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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยกําหนดหัวข้อในการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อ 1) การท่องเท่ียวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 2) แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการในอนาคต 3) แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดเส้นทางท่องเที่ยว 4) ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง  

รายละเอียดจะนําเสนอตามลําดับ 
 

2.1 การท่องเท่ียวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 (1) ความหมายการท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตย์  
     ความหมายของการท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม เป็นการสรุปจากการสังเคราะห์
แนวคิดจากเอกสารที่เก่ียวข้อง และพจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปะเก่ียวเน่ือง (2548) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 คํา และมีความหมายดังน้ี   
     คําว่า ศิลปะ หมายถึง สิ่งสร้างสรรค์ที่มีธรรมชาติให้เกิดความบันดาลใจ เช่น จิตรกรรม 
ประติมากรรม ฯลฯ คําว่า ศิลปะ มักถูกนําไปใช้แทนคําว่า กลวิธี ในหลายที่ เช่น ศิลปะแห่งการป้องกัน
ตัว ศิลปะแห่งการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการทําให้ความหมายของคําคลาดเคลื่อนไป 
      ส่วนคําว่า สถาปัตยกรรม  หมายถึง ศิลปะแขนงหน่ึงในจํานวนทั้งสิ้น 7 แขนง คือ 
ประติมากรรม จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม อักษรศาสตร์ ซึ่งพระพิฆเนศ
มีความเป็นเอกในศิลปะทั้ง 7 แขนงน้ีตามทางที่มีกล่าวไว้ในเทวศาสตร์  
     สถาปัตยกรรม หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีแสดงออกสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างน้ัน ที่มาจากการออกแบบของมนุษย์ ด้วยศาสตร์ทางด้านศิลปะ การ
จัดวางที่ว่าง ทัศนศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพ่ือประโยชน์ใช้สอย สถาปัตยกรรมยังเป็นสื่อ
ความคิด และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมในยุคน้ัน ๆ ด้วย  
     สถาปัตยกรรมไทย หมายถึง ศิลปะการก่อสร้าง อันได้แก่ โบสถ์ วิหาร วัง สถูป และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ที่มีมูลเหตุที่มาของการก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในแต่ละท้องถิ่น  จะมี
ลักษณะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้าง ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และคตินิยมของแต่ละท้องถ่ิน  แต่
สิ่งก่อสร้างทางศาสนาพุทธมักจะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะมีความเช่ือความศรัทธาและ
แบบแผนพิธีกรรมที่เหมือน ๆ กัน สถาปัตยกรรมที่นิยมนํามาเป็นข้อศึกษา มักเป็น สถูป เจดีย์ โบสถ์ 
วิหาร หรือพระราชวัง เน่ืองจากเป็นสิ่งก่อสร้างที่คงทน มีการพัฒนารูปแบบมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน 
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และได้รับการสรรค์สร้างจากช่างฝีมือที่เช่ียวชาญ พร้อมทั้งมีความเป็นมาท่ีสําคัญควรแก่การศึกษา อีก
ประการหน่ึงคือ สิ่งก่อสร้างเหล่าน้ี ล้วนมีความทนทาน มีอายุยาวนานปรากฏเป็นอนุสรณ์ให้เราได้ศึกษา
เป็นอย่างดี  
     สถาปัตยกรรม ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเรือน ตําหนัก วังและพระราชวัง เป็นต้น บ้าน
หรือเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของสามัญชนธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีทั้งเรือนไม้ และเรือนปูน เรือนไม้มีอยู่ 2 ชนิด 
คือ เรือนเครื่องผูก เป็นเรือนไม้ไฝ่ ปูด้วยฟากไม้ไฝ่ หลังคามุงด้วยใบจาก หญ้าคา หรือใบไม้ อีกอย่าง
หน่ึงเรียกว่า เรือนเครื่องสับเป็นไม้จริงทั้งเน้ืออ่อนและเน้ือแข็ง ตามแต่ละท้องถิ่น หลังคามุงด้วย
กระเบ้ืองดินเผา พ้ืนและฝาเป็นไม้จริงทั้งหมด ลักษณะเรือนไม้ของไทยในแต่ละท้องถ่ินแตกต่างกันและ
โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะสําคัญร่วมกันคือ เป็นเรือนไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง หลังคาทรงจ่ัวเอียงลาดชัน  
สถาปัตยกรรมที่เก่ียวข้องศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณวัด ซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลายอย่าง 
ได้แก่ โบสถ์ เป็นที่กระทําสังฆกรรมของพระสงฆ์ วิหารใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญ และกระทําสังฆ
กรรมด้วยเหมือนกัน กุฏิ เป็นที่อยู่ของพระภิกษุ สามเณร หอไตร เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฏกและ
คัมภีร์สําคัญทางศาสนา หอระฆังและหอกลอง เป็นที่ใช้เก็บระฆังหรือกลอง เพ่ือตีบอกโมงยาม หรือ
เรียกชุมนุมขาวบ้าน สถูปเป็นที่ฝังศพ เจดีย์เป็นที่ระลึกอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา เป็นต้น 
     ดังน้ันการท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม จึงหมายถึง การที่นักท่องเที่ยว มีความ
สนใจและได้เดินทางไปเยี่ยมชมความงดงามของศิลปะ ประเภทประติมากรรม หรือการเดินทางไป
ท่องเท่ียวเพ่ือเย่ียมชมแหล่งสถาปัตยกรรมแขนงต่าง ๆ ที่มีความช่ืนชอบ เพ่ือศึกษาเรียนรู้ ความงดงาม
ทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม  
 
 (2) ความหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 การท่องเท่ียวเชิวัฒนธรรม เป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทาง
ประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดย
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงาม
และประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละ
ยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณี (ชวลิต ต้ัง
สมบูรณ์กิตติ, 2554)  
 การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวที่เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา สร้างสรรค์ ไม่
ทําลายสภาพแวดล้อม ไม่มีการซื้อขายวัฒนธรรมและชีวิตผู้คน (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2555) การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ผู้อ่ืน และย้อนกลับมามองตนเองอย่างเข้าใจ อาจ
ตอบสนองออกมาในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากน้ีการรับรู้อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
ความรู้และประสบการณ์เดิม เป็นต้น  
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 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นการเดินทางเพ่ือเรียนรู้ ศึกษา สังเกต ให้เข้าใจและซาบซึ้ง หรือ
ร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรที่มีคุณค่าทางศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้
ถ่ายทอด ในบางคร้ังนักท่องเท่ียวยังมีความต้องการท่ีจะซื้อผลิตผลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ันด้วย ทําให้มีการส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง 
เช่น กิจกรรมส่งเสริมการผลิต สินค้า ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของนักท่องเที่ยว ใน
การชมวิถีชีวิตในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว การแสดงทางวัฒนธรรม หรือการพักค้างแรมในหมู่บ้าน 
(เบญจา จันทร, 2554)      
 
 การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ที่มุ่งเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน เพ่ือให้ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับความรู้
จากการศึกษาความเช่ือ ความเข้าใจต่อสภาพสังคม และวัฒนธรรม มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น มี
จิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยว 
อันเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความสมดุล แห่งกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวและกระแสการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548)  
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ อันประกอบด้วย
การเรียนรู้ การสัมผัส การช่ืนชมกับเอกลักษณ์ ความงดงามของวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสร์ วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอ่ืน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสังคมไม่ว่าจะเป็น ด้านศิลปะ 
สถาปัตยธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราว และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา 
การแต่งกาย การบริโภค ความเช่ือ ศาสนา จารีประเพณี โดยรับผิดชอบต่อปัจจัยทางวัฒนธรรม 4 
ประการ (บุญเลิส จิตต้ังวัฒนา, 2548) ได้แก่ (1) มุ่งเน้นคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ชุมชน (2) ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องดูแลรักษาให้คงไว้ ถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านวัฒนธรรม 
(3) ให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด แต่ในขณะเดียวกัน ต้องเคารพในวัฒนธรรมของชุมชนด้วย 
(4) ให้ชุมชนได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น  
 แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน ในการตระหนักถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดกระแสเรียกร้อง
หลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) กระแสความต้องการของชาวโลกให้เกิดจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว เป็นกระแสความต้องการของประชาชนท่ัวโลก ให้เกิดการสร้างจิตสํานึกในแง่การ
อนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นจนถึงขอบข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอนุรักษ์
ระบบนิเวศน์ เพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ (2) กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวให้
เกิดการศึกษาเรียนรู้ในแหล่งท่องเท่ียวเป็นกระแสความต้องการที่มีมากขึ้นในหมู่นักท่องเท่ียวที่ต้องการ
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวมากกว่าความสนุกสนานเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (3) กระแสความต้องการของชุมชนท้องถ่ินในการมี
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ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่จะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นหลักประกันให้การพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และ
ชุมชนท้องถิ่นยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ที่เหมาะสม  
 หลักของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4 ประการ (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548, อาภรณ์ สุนทร
วาท, 2552) คือ (1) เป็นการท่องเท่ียวที่มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความสําคัญ คุณค่า
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวน้ัน เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่
นักท่องเท่ียวในการเพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ในการเข้าชม ในขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน (2) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกฝัง สร้างจิตสํานึกของคน
ในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรัก หวงแหน รักษา และดึงชุมชนเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ของตนด้วย และได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การ
บริหารนําเที่ยว การให้บริการขนส่ง การให้บริการที่พัก การขายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น (3) เป็นการ
ท่องเท่ียวที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม และได้รับความ
เพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (4) 
เป็นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้าน หรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้งเคารพในวัฒนธรรม 
ศักด์ิศรี และผู้คนของตนเองด้วย  
 ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี 9 ประการ (บุญเลิศ ต้ังจิตวัฒนา, 2548) ได้แก่ 
(1) ต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี โดยยึดหลักที่ว่า ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด เพ่ือให้สามารถ
สืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลัง (2) ต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการท้ังเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักที่ว่า ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือให้กระทบน้อยที่สุด (3) ต้องเป็น
การท่องเท่ียวในลักษณะที่ให้คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของท้องถิ่น ในแง่สังคม และวัฒนธรรม โดยยึดหลักที่ว่า 
ต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคม และวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย (4) ต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนักท่องเที่ยวผู้ดูแล 
ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักที่ว่า ต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ จากการท่องเท่ียว พร้อมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม (5) ต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์ โดยยึด
หลักที่ว่า ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว และได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอันเป็น
การกระจายรายได้สู่ชุมชน (6) ต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มีการตลาดของบริการท่องเที่ยวครบ
ตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยยึดหลักที่ว่า ต้องให้ธุรกิจท่องเท่ียวเน้นในเรื่องอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  (7) ต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ 
เพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ที่ได้รับ ทําให้ต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้ําอีก โดยยึดหลักที่ว่า ต้องมี
กิจกรรมท่องเที่ยวตรงตามความคาดหวังของนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (8) ต้องเป็นการท่องเที่ยวใน
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ลักษณะที่คํานึงถึงขีดความสามารถรองรับของพ้ืนที่ และ ความสะอาดของพ้ืนที่ โดยยึดหลักที่ว่า ต้องไม่
เกินขีดความสามารถรองรับพ้ืนที่ในทุกด้าน และต้องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอ 
(9) ต้องเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว 
โดยยึดหลักที่ว่า ต้องป้องกัน รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวอย่างเข้มงวดเพ่ือให้นักท่องเท่ียว
อบอุ่นใจ  
 องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มี 6 ด้าน (บุญเลิศ ต้ังจิตวัฒนา, 2548) ได้แก่ 
1) ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลัษณ์เฉพาะถิ่น 
ประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ 10 ประการ คือ  (1) ประวัติศาสตร์ และร่องรายทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏ
ให้เห็น (2) โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์สถาน (3) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ และสิ่งปลูกสร้าง ผังเมือง รวมถึง
ซากปรักหักพัง (4) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ัน และแกะสลัก (5) ศาสนารวมถึง
พิธีกรรมทางศาสนา (6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพ (7) ภาษา และวรรณกรรม รวมถึง
ระบบการศึกษา (8) วิถีชีวิต เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย การทําอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร (9) 
ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ขนบธรรมเนียม และเทศกาล (10) ลักษณะงาน หรืเทคโนโลยีที่มีการ
นํามาใช้เฉพาะท้องถิ่น 2) ด้านกระบวนการศึกษาสภาพแวดล้อม โดยเป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ให้แก่ผู้เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว 3) ด้านธุรกิจท่องเท่ียว เป็นการให้บริการทางการท่องเท่ียวโดยผู้
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และได้ผลตอบแทนในกําไรสู่ธุรกิจ
ท่องเท่ียว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา อีกทั้งช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการตลาดท่องเที่ยว เป็นการท่องเท่ียวที่มีการ
คํานึงถึงการตลาดท่องเท่ียวคุณภาพ โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือให้นักท่องเท่ียวคุณภาพได้รับรู้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างพึงพอใจ อีกทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 5) ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้
ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมน้ันมีส่วนร่วมในการพัฒนา หรือ จัดการการท่องเท่ียวอย่างเต็ม
รูปแบบ และได้รับประโยชน์ตอบแทน เพ่ือกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 6) ด้านการสร้างจิตสํานึกแก่ผู้เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวที่ต้องคํานึงถึงการ
ปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องทางการท่องเท่ียวแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีการให้ความรู้ และสื่อความหมาย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดความรักความหวง
แหนทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถแบ่งย่อยได้ 5 ประเภท (บุญเลิศ ต้ังจิต
วัฒนา, 2548) 1) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ เพ่ือช่ืนชม และเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว โดยได้รับความรู้ความเข้าใจต่อ
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ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความรักผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 2) การ
ท่องเที่ยวงานวัฒนธรรม และประเพณี เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่คนใน
ชุมชนจัดขึ้น เพ่ือให้ได้รับความเพลิดเพลิน ต่ืนตาต่ืนใจสุนทรีศิลป์และศึกษาความเช่ือ การยอมรับนับถือ 
การเคารพในพิธีกรรม อีกทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อสภาพสังคม และวัฒนธรรม มีประสบการณ์
ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และ
คุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 3) การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
ชนบท เป็นการเดินทางท่องเท่ียวในหมู่บ้านชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มี
เอกลักษณ์พิเศษ โดดเด่น เพ่ือให้ได้รับความเพลิดเพลินความรู้ ชมผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน อีกทั้งมีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถ่ินบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยว 4) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ออกกําลังกาย เล่นกีฬา หรือ
แข่งขันกีฬา โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบของการจัดรายการกีฬาตามเส้นทางที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการออกกําลังกาย เล่น
กีฬา หรือแข่งขันการกีฬา ในขณะเดียวกันได้ไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางการจัดรายการ
กีฬา ทําให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ 
และมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าทางสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 5) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม เป็นการเดินทางท่องเที่ยวไป
เย่ียมชมแหล่งท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือฟ้ืนฟูสุขภาพทางวัฒนธรรม เช่น การนวดตัว 
การนวดฝ่าเท้า การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การฝึกกายบริหาร การฝึกสมาธิ เป็นต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจิตสํานึกต่อ
การักษามรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยว   
 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม (โสภณ สุขสําอางค์, 2554) ศาสนาและ
วัฒนธรรมมีความเกี่ยวกันเน่ืองด้วยศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมบางส่วนมีที่มาจาก
ศาสนา ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติไทยและมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาช้านาน แต่ละชุมชนจะมีวัด
เป็นศูนย์กลาง วัดจึงเป็นแหล่งรวมศิลปะและความรู้ในแขนงต่าง ๆ มากมาย เช่น จิตรกรรมฝาผนัง 
ตํารายาสมุนไพรแผนโบราณ เป็นต้น บทบาทของวัดที่สําคัญอีกประการในปัจจุบันคือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน สวยงาม และเงียบสงบทําให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลาย สร้างความนิยมให้
นักท่องเท่ียวที่มีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน สวยงาม และเงียบสงบทําให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลาย สร้างความนิยม
ให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเที่ยววัดกันเป็นจํานวนมาก จากการศึกษามีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาไว้ดังน้ี  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

