของศิลปสถาปัตยกรรม แผนการ
ท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนการท่องเที่ยวแหล่งชุมชนและศิลปะ
สถาปัตยกรรม และแผนการท่องเที่ยวเพ่ือชาวต่างชาติ เสริมการพักเปลี่ยนเคร่ืองของสายการบินในเวลา
ที่จํากัด พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาสําหรับ
ชาวไทยและชาวต่างชาติ  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเท่ียวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ 
 2. เพ่ือเสนอเส้นทางการท่องเท่ียวสําหรับนักท่องเที่ยวผู้พักรอระหว่างเปลี่ยนสายการบิน
ระหว่างประเทศในเวลาที่จํากัด   
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ในส่วนน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การศึกษาการท่องเที่ยวทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ” โดยผู้วิจัยกําหนดหน่วยในการวิเคราะห์สังเคราะห์จากชุด
แผนงานวิจัย เรื่อง  แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการการศึกษา ศิลปะสถาปัตยกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 2) 
วัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ และ 3) ชุดการศึกษา การท่องเที ่ยวทางด้านศิลป
สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

ดังน้ันหน่วยในการวิเคราะห์สังเคราะห์ (Unit of Analysis) ในงานวิจัยน้ีจึงเป็นการวิเคราะห์
สังเคราะห์จากเอกสารโครงการวิจัยที่ 1 และโครงการวิจัยที่ 2 พร้อมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นสําคัญ  

 
 ขอบเขตด้านประชากร  
 ได้แก่ ผู้ประกอบการหรือผู้เก่ียวข้องด้านการให้บริการและการท่องเท่ียว ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือประเมินเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวมิติความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเท่ียว 
จํานวน 9 คน 
  
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

โครงการวิจัยย่อยน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรอบแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวศิลป
สถาปัตยกรรม ศาสนสถาน วัด ศาลเจ้า เมืองโบราณ ป้อมปราการ สถานที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนด่ังเดิม ชุมชนที่มีความสําคัญต่อ
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกรอบแนวความคิดในการวิจัยของชุด
โครงการวิจัยใหญ่ ผู้วิจัยกําหนดขั้นตอนในการศึกษาดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การศึกษาการท่องเท่ียวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัด
สมุทรปราการ 
 ขั้นที่ 2 การศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย คือ 1) ศิลปสถาปัตยกรรม 2) ศาสนสถาน วัด 
3) ศาลเจ้า เมืองโบราณ ป้อมปราการ 4) สถานที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 5) วัฒนธรรมท้องถิ่น      
6) ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 7) ชุมชนด่ังเดิม 8) ชุมชนที่มีความสําคัญต่อสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์สังเคราะห์ โดยมุ่งวิเคราะห์สังเคราะห์ คือ 1) ศิลปะสถาปัตยกรรม          
2) คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวิชาการ 3) คุณค่าที่เก่ียวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และชุมชน 
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วัฒนธรรมท้องถิ่น 4) การสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมด่ังเดิมในสมัยปัจจุบัน 5) ปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบอ่ืน ๆ 

ขั้นที่ 4 การนําผลของการวิจัย คือ 1) ใช้เป็นหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และวิชาการ 2) ได้
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมที่มีลําดับความสําคัญ 3) มีข้อมูลแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีดังเดิมที่มีการสืบทอดถึงสมัยปัจจุบัน 4) มีข้อมูลสถานที่ที่มีความสําคัญต่อศิลปสถาปัตยกรรม 
และวัฒนธรรมท้องถ่ินในสังคมปัจจุบัน 5) ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการจัดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเท่ียว
ทางด้านศิลปสถาปัตยกรรม จังหวัดสมุทรปราการ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 1 ปี   
ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีแหล่งท่องเท่ียวศิลปสถาปัตยกรรม 

ศาสนสถาน วัด ศาลเจ้า เมืองโบราณ ป้อมปราการ สถานที่สําคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนด่ังเดิม ชุมชนที่มีความสําคัญต่อสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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การท่องเท่ียวทางด้านศิลปะ
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน จังหวัดสมทรปราการ 

แหล่งท่องเท่ียว
ศิลปสถาปัตยกรรม 
ศาสนสถาน วัด, ศาลเจ้า, เมืองโบราณ, ป้อมปราการ 
สถานท่ีสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถ่ินชุมชนด่ังเดิม 
ชุมชนท่ีสําคัญต่อสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์สังเคราะห์
ศิลปสถาปัตยกรรม 
คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวิชาการ 
คุณค่าท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ ชุมชน  วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
การสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมด่ังเดิมในสมัยปัจจุบัน 
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบอื่น ๆ 

ผลของการวิจัย 
หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์และวิชาการ 
แหล่งท่องเท่ียวทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมท่ีมีลําดับความสําคัญ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินประเพณีดังเดิมท่ีมีการสืบทอดถึงสมัยปัจจุบัน 
สถานท่ีท่ีมีความสําคัญต่อศิลปสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมท้องถ่ินในสังคมปัจจุบนั 
แนวทางการจัดการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัย 
 

1.5 ประโยชน์ได้รับ  

 1) ได้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางด้านศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศิลป์ และประวัติศาสตร์ชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นด่ังเดิม แก่นักศึกษา นักวิชาการ และนักท่องเที่ยว
รวมถึงชาวต่างชาติที่สนใจ 
 2) ได้แนวทางในการจัดโปรโมช่ันทางด้านการท่องเที่ยวของสายการบิน และบริษัททัวร์ในการ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว รวมถึงการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วไป 
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3) ได้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเท่ียวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ทั้ง 4 อําเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ   

4) ได้แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น สําหรับ
นักศึกษา นักวิชาการ และนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวต่างชาติที่สนใจ 

5) ได้แนวทางจัดการท่องเท่ียวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่ี
เก่ียวข้อง การจัดโปรโมช่ันทางด้านการท่องเที่ยวของสายการบิน และบริษัททัวร์ในการจัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วไป 
 

1.6 นิยามศัพท์ 

การศึกษา การท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีนิยามศัพท์กรอบ
เน้ือหาในการศึกษาดังน้ี  

การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคล โดยเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือ
รายบุคคล ซึ่งมีความสนใจ ที่จะเป็นเที่ยวชมงานด้านศิลปะ  ด้านสถาปัตยกรรม และด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายดังน้ี  

ด้านศิลปะสถาปัตยกรรม หมายถึง หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ัน และแกะสลัก 
รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง และซากปรักหักพัง 

ด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน หมายถึง  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่คนในชุมชนจัดข้ึน เพ่ือให้ได้รับ
ความเพลิดเพลิน ต่ืนตาตื่นใจสุนทรีศิลป์และศึกษาความเช่ือ การยอมรับนับถือ การเคารพในพิธีกรรม 
อีกทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อสภาพสังคม และวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น 
 