15 

 การท่องเท่ียวเชิงศาสนาเป็นการเดินทางไปยังวัดต่าง ๆ เพ่ือการทําบุญและปฏิบัติกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาก่อให้เกิดความสงบทางกายและทางใจ อีกทั้งยังช่วยสืบทอดศาสนาให้ดํารงอยู่ต่อไป  
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เกิดจากการส่ังสมและสืบทอดสิ่งที่ดีงามจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่น
หน่ึง ของแต่ละชุมชน จึงสมควรแก่การอนุรักษ์ไว้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกําลังได้รับความนิยมใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาค ดังน้ันเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนใด ก็ควรศึกษาอย่างถ่องแท้
และเข้าใจ ซึมซับ และรักษาวัฒนธรรมของชุมชนน้ัน ๆ ให้มากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและ
นักท่องเที่ยวด้วยกันเอง ทั้งน้ีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง  (ส่องบุญ ปักป่ินเพชร, 2551) การ
เดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนออกจากสถานที่ที่อยู่อาศัยประจําไปยังท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ท่องเที่ยว การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ประกอบการเรียนรู้ การสัมมผัส การช่ืมชนเอกลักษณ์ความ
งดงามทางวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอ่ืน ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของชนต่างสังคม ไม่ว่าจะเป็นในด้านของศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
เร่ืองราวและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความเช่ือ ศาสนา 
และจารีตประเพณี อีกทั้งการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (สุรีย์ บุญานุพงศ์, 2552) เป็นการเดินทาง
ท่องเท่ียวเพ่ือชมงานประเพณีต่าง ๆ แล้ว ยังรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย และนอกจากน้ี การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ชนัญ 
วงษ์วิภาค, 2548) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวชมและศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเท่ียวน้ัน บนพ้ืนฐานของการมีจิตสํานึกต่อการรักษา
สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น อีกทั้งยังกล่าวอีกว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะต้องอยู่
บนพ้ืนฐานของความมีใจเป็นกลาง ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวควรตระหนักถึงเหตุผลในการปฏิบัติของ
คนในแต่ละท้องถิ่น และควรระลึกเสมอว่า วัฒนธรรมมีความอ่อนไหวและเปราะบาง ประเพณีบางอย่าง
ไม่ควรนํามาเสนอเพ่ือความบันเทิงเพราะจะทําให้เกิดความเสื่อมศรัทธาลงไปได้   
  
 วัฒนธรรมกับการท่องเท่ียว 
 วัฒนธรรมเก่ียวข้องกับองค์ประกอบหลายประการ แต่ละองค์ประกอบมีเสน่ห์ในการกระจาย
ออกไปดึงดูดเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูชมศึกษาตามความสนใจ (Mecheal Hall, 1988) ไม่ว่าจะ
เป็นวัตนธรรมช้ันสูง เช่น ศิลปะการแสดง และเสน่ห์จากสิ่งที่เป็นมรดกของสังคม เช่น พิพิธภัณฑ์ และ
หอศิลป์ วัฒนธรรมพ้ืนบ้านเป็นที่ นิยมแพร่หลาย เช่น  อาหารการกิน หัตถกรรม กีฬา และ
สถาปัตยกรรม หรือพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุและภาษาธรรมช้ันสูง 
ซึ่งสามารถกําหนดตําแหน่งที่ต้ังและความเสน่ห์ที่เฉพาะเจาะจงลงไปได้ ซึ่งตรงข้ามกับธรรมชาติของ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านเป็นที่แพร่หลาย พหุวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมท้องถ่ินที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็น
เสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ได้แก่ หัตถกรรม ภาษา ประเพณี เทศกาล พิธีกรรม อาหารการกิน 
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ศิลปะ ดนตรี ตลอดจนการแสดงคอนเสิร์ต จิตรกรรม ประติมากรรม ประวัติ และภูมิเขตรวมถึงสิ่งที่
มองเห็นให้ระลึกถึงอดีตได้ สถาปัตยกรรมที่อาจเด่นในบริเวณนั้น ศาสนารวมถึงสิ่งที่การเผยให้เห็นได้ 
ระบบการศึกษา เคร่ืองแต่งกายและการแต่งกาย กิจกรรมยามว่าง (ประสงค์ น่วมบุญลือ, 2550, สัจจา 
ไกรศรรัตน์, 2554)  
 
ตารางที่ 2.1 แสดงวัฒนธรรมและระบบความหมายสัญลักษณ์  

วัฒนธรรมชั้นสูง วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน พหุวัฒนธรรมและเป็นท่ีนิยม
แพร่หลาย 

มรดก ศิลปะการสแดง แบบการดําเนินชีวิต วัฒนธรรมมวลชน ภาษา ชนเผ่า/สัญลักษณ์ชนเผ่า

หอศิลป์ 
พิพิธภัณฑ์แหล่ง
ประวัติศาสตร์ 

ละคร ดนตรี 
ระบํารําเต้น 
เหตุการณ์ 

อาหารการกิน
สิ่งแวดล้อมทาง
สังคม  
วิถีชาวบ้าน 
หัตกรรมเทศกาล 

การซ้ือของ
ภาพยนตร์ 
การบันเทิงหรรษา 
กีฬา 
สื่อมวลชน 
อีเล็กทรอนิกส์ 

เทศกาลชนเผ่า 
งานเฉลิมฉลองของ
ชุมชน  
เหตุการณ์ทางศาสนา 

 ที่มา สมประสงค์ น่วมบุญลือ, 2550)  
  

ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือ พฤติกรรม ความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ประเพณี ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเท่ียวได้ ทรัพยากรคือ สิ่งที่มีค่าที่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ดังน้ัน ทรัพยากรการท่องเท่ียว คือสิ่งที่มีค่าสําหรับนํามาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว 
ดังน้ันทรัพยากรท่องเที่ยวจึงต้องแสดงถึงคุณค่าเพ่ือนําเสนอต่อนักท่องเที่ยว  

คุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียว   
 คุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยว คุณค่าคือสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ และความพึง
พอใจของมนุษย์ คุณค่ามี 2 ลักษณะ คือ คุณค่าแท้ และคุณค่าเทียม คุณค่าแท้ คือ คุณค่าที่มีติดตัวอยู่
ในสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไม่ว่าจะนํามาใช้หรือไม่คุณค่าน้ันก็ยังคงมีอยู่ เช่น นํ้าตกในป่า วิถีชีวิตของชุมชนย่อมมี
คุณค่าอยู่ในตัว ไม่ว่ามนุษย์จะเข้าไปสัมผัสหรือนํามาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว หรือไม่ก็ตาม ส่วน
คุณค่าเทียมคือคุณค่าที่มนุษย์เป็นผู้กําหนดข้ึน เช่น พิธีกรรมของไทยทรงดําเนินการเสนเฮือน (เช่นผี
เรือน) แต่เดิมเป็นคุณค่าแท้ ไม่ว่าจะมีนักท่องเท่ียวมาชมหรือไม่ ชาวไทยทรงดําก็ยังให้คุณค่าในการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อนักท่องเท่ียวต้องการชมมีการจัดทําพิธีเสนเรือนเพ่ือเป็นการแสดงให้ชม การ
แสดงน้ีไม่ใช่คุณค่าแท้ เป็นคุณค่าเทียมที่สนองต่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่มนุษย์กําหนดขึ้นมาเป็นพิเศษ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งในส่วนที่เห็นคุณค่าแท้และคุณค่า
เทียม ทรัพยากรหลายอย่างเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว คุณค่าคือ สิ่งที่สามารถสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของมนุษย์ ทรัพยากรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ดังน้ัน
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ทรัพยากรการท่องเที่ยวคือสิ่งที่มีค่าสําหรับนํามาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่มนุษย์ได้ (สมประสงค์ น่วมบุญลือ, 2550)  
 คุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิต วิถี ชีวิตเกิดจากการพัฒนาอันยาวนานจาก
กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผ่านการปฏิบัติ และเลือกสรรกลั่นกรองของสังคม และส่งทอดสืบต่อกัน
มาจนเป็นลักษณะเฉพาะตัวคือลักษณะตัวของสังคมน้ัน จากความเป็นคนซึ่งเป็นสัตว์โลกชนิดหน่ึงที่
ได้รับการศึกษาพัฒนามาเป็นมนุษย์ การดําเนินชีวิตทุกสิ่งที่ผิดไปจากสภาพธรรมชาติทั้งหลายเกิดจาก
ภูมิปัญญาของมนุษย์ ทั้งในด้านความรู้ การใช้ปัญญาและเทคโนโลยีสร้างสรรค์สะสมและส่งทอดสืบ
ต่อมานาน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการท่องเท่ียว เน่ืองจากสิ่งที่นักท่องเท่ียวได้สัมผัสสะท้อนถึงวิถีชีวิต 
ความคิด ความเช่ือ ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาให้ดํารงอยู่ได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ให้นักท่องเที่ยวได้เกิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่ คุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตสามารถ
จําแนกได้ ดังน้ี  
 คุณค่าด้านภูมิปัญญา คุณค่าทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านวิถีชีวิตคือสิ่งที่ปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนและมีความเป็นพ้ืนเมืองด้ังเดิม เป็นแหล่งวัฒนธรรมแสดงรูปแบบการ
ดํารงชีวิต ความเชื่อ ศรัทธา ระบบภาษา และการถ่ายทอดความรู้ เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร 
บ้านเรือน เค ร่ืองมือเครื่องใช้ กิจกรรมท่ีแสดงถึงภูมิ ปัญญา ศิลปหัตถกรรม  ศิลปะพื้นบ้าน 
ศิลปะการแสดง พิธีกรรม เทศกาลพื้นเมือง และเทศกาลฉลองของชุมชน สิ่งเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นภูมิ
ปัญญา ความคิด วิ ธีการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อม และสามารถอธิบายได้ด้วยความเป็นเหตุผล  
 คุณค่าด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตเปรียบด่ังบันทึกภูมิปัญญาของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาชีวิตประจําวันที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการบันทึกเหลานี้แสดง
ออกมาในรูปของกิจกรรมที่ดําเนินไปในชีวิตประจําวันดังน้ันสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้มาเยือน วัตถุที่ปรากฏอยู่
ในแต่ละท้องถิ่นเป็นหลักฐานที่โยงไปหาอดีตได้เป็นอย่างดี เช่น ตัวหนังตะลุง เป็นวัตถุที่สะท้อนถึง
นันทนาการของคนรุ่นก่อนมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของหนังตะลุงตลอดจนเทคนิควิธีการทํา
ตัวหนังตะลุง วิธีการเลือกหนังสัตว์ การฟอกหนัง การออกแบบตัหนัง การใช่สี การเล่นหนัง และอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย ให้ประสบการณ์แปลกใหม่แก่นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี ดังน้ันผู้ที่ทํางานเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวที่มีความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของวิถีชีวิตท้องถิ่นลึกซึ้งจะสร้างความสนใจแก่ผู้มาเยือนได้
อย่างมีคุณค่า  
 คุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ การเข้าไปท่องเที่ยวในกลุ่มสังคมที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกัน
ออกไป นอกจากจะได้ประสบการณ์ ความรู้ ยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีทางสังคมการเห็น การฟัง
จากสื่อซึ่งได้รับสารสนเทศในแง่มุมหน่ึง อาจมีการแปลความผิดไปจากความเป็นจริง การเข้าไปสัมผัส
สภาพจริง สามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในสังคมน้ันได้โดยตรง หาคําตอบในสิ่งที่สงสัย ทําให้



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

18 

เกิดการเห็นแง่มุนที่ชุดลึก และเข้าใจสังคมตามสภาพจริง การท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตยังเป็นส่วนที่ทําให้วิถี
ชีวิตด้านการผลิตดํารงอยู่ จากสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัว การผลิตตามวิถีชีวิตสังคมปกติ  
 คุณค่าด้านการศึกษา การเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจสังคมเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งผู้มาเยือน
และเจ้าบ้าน ผู้มาเยือนได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากท่ีตนมีประสบการณ์ขณะเดียวกันเจ้าบ้านก็ได้
เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมหลากหลายที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้นําเข้ามา แหล่งท่องเที่ยวให้คุณค่าต่อการศึกษาใน
ด้านมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางวัตถุ สามารถศึกษาได้ต้ังแต่วัสดุ การออกแบบ ฝีมือการ
ประดิษฐ์สร้างสรรค์  เทคนิควิธี การถ่ายทอดในบรรทัดฐาน ศ฿กษาสิ่งที่สังคมน้ันยอมรับนับถือในการ
ปฏิบัติ ทั้งวิถีประชา จารีต กฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเท่ียวจะต้องเรียนรู้ เช่น การศึกษาวิถีชีวิตของ
ชาวอาข่าจะต้องศึกษาว่า ชาวอาข่ามีบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตอย่างไร มีอะไรเป็นข้อห้าม เช่น ชาว
อาข่ามีบ่อศักด์ิสิทธ์ิตักมาด่ืมได้ แต่ห้ามลงไปในบ่อ ถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องเสียผี ดังน้ันทุกสังคมมีวิถีชีวิต
เป็นเอกลักษณะเฉพาะของตนเอง ผู้ที่เข้าไปเที่ยวจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่าน้ี 
 คุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประเพณี  หมายถึง กิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคม
หน่ึงจัดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หน่ึงและกําหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาสมํ่าเสมอ 
กิจกรรมที่เป็นประเพณีอาจมองได้อีกประการหน่ึงว่าเป็นแบบแผนการปฏิบัติของกลุ่มเฉพาะทางศาสนา 
ประเพณีเป็นสิ่งที่แสดงถึงกระบวนการความคิดและปฏิบัติที่ลึกซึ้ง สามารถตอบสนองความพึงพอใจและ
ประโยชน์แก่ผู้มาท่องเท่ียวได้ในด้านความแปลกใหม่ และวิธีการปฏิบัติที่นักท่องเที่ยวยังไม่เคยพบเห็น
มาก่อนหรือพบเห็นแล้วเกิดความต้องการอยากจะชมและต้องการมีส่วนร่วมซ้ํา คุณค่าทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวด้านประเพณี คือ การนําเอาประเพณีมาประยุกต์ใช้ให้มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว ประเพณี
ท้องถิ่น ประเพณีทางการคือกิจกรรมท่ีหน่วยงานองค์กรของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้นอย่างมีจุดหมายและ
เป็นระบบ เป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงกว้างในช่วงเวลาหนึ่งเป็นประจํา เช่น ประเพณีทําบุญตักบาตรในวัน
ปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนจํานําพรรษา เป็นต้น ส่วนประเพณีท้องถ่ิน คือ กิจกรรมที่
ท้องถิ่นจัดขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ใด จุดประสงค์หน่ึงเป็นประจํา เช่น ประเพณีอุ้มพระอาบนํ้าของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ตําบลหนองรี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเพณีแห่ผ้าขึ้น
พระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม เป็นต้น คุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประเพณีดังน้ี  1) คุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านพิธีกรรม พิธีกรรมคือ
รูปแบบกิจกรรมท่ีจัดขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใด อาจเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี หรือกิจกรรมเฉพาะตัวก็
ได้ เช่น พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค พิธีบวชลูกแก้ว พิธีขอฝน พิธีไหว้ครู พิธีแต่งงาน คุณค่า
ทรัพยากร การท่องเที่ยวด้านพิธีกรรมคือการนําพิธีกรรมมาใช้ประยุกต์ให้มีคุณค่าต่อการท่องเท่ียว 
พิธีกรรมที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พิธีกรรมทางการซึ่งเป็นรูปกบบ
กิจกรรมที่หน่วยงานองค์กรของรัฐจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงกว้าง พิธีกรรมท้องถิ่น
คือ พิธีกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะท้องถิ่น เช่น พิธีบวชลูกแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีเสนเฮือนของไททรงดํา 
พิธีกินดอง พิธีรดน้ําดําหัวและอีกประเภทคือ พิธีกรรมทางศาสนา คือ รูปแบบกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
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ศาสนา เช่น พิธีบวชนาค พิธีทอดกฐิน และพิธีเผาศพพระผู้ใหญ่ของมอญ เป็นต้น ทั้งประเพณี และ
พิธีกรรมต่างมีคุณค่าต่อการท่องเที่ยวทั้งในด้านการแสดงถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม โบราณคดี 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  
 คุณค่าทางด้านภูมิปัญญา ประเพณีคือกิจกรรมที่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งที่จัดขึ้นมา
ด้วยจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หน่ึง และกําหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาแน่นอนสม่ําเสมอ กิจกรรมท่ี
เป็นประเพณี เป็นแบบแผนการปฏิบัติของกลุ่มเฉพาะหรือทางศาสนาประเพณีเป็นสิ่งที่แสดงถึงภูมิ
ปัญญาและการปฏิบัติที่ลึกซึ้ง มีจุดหมายเร่ืองราวความเป็นมาอันเกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ในการใช้
ปัญญา ความรู้ เทคโนโลยี สร้างสรรค์ สะสม ส่งต่อสืบทอดต่อไปสะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ 
วิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สามารถอธิบายได้ด้วยความ
เป็นเหตุเป็นผล เช่น ประเพณีหลายประเพณีต้องมีการประกอบพิธีกรรม และการประกอบพิธีกรรม
จะต้องมีการประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม เช่น การสู่ขวัญต้องมีการประดิษฐ
บายศรี ประเพณีการไหว้ครูก็ต้องมีการประดิษฐ์พานพุ่ม ถ้าเป็นการไหว้ครูในกิจกรรมการต่อสู้ เช่น 
กระบ่ีกระบอง มวย ต้องมีการร่ายรํา ซึ่งการร่ายรําในการไหว้ครู เป็นภูมิปัญญาในการอบอุ่นร่างกายอีก
ด้วย ในพิธีทอดกฐินทางชลมารคทําให้เกิดการสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบเรือพระที่น่ัง เรือที่ประกอบ
ขบวนแห่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา จินตนาการ และฝีมือของช่างที่แสดงออกมา อาทิ เรือพระที่น่ังศรี
สุพรรณหงส์ เรืออนันตนาคราช เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีครองเมือง เป็นต้น  
 คุณค่าด้านวัฒนธรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ประเพณีและพิธีกรรมเป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากความคิด ความเช่ือ ภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มในสังคมหนึ่ง ในการใช้ปัญญาความรู้ และ
เทคโนโลยี สร้างสรรค์ สะสม และส่งทอดสืบต่อมานาน สะท้อนวิถีชีวิตความคิด ความเช่ือ แสดงให้เห็น
ถึงเอกลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิต โบราณวัตถุและสิ่งประดิษฐ์ที่ยังสือเค้าเง่ือนมาจนถึงปัจจุบัน เป็น
เร่ืองราวต่อเน่ืองสืบมาจากมุขปาฐะและการเขียน จารึกเป็นลายลักษณ์อักษร ให้รู้ถึงพัฒนาการของ
สังคมด้วยหลักฐานประจักษ์ สร้างความเช่ือมั่นในความจริงที่ปรากฏ 
 คุณค่าด้านการศึกษา ประเพณีให้คุณค่าทางด้านสติปัญญาทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เป็นสาระ
ในพิธีกรรมนั้น ให้มัคคุเทศก์ และนักท่องเท่ียวได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่เบ้ืองหลังประเพณีทั้งในด้านความคิด 
ความเช่ือ เร่ืองราว ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความรู้ เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นมาเป็นประเพณีและ
พิธีกรรมของแต่ละสังคม ประเพณี พิธีกรรมที่ดีสร้างความรู้สึกและเจตคติที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวต่อสังคม
ที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส และเน่ืองจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่สังคมได้กําหนดวิธีปฏิบัติเป็น
บรรทัดฐานไว้ ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ ในการปฏิบัติในกิจกรรมประเพณี พิธีกรรมน้ันอีกด้วย 
ดังน้ันประเพณี พิธีกรรม จึงให้การศึกษาแก่นักท่องเที่ยวได้ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติ   
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2.2 แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการในอนาคต 
 “ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางนํ้า ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระ
ประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม” 
 จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยู่ปลายสุดของแม่นํ้าเจ้าพระยาและด้านเหนือของอ่าวไทย นิยม
เรียกว่าเมืองปากนํ้า จากคําขวัญประจําจังหวัดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า จังหวัดสมุทรปราการมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า มากมาย ทั้งทางบกและทางทะเล โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจุบันเป็นที่ต้ังของท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการท่าอากาศยานแห่งน้ีเป็น
จํานวนมาก ด้วยเหตุน้ีจึงจําเป็นที่หน่วยงานและบุคลากรในจังหวัดสมุทรปราการจะต้องต่ืนตัวและ
บูรณาการด้านการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเท่ียวที่มี
อยู่อย่างหลากหลายได้อย่างสะดวก ดังน้ัน หากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวของจังหวัด
สมุทรปราการสามารถบูรณาการความคิดและการปฏิบัติร่วมกันได้ก็จะสร้างโอกาสในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการให้เห็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน  
 คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ใน
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง “การ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการในอนาคต” ขึ้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ 
โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใน
จังหวัดสมุทรปราการมีความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจร่วมกัน ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของ
จังหวัด สมุทรปราการ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ให้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
รวมถึงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ อาทิ เมืองโบราณ ฟาร์มจระเข้ และหอชมเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งจะจัดสร้างแล้วเสร็จในอนาคต โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา
คนที่หน่ึง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และนางธันยรัศม์ อัจฉริยะยาย ประธาน 
คณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรปราการ อาทิ เทศบาลเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลบางพลี เทศบาลตําบลพระสมุทร
เจดีย์ เทศบาลตําบลบางบ่อ เทศบาลตําบลบางเสาธง เทศบาลตําบลพระประแดง ผู้อํานวยการและ
นักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเป็น
จํานวนมาก  
 สําหรับหัวข้ออภิปรายในการสัมมนาคร้ังน้ี คือ “การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรปราการ” มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถ่ิน นายปริณ ชํานิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายอัครวัฒน์ 
อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คนที่หน่ึงสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  
 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ในด้านที่ 5 ที่ทางจังหวัดสมุทรปราการได้
กําหนดไว้ต้ังแต่ปี 2554 -2557 โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) การส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม 3) ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างรายได้จังหวัดสมุทรปราการ 4) พัฒนาและสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว โดย
สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชน ดังน้ัน จึงได้มีการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ คือ การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว ดังน้ัน จังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้รับผิดชอบร่วม จึงจัดทํายุทธศาสตร์รองรับดังน้ี  
 ยุทธศาสตร์ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอํานวย
ความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์การสร้างจิตสํานึก การจัดต้ังองค์กรเครือข่ายและพัฒนา
บุคลากรท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทย ได้แก่ ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการบริการ
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์เกษตรสู่ตลาดโลก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนการผลิต สินค้าเกษตรแบบด้ังเดิมไปสู่สินค้าแบบใหม่ที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรดิน เพ่ือการเกา๖รอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภาคการเกษตร  
 นอกจากน้ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้จัดทําโครงการพัฒนาที่สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด ได้แก่ 1) หอชมเมืองและอุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการ       
2) โครงการกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา บริเวณตลาดบางฆ้อง-ปากคลองบางปลากด 3) 
โครงการนํานักท่องเท่ียวที่รอเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิมาท่องเท่ียวในเขตจังหวัด
สมุทรปราการได้ภายในหนึ่งวัน 4) โครงการศึกษาดูงานของเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 5) โครงการพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
ร.ศ. 112 6) โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรียลของจังหวัดสมุทรปราการ เส้นทางนิคมบางปู ตําหรุ บางพลี 
สนามบินสุวรรณภูมิ และ 7) โครงการท่าเรือเฟอร์รี่เพ่ือการท่องเที่ยวทางทะเล 
 จากน้ันผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น กล่าวโดยสรุปได้ว่า ควรมี
การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกิดความเข็มแข็ง เพราะหากชุมชนอ่อนแอ 
ไม่มีการร่วมแรงร่วมใจ ก็ไม่สามารถทําให้เกิดการพัฒนาของคนในท้องที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในทุก 
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ๆ ด้าน พร้อมทั้งควรมีการรักษาเอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรปราการให้คง
อยู่เพ่ือให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ซึ่งจะทําให้เกิดรายได้ของคนในชุมชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ สําหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาในครั้งน้ี ทางคณะอนุ
กรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเลในคณะกรรมาธิการ
การท่องเที่ยว วุฒิสภาจะรวบรวมเพ่ือเสนอต่อวุฒิสภาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการต่อไป (สํานักประชาสัมพันธ์
,2556)  
 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดเส้นทางท่องเท่ียว 
 แนวคิดในการจัดเส้นทางแผนจัดนําเที่ยวและเส้นทางการท่องเท่ียวควรจะเน้นปัจจัยต่าง ๆ 
(กุลวรา สุวรรณพิมล, 2548)  ประกอบด้วย 1) เส้นทางการท่องเที่ยวต้องเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวใน
ขณะนั้น ซึ่งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2) เส้นทางการท่องเที่ยวต้อง
มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสถานที่อ่ืน ๆ 3) เส้นทางการท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่ง
ดึงดูดกับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มรายได้ และต้องค้นหากับจุดที่สามารถดึงดูนักท่องเที่ยว
ได้มากกว่า 4) เส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีระยะทางที่ไกลพอสมควร มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่จะสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 5) เส้นทางการท่องเที่ยวต้องคํานึงถึงอากาศที่ดี ปลอดโปร่งตลอดเวลา  
 การจัดเส้นทางสัญจรเพ่ือการท่องเที่ยว หมายถึง การกําหนดเส้นทางเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
จุดที่น่าสนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างง่าย สะดวก และปลอดภัย รวมทั้งยังได้รับความรู้ และ
ความเพลิดเพลินควบคู่กันไป บางคร้ังเส้นทางการท่องเท่ียวอาจเกิดข้ึนจากการที่นักท่องเท่ียวหลาย ๆ 
กลุ่มใช้เส้นทางเดิม ๆ อยู่เป็นประจํา ซึ่งอาจจะเป็นเส้นทางทางรถยนต์ ทางเท้า ทางเรือ หรือทางอ่ืน ๆ 
ที่อาจใช้ร่วมกับเส้นทางสัญจรปกติของเมืองหรืออาจเป็นการกําหนดเส้นทางขึ้นมาเฉพาะเป็นพิเศษก็ได้ 
 การกําหนดเส้นทางสัญจรเพ่ือการท่องเที่ยว ควรสํารวจและสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวประกอบกับแนวโน้มที่ควรจะเป็นในการจัดเส้นทาง โดยเร่ิมต้นจากการพิจารณาตําแหน่ง
ของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ภายในเมือง แล้วจัดลําดับความสําคัญและความน่าสนใจ จากนั้นจึง
พิจารณาความสามารถในการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งการจัดเส้นทางสัญจรเพ่ือ
การท่องเที่ยวอาจกําหนดในลักษณะวงจรบรรจบ ซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่และ
เกิดความเพลิดเพลินตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องย้อนกลับไปยังเส้นทางเดิมอีก ซึ่งอาจจะจัดให้มีการ
เดินทางในสองลักษณะ เช่น เร่ิมต้นด้วยการเดินเท้า และเปลี่ยนเป็นการสัญจรทางเรือในขากลับ เป็นต้น 
นอกจากน้ียังมีการจัดเส้นทางในลักษณะแบบทางเดียว โดยจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้ายแยกกันอยู่ตาม
ความเหมาะสม ดังน้ันการกําหนดเส้นทางอาจจัดทําขึ้นหลายเส้นทาง หรือหลายระบบภายในเมือง เพ่ือ
เป็นทางเลือกสําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งอาจจะมีเวลาน้อย หรือมีความสนใจแตกต่างกัน ซึ่งการจัดเส้นทาง
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เพ่ือการท่องเที่ยวน้ัน ควรควบคุมเส้นทางและรูปแบบการสัญจรไม่ให้สับสน นอกจากน้ียังควรให้ข้อมูล
ข่าวสารในเส้นทางโดยการจัดทําการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ง
อาจจะเป็นแผ่นพับที่มีข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลเก่ียวกับที่พัก 
ร้านอาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งจุดเร่ิมต้นของเส้นทางอาจจะอยู่ย่านใจกลางเมือง
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และมีข้อมูลต่าง ๆ รวมอยู่เพ่ือให้นักท่องเท่ียวใช้ประกอบการตัดสินใจ และ
การวางแผนในการเดินทาง  รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่พัก 
ห้องนํ้า ถังขยะ โทรศัพท์ เป็นต้น การจัดเส้นทางการท่องเท่ียวในเขตเมืองอาจจัดเส้นทางไว้หลาย
เส้นทาง ดังน้ันจุดเร่ิมต้นน้ีไม่จําเป็นต้องมีอยู่จุดเดียว แต่อาจกระจายกันอยู่ตามบริเวณที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมกลุ่มกันอยู่ก็ได้ ซึ่งลักษณะของสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอํานวยความสะดวก ควรจะจัดเป็น
รูปแบบของศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินที่นํามาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสะดวกใน
การให้บริการ นอกจากน้ีแล้วการดูแลรักษาสถานที่ และส่วนบริการต่าง ๆ ให้สะอาดเรียบร้อยและใช้
งานได้อยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่จะละเลยไม่ได้ นอกจากน้ียังมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดแบ่ง
เส้นทางท่องเที่ยวต่าง ๆ  
 เส้นทางการท่องเท่ียว หมายถึง ถนนแม่นํ้า คลอง ทางเท้าที่ใช้เป็นทางสัญจรของสถานที่
ท่องเท่ียว ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายที่ใช้เช่ือมส่วนต่าง ๆ ของเมืองเข้าไว้ด้วยกัน มีเส้นทางสายหลักและ
เส้นทางสายรอง โดยเส้นทางดังกล่าวต้องทําข้ึนมาอย่างชัดเจน เพียงพอให้นักท่องเท่ียวหรือ ผู้มาเยี่ยม
เยือนหรือผู้อยู่อาศัยในเมืองสามารถเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ที่สําคัญของเมืองได้  
 เส้นทางท่องเที่ยว (Tourism Route) เป็นแนวทางการสัญจรที่กําหนดขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยว 
เพ่ือให้สามารถพบเห็นหรือเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย 
ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางที่จัดทําขึ้น ซึ่งเส้นทางสําหรับนักท่องเท่ียวอาจเป็น
การใช้เส้นทางร่วมกับเส้นทางสัญจรปกติของคนท้องถิ่น หรืออาจเป็นการกําหนดเส้นทางขึ้นมาใหม่
เฉพาะเป็นพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวก็ได้ (1) การพิจารณากําหนดเส้นทางท่องเที่ยวจะต้องสํารวจ 
สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว รวมถึงแนวโน้มที่ควรจะเป็นในการจัดเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่ง
ควรเริ่มต้นจากการพิจารณาตําแหน่งของแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ แล้วจัดลําดับความสําคัญและ
ความน่าสนใจ จากน้ันจึงพิจารณา  (2) การจัดเส้นทางในลักษณะวงบรรจบ เส้นทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะจัดในลักษณะที่เป็นการสัญจรระบบวงจรบรรจบ เน่ืองจากจะทําให้นักท่องเท่ียวได้พบเห็นสิ่งแปลก
ใหม่ เกิดความเพลิดเพลินไปตลอดเส้นทาง โดยไม่ต้องย้อนกลับเส้นทางเดิม ซึ่งนักท่องเท่ียวอาจเกิด
ความรู้สึกเบ่ือและเสียเวลา  
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2.4 ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดสมุทรปราการ 
 สภาพภูมิศาสตร์  
 ที่ต้ังและขนาดพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนปลายสุดของแม่นํ้า
เจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย มีเน้ือที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 627,557 ไร่ ต้ังอยู่
ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 29 กิโลเมตร  
 ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานคร   ระยะทาง 55  กิโลเมตร 
 ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย (พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล)  ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร 
  
 ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่พ้ืนที่ที่เป็นราบลุ่ม มีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางแยกพื้นที่
ออกเป็นด้านตะวันตกและด้านตะวันออกและมีลําคลอรวม 95 สาย โดยเป็นคลองชลประทาน 14 สาย 
คลองธรรมชาติ 81 สาย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
 (1)) บริเวณแม่นํ้าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด 
 (2) บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเล นํ้าทะเลท่วมถึงและที่ดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง  
 (3) บริเวณท่ีราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวันออก ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกันตลอด 
มีคลองชลประทนหลายแห่ง  
 
 สภาพภูมิอากาศ เป็นอากาศแบบชายทะเล อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความช้ืนใน
อากาศสูง เน่ืองจากอิทธิพลของลมทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาวก็ไม่
หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด 26.60 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ย 28.90 องศาเซลเซียส  
 
 การปกครองและประชากร 
 การปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อําเภอ มี 50 ตําบล 394 หมู่บ้าน โดย การ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล จํานวน 18 แห่ง 
(1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลตําบล) และ องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 30 
แห่ง  
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

25 

ตารางที่ 2.2 แสดงจํานวนหมู่บ้าน ตําบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอ ขนาดพ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

จํานวนตําบล 
(แห่ง) 

จํานวนหมู่บ้าน 
(แห่ง 

จํานวนเทศบาล 
(แห่ง) 

จํานวน อบต. 
(แห่ง) 

เมืองสมุทรปราการ 190.55 13 90 7 5

พระประแดง 73.37 15 67 3 6

บางพลี 243.89 6 83 1 6

พระสมุทรเจดีย์ 120.38 5 42 2 4

บางบ่อ 245.01 8 74 4 6

บางเสาธง 130.89 3 38 1 3

รวม 1,004.09 50 394 18 30

 
 สําหรับการบริหารราชการในพ้ืนที่จังหวัดฯ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังน้ี  
 1) สังกัดส่วนภูมิภาค  มีจํานวน 30 หน่วยงาน 
 2) สังกัดส่วนกลาง มีจํานวน 52 หน่วยงาน 
 3) สังกัดส่วนท้องถิ่น มีจํานวน 49 หน่วยงาน 
 4) ส่วนราชการอิสระ มีจํานวน 5 หน่วยงาน 
 5) รัฐวิสาหกิจ   มีจํานวน 15 หน่วยงาน 
  

ประชากรและโครงสร้างประชากร 
 ประชากร จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรเป็นอันดับ 2 ของภาคกลาง รองจาก 
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีด้วยเหตุที่เป็นจังหวัดรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร และสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ทั้งในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการและการกระจายตัวของ
ประชากร ทําให้จังหวัดมีประชากรท่ีย้ายถ่ินจากที่อ่ืน มาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก ซึ่งมีทั้ง
ประชากรท่ีเคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่างถูกต้อง และไม่ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามา ทําให้
จํานวนประชากรท่ีมีอยู่จริงสูงกว่าจํานวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัย
ทํางานจะมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ตํ่ากว่ากลุ่มอ่ืน ๆ โดยข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2555 มีประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 1,208,242 คน แยกเป็นชาย 582,208 คน หญิง 626,034 คน  
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ตารางที่ 2.3 แสดงจํานวนประชากรแยกตามอําเภอ 

อําเภอ ชาย หญิง รวม จํานวนบ้าน

เมืองสมุทรปราการ 243,722 265,210 508,932 211,216

พระประแดง 48,529 50,630 99,159 34,529

บางพลี 98,676 108,308 206,984 111,726

พระสมุทรเจดีย์ 98,868 104,825 192,622 80,917

บางบ่อ 57,782 60,422 129,275 51,690

บางเสาธง 34,631 36,639 71,270 45,400

รวม 582,208 262,034 1,208,242 535,478

ที่มา ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2555 
  
 สัดส่วนประชากรแฝง จากการสํารวจข้อมูลสัดส่วนประชากรของจังหวัดสมุทรปราการ โดย
สํานักวิจัยเศรษฐกิจ และการประเมินผลของบริษัทเอกเซลเลนท์บิสเนส จํากัด เมื่อเดือนธันวาคม 2550 
พบว่า จังหวัดฯ มีประชากรท่ีมีช่ือในทะเบียนราษฎร์ คิดเป็นร้อยละ 50.9 ของประชากรทั้งหมด สัดส่วน
ประชากรที่ไม่มีช่ือในทะเบียนราษฎร์ คิดเป็นร้อยละ 47.7 ของประชากรทั้งหมด และสัดส่วนของ
ประชากรของจังหวัดที่เดินทางเช้าไป-กลับเย็น ประมาณร้อยละ 1.4 ของประชากรทั้งหมด ดังน้ัน เมื่อ
วิเคราะห์คาดการณ์ จํานวนประชากรท้ังหมดที่มีอยู่ในจังหวัด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 จะพบว่า 
จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น ประมาณ 2,382,367 คน ซึ่งประกอบด้วยประชากรที่
มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ จํานวน 1,208,242 คน ประชากรท่ีไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ จํานวน 
1,174,125 คน และประชากรที่เดินทางเช้าไป-เย็นกลับ จํานวน 33,353 ซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบของ
ภาครัฐที่จะให้บริการ และดูแลในเร่ืองของสุขอนามัย การศึกษา และสาธารณูปโภคให้เพียงพอและ
ทั่วไป  
 โครงสร้างประชากร การวิเคราะห์โครงสร้างประชากร จําแนกตามกลุ่มอายุตามกลุ่มประชากร 
พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีโครงสร้างประชากร ที่สําคัญดังน้ี  
 
ตารางที่ 2.4 แสดงโครงสร้างประชากรจังหวัดสมุทรปราการ 

กลุ่มอาย/ุกลุ่มประชากร ร้อยละของประชากรตามกลุ่มประชากร

1. อายุ ตํ่ากว่า 5 ปี (วัยเด็ก) 5.97 

2. อายุ 5-14 ปี (วัยเรียน) 13.12 

3. อายุ 15-59 ปี (วัยแรงงาน) 70.21 

4. อายุ 60 ปี ขึ้นไป (วัยสูงอายุ) 10.70 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

27 

 กลุ่มประชากรที่มีจํานวนมากท่ีสุด คือ วัยแรงงาน ซึ่งเป็นวัยที่สร้างรายได้ ให้กับครอบครัว 
สําหรับแนวโน้มโครงสร้างตามกลุ่มอายุโดยรวมของประเทศ และจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มอายุ
ที่แนวโน้มโครงสร้างประชากรสูงข้ึนทุกปี คือ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ไฟฟ้า พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง มีการ
บริการไฟฟ้าครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ทุกอําเภอ แบ่งเขตความรับผิดชอบการให้บริการไฟฟ้าเป็น 4 เขต คือ  
 การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ 
 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางพลี 
 การไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ 
 การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ 
 ในส่วนการให้บริการไฟฟ้าในพ้ืนที่ เมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีจํานวนผู้ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น 
175,945 (เคร่ืองวัด) คิดเป็นจํานวนกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 4,914,405,886 ยูนิต ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เร่ือย ๆ  
 โทรศัพท์ จังหวัดสมุทรปราการ มีชุมสายโทรศัพท์ที่เปิดดําเนินการให้บริการประชาชน
ครอบคลุมพ้ืนที จํานวน 9 ชุมชน โดยมีผู้ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ของ บริษัท ทศท. คอปเปอร์ช่ัน 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,938,494 หมายเลข ซึ่งผู้ขอเช่าหมายเลขส่วนมากจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
รองลงมา ได้แก่ บ้านพักอาศัย สถานที่ราชการตามลําดับ 
 การคมนาคม การคมนาคมทางบก จังหวัดสมุทรปราการ มีทางหลวงหลายสายหลักซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของแขวงการทางสมุทรปราการ และทางหลวงสายรองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด รวมทั้งการบริการพิเศษ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย  
 การคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suwanabhumi International 
Airport) ต้ังอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด ประมาณกิโลเมตรที่ 15 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานคร 25 กิโลเมตร เปิดใช้งานวันที่ 28 กันยายน 2549 
นับเป็นท่าอากาศยานท่ีมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สุด (เน้ือที่ 20,000 ไร่) ซึ่งมีการประมาณการว่า ในปี พ.ศ. 
2553 จะมีปริมาณผู้สูงอายุถึง 58 ล้านคนต่อปี รองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวบินต่อช่ัวโมง และรองรับการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ 3 ล้านตันต่อปี ซึ่งทําให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางด้าน
การบินของภูมิภาค โดยท่าอากาศยายนานาชาติ สุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินและประตูสู่เอเชีย 
ให้บริการ 102 สายการบิน สู่ 142 เมืองทั่วโลก 
 การคมนาคมระบบราง (รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ส่วนช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ) รฟม. ได้
ดําเนินการก่อสร้างงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เพ่ือต่อขยายโครงการ
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รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) ต้ังแต่บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท 
ผ่านคลองสําโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย แยกศาลากลางจังหวัด แยกการไฟฟ้านคร
หลวงสาขาสมุทรปราการ (จุดปลายทางถนนศรีนครินทร์) แยกแพรกษาแยกถนนสายลวด จนถึง
จุดสิ้นสุดปลายทางที่สถานีการเคหะสมุทรปราการรวมเป็นระยะทางประมาณ 12.6 กิโลเมตร จํานวน 9 
สถานี เริ่มก่อสร้างแล้วต้ังแต่กุมภาพันธ์ 2555 และจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งจะช่วย
อํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่มาพักอาศัย ประกอบธุรกรรมและท่องเท่ียวในพ้ืนที่ 
รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีกทางหน่ึง  
 การสื่อสารโทรคมนาคม จังหวัดสมุทรปราการ มีที่ทําการไปรษณีย์ครอบคลุมและกระจายใน
ทุกอําเภอ มีที่ทําการไปรษณีย์ทั้งหมด 14 แห่ง แต่มีมากในอําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระ
ประแดง เพราะทั้ง 2 แห่ง มีประชากรอาศัยอยู่มาก และเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 แหล่งนํ้า จากลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ราบลุ่มชายทะเล มีระดับดิน
ระหว่าง +0.50 ถึง +1.50 ม.รทก. ทําให้จังหวัดสมุทรปราการไม่มีอ่างเก็บนํ้าในพ้ืนที่ โดยแหล่งนํ้า
สําคัญของจังหวัดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แม่นํ้าเจ้าพระยา และคลองระบายนํ้าต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะ
ทําหน้าที่เป็นเส้นทางคมนาคม แหล่งนํ้าสําหรับเกษตรกรรม และการประมงแล้ว ยังทําหน้าที่ในการ
รองรับนํ้าเหนือในฤดูนํ้าหลาก เพ่ือระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย  
 แม่นํ้าเจ้าพระยา เป็นแม่นํ้าสายเดียวที่ไหลผ่านเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวการไหลจากทิศ
เหนือลงสู่ทิศใต้ ต่อเน่ืองจากเขตกรุงเทพฯ โดยไหลผ่านอําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย์ และ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร แม้ว่าแม่นํ้าเจ้าพระยาจะเป็นแหล่งนํ้าที่
หล่อเลี้ยงพ้ืนที่การเกษตรในภาคกลาง แต่เน่ืองจากแม่นํ้าเจ้าพระยาช่วงไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการ มี
คุณภาพนํ้าลดลงรวมทั้งได้รับอิทธิพลจากความเค็มของนํ้าทะเล ประกอบกับเขตพ้ืนที่ที่แม่นํ้าไหลผ่านไม่
มีการทําการเกษตร ดังน้ัน การใช้ประโยชน์จากแม่นํ้าเจ้าพระยาจึงมีเฉพาะด้านการระบายนํ้า และการ
คมนาคมทางน้ํา  
 คลองระบายน้ํา เป็นแหล่งนํ้าสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ เน่ืองจากจังหวัดสมุทรปราการมี
เส้นคลองในพ้ืนที่เช่ือมโยงกันเป็นจํานวนมาก คลองบางสาย เช่น คลองประเวศ บุรีรมย์ คลองสําโรง 
คลองด่าน คลองชายทะเล ถูกขุดขึ้นต้ังแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันพ้ืนที่การเกษตรในจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับนํ้าต้นทุนจากคลองสายต่าง ๆ ซึ่งได้รับปริมาณนํ้าจากพ้ืนที่ตอนบนอีกทอดหน่ึง ทําให้ในฤดูแล้งไม่
สามารถกําหนดปริมาณนํ้าได้ตรงตาความต้องการ  
 
 จังหวัดแบ่งส่วนการบริหารจัดการนํ้า ตามลักษณะพ้ืนที่ได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 1) พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา บริเวณอําเภอพระประแดง และอําเภอพระสมุทร
เจดีย์ จํานวน 170 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,250 ไร่ 
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 2) พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา บริเวณพ้ืนที่ปิดล้อมระหว่างแม่นํ้าเจ้าพระยาและ
แนวคันก้ันนํ้าพระราชดําริ ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ และบางส่วนของอําเภอบางพลี จํานวน 
210 ตารางกิโลเมตร หรือ 131,245 ไร่ 
 3) พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา ด้านนอกแนวคันกั้นนํ้าพระราชดําริ ในเขตอําเภอ
บางบ่อ อําเภอบางเสาธง และบางส่วนของอําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอบางพลี จํานวน 624 
ตารางกิโลเมตร หรือ 390,000 ไร่  
 ปัจจุบันพ้ืนที่นอกแนวคันก้ันนํ้าซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับการระบายนํ้าตามแนวพระราชดําริ 
ประกอบด้วย คลองระบายนํ้าตามธรรมชาติ เช่ือมโยงถึงกันจํานวนมากกว่า 60 สาย ปริมาณนํ้าเก็บกัก
สูงสุดประมาณ 26,600 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยคลองทั้งหมดมีลักษณะเป็นคลองดินและมีระดับตํ่ากว่า
พ้ืนที่กางเกษตร คลองระบายนํ้าเหล่าน้ีมีการใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการส่งนํ้าและระบายนํ้าควบคู่กันไป  
 สําหรับคลองในความรับผิดชอบของโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร ตาม พ.ร.บ. 
ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ปัจจุบันมีอยู่ จํานวน 10 สาย แบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ตามทิศ
ทางการไหล คือ  
 คลองแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ คลองลาดกระบัง คลองบางโฉลง คลองจระเข้ใหญ่ คลองบางเสาธง 
คลองพระองค์ไชยานุชิต คลองบางปลา คลองเจริญราษฎร์ และคลองด่าน เป็นคลองที่ลําเลียงระบายนํ้า
ลงสู่พ้ืนที่ตอนล่าง  
 คลองตามแนวตะวันออก-ตะวันตก เป็นคลองที่ต่อเช่ือมสําหรับรองรับนํ้าจากคลองตามแนว
เหนือ-ใต้ เพ่ือระบายลงสู่คลองตอนล่าง ได้แก่ คลองสําโรง และคลองชายทะเล  
 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ถนอมจิตต์ รื่นเริง (2550) พัฒนาการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2489-2549 
โดยมุ่งศึกษาถึงพัฒนาการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2489-2549 ว่าเกิดข้ึนจากปัจจัย
ใดและมีพัฒนาการมาอย่างไร ตลอดจนผลการดําเนินงานการท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรปราการ 
การศึกษาพบว่า พัฒนาการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเกิดข้ึนเน่ืองจากปัจจัยภายใน คือ ที่ต้ัง 
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และจากปัจจัยภายนอก คือ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวข้อง โดยการท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรปราการ 
เกิดขึ้นต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 3 เมื่อครั้งเสด็จแห่พระบรมสารีริกธาตุ
และพระปิฎกธรรม มาบรรจุที่องค์พระสมุทรเจดีย์และจัดงานสมโภชขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2371 เป็นต้นมา ซึ่ง
ในระยะแรกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ต่อมารัฐบาลได้บรรจุแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 
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(พ.ศ.2520-2524) เป็นฉบับแรก แต่จังหวัดสมุทรปราการยังไม่เริ่มดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
จริงจัง จนต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จังหวัด
สมุทรปราการเร่ิมจัดกิจกรรมเพ่ือสนองนโยบายของรัฐ คือ การจัดงาน แสดง แสง สี เสียง มหัศจรรย์
เมืองปากนํ้าขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2541 จังหวัดสมุทรปราการ จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นของนักท่องเที่ยว จนกระทั่ง
ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) จังหวัดสมุทรปราการได้จําทํา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด ทั้งยังได้ร่วมกลุ่มการท่องเท่ียว เรียกว่า 
กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ทําให้
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอีกทางหนึ่ง จังหวัด
สมุทรปราการยังได้จัดสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและจัดทําโครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  
 

จิราภรณ์ มาตังคะ และคณะ (2549) ศึกษาศาสนศิลป์ของศาสนาริมฝั่งนํ้า กรณีศึกษาชุมชน
ธนบุรี โดยมุ่งศึกษา 1) ศึกษาบริบทและวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อศาสนศิลป์ของศาสนสถานริมฝั่งนํ้าย่าน
ธนบุรี 2) ศึกษาลักษณะของศิลปกรรมในศาสนสถานของพุทธศาสนา คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม 
ริมฝั่งนํ้าในชุมชนธนบุรี มีกลุ่มตัวอย่างเป็น ศาสนสถานรวม 6 แห่ง ที่ต้ังอยู่ริมฝั่งนํ้าในชุมชนย่านธนบุรี 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ได้แก่ เอกสารแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกตภาคสนาม และ
เทปบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์วิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สูงวัยในชุมชนที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับศาสนสถานทั้ง 6 แห่ง การสังเกตจากการศึกษาภาคสนาม และนําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากเน้ือหา และตรวจสอบความเช่ือมั่น แบบสามเส้า ผลการวิจัยพบว่า 1) บริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อศาสนศิลป์ของศาสนสถาน ริมฝั่งนํ้าเขตธนบุรี ในด้านการเมืองการ
ปกครอง พระมหากษัตริย์และขุนนางมีบาทบาทสําคัญในการส่งเสริมศาสนศิลป์ในศาสนสถานทั้งพุทธ
ศาสนา คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม ซึ่งค้นพบจากกรณีศึกษาวัดอินทรารามวรวิหาร วัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดซางตาครู้ส มัสยิดต้นสน และมัสยิดบางหลวง ในด้านเศรษฐกิจ 
พบว่า เศรษฐกิจมีความมั่นคงในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงมีการสร้างบูรณะ ปฏิสังขรณ์ศาสนสถานมากท่ีสุด 
นอกจากน้ียังมีการค้าขายกับต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกันมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ทําให้มีการ
รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งปรากฏอยู่ในศาสนสถานของพุทธศาสนามาก ทําให้เกิด
สถาปัตยกรรมตามแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่ 3 ในด้านสังคม พบว่า ย่านชุมชนธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชน
เก่าแก่ เคยเป็นเมืองด่านเก็บภาษีอากรในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพ่อค้านานาชาติเข้ามาพักเรือสินค้าที่เข้า
มาค้าขายในกรุงศรีอยุธยา จึงเป็นแหล่งรวมของชาติพันธ์หลายชาติพันธ์ุ ทั้งจีน มุสลิม อินเดีย เขมร 
มอญ และฝร่ังตะวันตก แต่ละชาตินับถือศาสนาที่ต่างกัน มีทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม จึงมีศาสนสถานของทั้งสามศาสนาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ในด้านค่านิยมทั้งคนไทย จีน มุสลิม 
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และชาวตะวันตก เช่ือกันว่าการสร้างศาสนสถานเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นการสร้างกุศลอัน
สูงสุด คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีจึงนิยมสร้างวัดและศาสนสถาน 2) ลักษณะของศาสนศิลป์
ในศาสนสถานของพุทธศาสนา (นิกายเถรวาทและมหายาน) คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม (นิกายสุห
น่ีและซีอะห์) ริ่มฝั่งนํ้าในชุมชนเขตธนบุรี อันเป็รผลจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรม จากกรณีศึกษา 
ได้แสดงผลของลักษณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในศาสสถานทั้ง 6 แห่ง  
 
 วิไล  ต้ังจิตสมคิด (2555)  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียว 
โดยชุมชน  ของจังหวัดในภาคตะวันออก  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  2555 มีเน้ือหาที่เก่ียวข้อง
เป็นแนวทางในการทําวิจัย  ข้อมูล  จังหวัดสมุทรปราการ  และจังหวัดชลบุรี  ด้านความเป็นมาของ
จังหวัด  ความสําคัญของอําเภอต่าง  ๆ  สถานท่ีท่องเที่ยวทั่ว  ๆ  ไป  ประเพณีท้องถิ่นที่มีข้อมูลเป็น
แนวทางไปสู่การศึกษาข้อมูลในเชิงลึกของงานวิจัยแหล่งท่องเท่ียวทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ  และจังหวัดชลบุรี 
 
 พรศิริ กองนวล และคณะ (2553) ได้ศึกษา การจัดการความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว ตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือจัดการ
ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ โดยกําหนด
วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพ่ือสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว 2) เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและการจัดการ
ท่องเที่ยว ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 1) ชุมชนท้องถ่ินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารเทศบาลตําบลสวน
หลวงและประชาชนที่อยู่ในตลาดคลองสวน 2) นักท่องเท่ียว เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชาชนและ
แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักท่องเท่ียว การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โยการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เน้ือหา ข้อมูลเชิงปริมาณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวตลาดคลองสวน 100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ
แบ่งได้ 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ คลองประเวศน์บุรีรมย์ 2) 
ทรัพยากรประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุและศาสนา ได้แก่ ศาลเจ้าคลองสวน ศาลอาเสี่ย
คุณนาย และบ้านอาเสี่ย-คุณนาย 3) ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลปรากฏการณ์สําคัญและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) เทศกาลและปรากฏการณ์สําคัญ 2) อาหาร 3) ของฝากที่ระลึกและ 4) 
กิจกรรมการท่องเที่ยว คือ การเดินชมตลาดและการบริการเรือชมวิถีชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว มีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ 3 ส่วน คือ เทศบาลตําบลคลองสวน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สําคัญ และมีความสัมพันธ์กัน คือ เทศบาลตําบลคลอง
สวน มีความจริงใจการให้การสนับสนุน ส่งเสริม ในรูปแบบต่าง ๆ มีการจัดการที่ดี มีการดําเนินงาน
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อย่างต่อเน่ือง ภาคประชาชนมีความตระหนัก มีความภาคภูมิใจ ในอัตลักษณ์ และนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม
เฉพาะ (นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) ที่มีความช่ืนชมในวิถีชีวิตด้ังเดิม 
 

วีรชัย คําธร ฐัศแก้ว ศรีสด (2558) ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์และพัฒนาการทําเหมือง
ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือพยากรณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง การวิจัยน้ีมุ่ง
ศึกษาลักษณะองค์ประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยว อีกทั้งศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยกลุ่มข้อมูลทั่วไปและ
กลุ่มพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากน้ีมุ่งศึกษาตัวทํานายที่
เป็นตัวทํานายสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมถึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์พัฒนาซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล
เพ่ือประโยชน์ในการนําเสนอสารสนเทศจากเหมืองข้อมูล ซึ่งมีความสะดวกในการแสดงผลผ่าน
อินเทอร์เน็ต ง่ายต่อการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สัดส่วน 1:10 ต่อ
การประมาณค่าหน่ึงพารามิเตอร์ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 1,650 คน  ใช้เครื่องมือแบบสอบถามรวบรวม
ข้อมูล โดยได้รับคืน จํานวน 1,434 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.90 คือ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ี คุณภาพ
เคร่ืองมือแบบสอบถาม พิสัยค่า r ระหว่าง 0.518 - 0.806 พิสัยค่า t ระหว่าง 12.315 - 19.470 และค่า
ความเชื่อมั่น (Alpha) α =.960 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis:EFA) โดยวิธีแบบหมุนแกน (Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization) 
ทําการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal Component Method) เพ่ือรวบรวมหรือลดกลุ่มตัวแปรที่
สังเกตได้ ผลการศึกษาที่สําคัญพบดังน้ี 1) ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมท่องเที่ยว (1) ข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยตํ่ากว่า 26 ปี การศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ≤15,804 บาท (2) 

พฤติกรรมท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีมูลเหตุจูงใจคือบรรยากาศดี ลักษณะการท่องเท่ียวคือการพักผ่อน 

เดินทางเป็นครอบครัว ใช้พาหนะรถยนต์ส่วนตัว วันที่ท่องเที่ยว ≤ 3 วัน เป็นวันหยุดตามเทศกาล 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 5,784 บาท จํานวนคร้ังที่เที่ยว ≤5 คร้ัง/ปี ฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นไตรมาสที่ 2  2) 

ระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =3.69) แบ่งเป็น ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยว ( x =3.68) ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว ( x =3.71) ด้านธุรกิจการค้าและบริการอ่ืน ๆ 
( x =3.71) และด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ( x =3.67)  3) องค์ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มี 29 
ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น องค์ประกอบที่ 1 ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว มี 4 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 2 
ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว มี 7 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 3 ด้านธุรกิจการค้าและบริการอ่ืน มี 8 ตัว
บ่งช้ี องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มี 10 ตัวบ่งช้ี  4) เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปและ
พฤติกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ (1) นักท่องเที่ยวที่มี เพศ อายุเฉลี่ย วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดย
เฉลี่ยต่างกัน เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) 
นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวต่างกัน  ได้แก่ มูลเหตุจูงใจ ลักษณะการท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ วันที่
ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งโดยเฉลี่ย จํานวนคร้ังที่ท่องเที่ยวต่อปีโดยเฉล่ีย และฤดูกาล
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ท่องเท่ียว ต่างกัน เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
5) แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 11 จังหวัด คือ (1) กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนจตุจักร  วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม และตลาดนัดจตุจักร (2) นนทบุรี ได้แก่ ล่องเรือรอบเกาะเกร็ด  เกาะเกร็ด และตลาดนํ้าไทร
น้อย (3) พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร และ
ตลาดน้ําอยุธยา (4) ปทุมธานี ได้แก่ คลองรังสิต วัดใฝ่ล้อม และสวนสนุก ดริมเวิลด์ 5) จังหวัด
สมุทรปราการ ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ (6) 
สระบุรี ได้แก่ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเจ็ดสาวน้อย วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และ ฟาร์มโคนม
ไทย-เดนมาร์ค (7) สิงห์บุรี ได้แก่ การล่องเรือไปตามลํานํ้าน้อย อนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน และ สวนชมพู่
ทองสามสี (8) ชัยนาท ได้แก่ สวนนกชัยนาท วัดปากคลองมะขามเฒ่า และฟาร์มจระเข้วัดสิงห์ (9) 
ลพบุรี ได้แก่ ทุ่งทานตะวัน ศาลพระกาฬ และสวนสัตว์ลพบุรี (10) นครปฐม ได้แก่ พุทธมณฑล วัดไร่ขิง 
และสวนสามพราน (11) สมุทรสาคร ได้แก่ นาเกลือ อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ และตลาด
มหาชัย  6) ความน่าสนใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาพรวม เป็นตัวทํานายพยากรณ์สําคัญที่สุดของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7) การวิเคราะห์และออกแบบระบบเหมืองข้อมูล เป็นการออกแบบระบบเหมือง
ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ จํานวน 
ร้อยละ นําเสนอผลวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟิก ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเลือกข้อมูลจาก
เหมืองข้อมูลตามความต้องการ ในรูปแบบเว็บไซต์ http://research.dru.ac.th/datamining/ ซึ่งมี
ความสะดวกในการแสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต 
 
 วราวุธ ช่วงชัย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา ย่านท่าช้าง-ท่าพระจันทร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีชุมชนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดกิจกรรม ร่วมสื่อสาร เล่าเรื่องราวผ่าน
พฤติกรรม และวิถีชีวิตของชุมชน โดยศึกษากิจกรรม สภาพแวดล้อม ความต้องการของชุมชน และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เ พ่ือสร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 
สภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชนที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประชากรตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้งานประจํา ที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่าช้าง ท่า
วัง และท่าพระจันทร์ ทุกครัวเรือน ทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 215 ครัวเรือน และกลุ่มผู้ใช้งานช่ัวคราว ที่
เข้ามาใช้พ้ืนที่ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มบุคคลที่สัญจรผ่าน นักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และกลุ่มพระสงฆ์ เป็นต้น เคร่ืองมือวิจัยประกอบด้วย แบบสังเกตการณ์ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกใช้แบบสังเกตการณ์ 
ทําการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ด้วยการบันทึกภาพถ่าย และการรังวัด ร่วมกับแบบสัมภาษณ์ โดย
สัมภาษณ์บุคคลสําคัญ 2 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวงวัลวิภา บุรุษรัตนพันธ์ุ และรองศาสตราจารย์ จิราภา 
วรเสียสุข ในช่วงหลังใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยทําการแจกแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้งาน
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ประจําทุกครัวเรือน ได้รับการตอบแบบสอบถามกลับมาเพียงจํานวน 50 ชุด และทําการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้งานช่ัวคราวจํานวน 400 ชุด ซึ่งคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตาราง
สําเร็จของ ทาโร่ ยามาเนะ (Toro Yamane) ณ ความคลาดเคล่ือน 0.05 % กําหนดการสุ่มโดยสุ่มตาม
สัดส่วนเวลา แบ่งเป็นช่วงวันธรรมดา (วันจันทร์-วันศุกร์) และช่วงวันหยุด (วันเสาร์ และวันอาทิตย์) 
ร่วมกับแบบสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชุมชนจํานวน 22 คน และบุคคลสําคัญ 3 ท่าน 
ได้แก่ นายภูวดล สายเสมา เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร สายสมชัย เริ่มตระกูล ผู้นําชุมชนท่าพระจันทร์ 
และนายสมจอง รองแก้ว ผู้นําชุมชนท่าวัง  
 วิเคราะห์ข้อมูล โดยช่วงแรกทําการจัดกลุ่มข้อมูลตามประเภทกิจกรรม และสภาพแวดล้อม 
จากน้ันทําการศึกษาค่าความสัมพันธ์เน้ือหาระหว่างกิจกรรม และสภาพแวดล้อม รวบรวมความถ่ีจากค่า
ความสัมพันธ์ที่มากที่สุด 5 อันดับแรกของทั้งกิจกรรม และสภาพแวดล้อมนํามาแทนค่าคะแนน โดย
ค่าความถี่ที่มากท่ีสุดเป็นอันดับแรกของทั้งกิจกรรม และสภาพแวดล้อมนํามาแทนค่าคะแนน โดย
ค่าความถี่ที่มากที่สุดเป็นอันดับแรกของทั้งกิจกรรม และสภาพแวดล้อมให้ 5 คะแนน ค่าความถ่ีที่มาก
ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของทั้งกิจกรรม และสภาพแวดล้อม ให้ 4 คะแนน และค่าความถ่ีที่มีค่าเป็นอันดับที่ 3 
4 และ 5 ให้คะแนน 3 2 และ 1 ตามลําดับ จากน้ันทําการรวบรวมคะแนนทุกคู่กิจกรรม และ
สภาพแวดล้อม จัดลําดับผลคะแนน เพ่ือสรุปเป็นผลเบ้ืองต้นถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านท่าช้าง-ท่าพระจันทร์ ในขณะที่ช่วงหลังใช้การวิเคราะห์ผลด้วยระบบสถิติ
ร้อยละ โดยเร่ิมจากทําการศึกาษถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของชุมชนกับกิจกรรม และความ
ต้องการของชุมชนกับสภาพแวดล้อม เพ่ือหาความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และการเข้าใช้
พ้ืนที่ของสภาพแวดล้อม รวมถึงศึกษาความต้องการรูปแบบการจัดกิจกรรมของชุมชนย่านท่าช้าง-ท่า
พระจันทร์ตามลําดับ 
 สรุปผลการวิจัยโดย กิจกรรมที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 31 กิจกรรม ใน 6 ประเภทของกิจกรรม ในขณะที่สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการจัด
กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 23 สภาพแวดล้อม ใน 4 ประเภทของ
สภาพแวดล้อม กลุ่มผู้ใช้งานช่ัวคราว มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมรถรางชมเมืองมากท่ีสุด (ร้อยละ 
5.97) และมีความต้องการเข้าใช้พ้ืนที่ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากที่สุด (ร้อยละ 
7.22)  รวมถึงมีความต้องการจัดกิจกรรมตามเทศกาล และงานวัด แนวย้อนยุคมากที่สุด (ร้อยละ 
25.25) ในขณะที่กลุ่มผู้ใช้งานประจํา มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงมากท่ีสุด (ร้อยละ 
6.51) และมีความต้องการเข้าใช้พ้ืนที่ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากที่สุดด้วย
เช่นกัน (ร้อยละ 7.69) รวมถึงมีความต้องการจัดกิจกรรมตามเทศกาล และงานวัด แนวย้อนยุคมากที่สุด 
(ร้อยละ 23.29) นอกจากน้ี ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม สภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน 
มีความต้องการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง และการเดินรถรางชมเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่ท่า
พระจันทร์ ลานคนเมือง ตลอดจนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแนวย้อยยุค ที่สื่อถึงความเป็นไทย  
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 กิตดา ปรัตถจริยา (2552) ศึกษาวิจัยเร่ือง การออกแบบเน้ือหาภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ความหมายเอกลักษณ์ของสถานตากอากาศบางปูเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน การศึกษาน้ีมุ่งออกแบบ
เน้ือหาภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายเอกลัษณ์ของสถานตากอากาศชายทะเลบางปูเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ผลวิจัยที่สําคัญ คือ 1) เอกลักษณ์สําคัญของสถานตากอากาศบางปู เป็นพ้ืนที่ใน
ความควบคุมของกองทัพบก หน่วยงานที่ปฏิบัติงานและดูแลเป็นการบริหารสถานที่พักตากอากาศใกล้
ทะเลของกรมพลาธิการทหารบก สถานที่น้ีถูกสร้างเป็นสถานที่พักตากอากาศสําหรับบุคคลทั่วไป 
ประกอบด้วยสถานท่ีพัก ภัตตาคารอาหาร และเครื่องด่ืม สถานลีลาศเพ่ือสุขภาพ ป่าชายเลนที่อุดม
สมบูรณ์และแหล่งเรียนรู้ คือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงเฉลิมพระ
เกียรติ ครบ 72 พรรษา ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถานพักตากอากาศน้ี เป็นสถานที่แห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่สามารถเห็นนกนางนวลทะเลซ่ึงอพยพจากเขตไซบีเรียจํานวนมากท่ีสุดในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-พฤษภาคมของแต่ละปี  
 
 วิภาวรรณ ปิ่นแก้ว (2551) ได้ศึกษาเพ่ือเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวรวมถึง
บริบทเชิงการท่องเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งศึกษาทรัพยากรท่ีมีคุณค่าแก่การท่องเที่ยว 
รวมท้ังเสนอเส้นทางการเช่ือมโยมแหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น 
จํานวน 67 คน นักท่องเที่ยว จํานวน 335 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จํานวน 15 คน และผู้ประกอบการ 
จํานวน 5 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ แบบตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยว แบบตรวจสอบสิ่ง
อํานวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยว แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า เมืองเพชรบุรีประกอบไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทาง
ธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เทศกาลและงานประเพณี รวมถึงกิจกรรม และการบริการ 
ทั้งน้ีมีความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และประวัตศาสตร์มากที่สุด ในการศึกษา
ครั้งน้ี ได้เสนอเส้นทางการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 5 เส้นทาง โดยเน้นการท่องเที่ยวทางด้าน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ได้แก่ 1) เส้นทางยลงานศิลป์ถิ่นช่างเมืองเพชร 2) เส้นทางเย่ียมเยือนวัด 
วัง สถาปัตยกรรม และโบราณ 3) เส้นทางเลาะเลี้ยวเที่ยวธรรมชาติ แวะชมหาด เจ้าสําราญ 4) เส้นทาง
นมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่เมืองเพชร 5) เส้นทางเที่ยวชมวิถีชีวิต กิจกรรม ย่านของฝากเมืองเพชร และได้
เสนอแนวทางในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ 2) ด้าน
การจัดการ 3) ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  
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 ปรัญญาพร พัฒนาผล (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียววัฒนธรรมแม่นํ้า
เพชรบุรี เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ําในแม่นํ้าเพชรบุรี และ 2) ศึกษาความ
คิดเห็นและความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ต่อการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว โดย
ผู้ศึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร ภาคสนาม และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล คือ ตัวแทนชุมชน 4 ตัวอย่าง ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว 8 ตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม
เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน คือ เห็นด้วยและพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
วัฒนธรรม เน่ืองจากการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวจะมีส่วนช่วยให้ชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี รวมไปถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของเพชรบุรี จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น คนใน
ชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ภายในชุมชน ทั้งน้ีตัวแทนชุมชนมี
ความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวอาจจะส่งผลกระทบในแง่ของมลภาวะทางเสียงและขยะท่ีจะเกิดจากการ
ท่องเที่ยว โดยตัวแทนชุมชนมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกขั้นตอนไม่ว่า
จะเป็น ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว การบริหารจัดการทางการท่องเที่ยว การให้บริการ
ทางการท่องเที่ยว การให้ข้อมูลและความรู้ด้านวิถีชุมชนแก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงด้านการบริการขนส่ง  
 ผู้ดูแลแหล่งท่องเท่ียวมีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว กล่าวคือ หาก
สามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวได้ก็จะส่งผลดีต่อเพชรบุรีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เกิดการ
กระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน และการท่องเที่ยวของเพชรบุรี จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงส่งผลดีต่อแม่นํ้า
เพชรบุรีที่คนจะได้หันมาใส่ใจดูแลแม่นํ้าเพชรบุรีให้มากข้ึน ผู้ดูแลแหล่งท่องเท่ียวต้องการให้แหล่ง
ท่องเที่ยว มีส่วนรวมในการพัฒนาการท่องเท่ียวในด้านการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก การบริการ
ทางการท่องเที่ยว และการจัดการภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
 ปัญหาและอุปสรรค์ที่อาจจะเกิดข้ึนในขั้นตอนของการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวน้ัน ตัวแทน
ชุมชนและผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวมีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน คือ ปัญหาด้านปริมาณน้ําในแม่นํ้า
เพชรบุรีที่มีปริมาณไม่สม่ําเสมอตลอดทั้งปีและบางคร้ังนํ้าในแม่นํ้าก็แห้งขอดทําให้ไม่สามารถล่องเรือได้ 
ปัญหาความร่วมมือจากทางภาครัฐกล่าวคือ หากภาครัฐไม่ให้ความร่วมมือการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวก็
จะเป็นไปได้โดยยาก รวมไปถึงการขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา โดยอาจประสาน
ความร่วมมือระหว่างชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนการ
พัฒนาการท่องเท่ียวร่วมกัน โดยรูปแบบของการท่องเที่ยวควรเป็นการท่องเท่ียววัฒนธรรมเนื่องจาก



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

37 

แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีล้วนเป็นแหล่งรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สําคัญไว้
มากมายไม่ว่า จะเป็นงานศิลปะ งานช่างแขนงต่าง ๆ งานสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ประเพณี และ
วัฒนธรรมชุมชน  
 
 สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ กวิน วงศ์ลีดี (2555) ได้ศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียในประเทศไทย กรณีศึกษาที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวที่อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) เพ่ือศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวที่อําเภอหาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 3) เพ่ือสํารวจสภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว 20 แหล่ง ที่สําคัญของ
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านประชากรศาสตร์ในด้าน เพศ 
อายุ รายได้ และระดับการศึกษา กับการเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียใน
ประเทศไทย ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 5) เพ่ือหากลยุทธ์การพัฒนาด้านเส้นทางการท่องเที่ยวใน
การดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสนใจกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกหลาย ๆ ครั้ง  
 ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่เดินทางมาท่องเที่ยว 20 แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ตลาดกิมหย่ง ตลาดสันติสุข ห้างสรรพสินค้าโอเดียน ลีการ
เด้นสแควร์ ตลาดกรีนเวย์ ตลาดปีนัง ตลาดน้ํา ตลาดนัดกลางคืน นวดแผนไทย รถกระเช้าลอยฟ้า การ
แสดง Aqua สวนสาธารณะหาดใหญ่ นํ้าตกโตนงาช้าง วัดหาดใหญ่ใน ศาลเจ้าแม่กวนอิม พระมหาธาตุ
ไตรภพไตรมงคล Hat Yai Ice Dome ย่านธุรกิจหาดใหญ่ Ocean Shopping Town และ ตลาด
อาเซียน ผลการวิจัยที่สําคัญเช่น  รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียส่วนใหญ่สนใจห้างสรรพสินค้าและแหล่งซื้อสินค้าต่าง ๆ สิ่งดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียมา
ท่องเที่ยว อําเภอหาดใหญ่ ปัจจัยหลักคือ ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวที่ราคาตํ่า เส้นทางการท่องเที่ยวที่
นิยมสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ตลาดกิมหย่ง ตลาดสันติสุข ห้างสรรพสินค้าโอเดียน ลีการเด้นสแควร์ 
ตลาดปีนัง ตลาดนัดกลางคืน นวดแผนไทย การแสดง Aqua ศาลเจ้าแม่กวนอิม Hat Yai Ice Dome 
ย่านธุรกิจหาดใหญ่ และ Ocean Shopping Town 
 การสํารวจทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว 20 แหล่งสําคัญของอําเภอหาดใหญ่ พบว่า ยังมี
ปัญหาเร่ืองที่จดรถไม่เพียงพอ ห้องนํ้าไม่เพียงพอ ทางเท้ามักถูกนําไปใช้ในการขายสินค้า การรักษา
ความปลอดภัยยังไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ ส่วนการ
วิเคราะห์หาความ 
 สําหรับกลยุทธ์ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวมีดังน้ี 1) ด้านการพัฒนาพ้ืนที่การท่องเที่ยว 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการท่องเที่ยวของอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ควรให้ความสําคัญกับแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความตระหนัก
และมีจิตสํานึกที่ดีในการรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว ที่สําคัญต่อไป ควรมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
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แหล่งท่องเท่ียว 20 แหล่งที่สําคัญให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสมํ่าเสมอ 2) 
ด้านการจัดการ ให้การประชาสัมพันธ์ แนะนําการท่องเที่ยว 20 แหล่งท่องเที่ยว ของอําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา อย่างสม่ําเสมอ และเน้นเทศกาลต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลการท่องเที่ยว แผ่นพับ
เก่ียวกับสถานที่ท่องเท่ียวตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว และจัดทําป้ายสื่อความหมายที่มีคุณภาพในภาษา
ต่าง ๆ เช่น จีน อังกฤษ และมลายู ปรับปรุงสถานที่จอดรถ ทางเท้า ห้องนํ้าสาธารณะ โทรศัพท์ จุด
ประชาสัมพันธ์ ถนนหนทาง รวมถึงระบบการขนส่งภายในอําเภอหาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก 
และปลอดภัย 3) ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวและประวัติศาสตร์ จัด
กิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว ชาวมาเลเซีย
และผู้ประกอบการท่องเท่ียวชาวไทย ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ 
ส่งเสริมรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจ มีประโยชน์ ซึ่งสามารถพัฒนาไปในทิศทางของ
การท่องเที่ยว แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่มีในอําเภอหาดใหญ่มากก่อน เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เปิดโอกาสด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ท่องเที่ยว โดยให้ชุมชน ชาวบ้านผู้ประกอบการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวต้ังแต่แรกเร่ิมดําเนินการ เสนอแนะ ประชุม วางแผน และการ
จัดการท่องเที่ยว 
 
 อารีย์ วรเวชธนกุล (2546) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวัด
นครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม  
จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความ
แตกต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการประมวลผลใช้
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเท่ียวในจังหวัดนครปฐมเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุ 25-34 ปี รองลงมาคือ 15-24 ปี และ 35-44 ปี ตามลําดับ จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. ตามลําดับ โดยมี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัท รองลงมาคือ นิสิต/นักศึกษา และประกอบธุรกิจส่วนตัว ตามลําดับ มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 6,500 บาท รองลงมาคือ 6,500-11,800 บาท และ 11,801-17,100 บาท 
ตามลําดับ  
 นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับปัจจัยท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระปฐมเจดีย์ รองลงมา 
คือ แหล่งท่องเที่ยวบันเทิงและบริการ เช่น พุทธมณฑล และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น 
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พระราชวังสนามจันทร์ ตามลําดับ โดยให้ความสําคัญมากกับปัจจัยสนับสนุนในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
เช่น ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยว และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามลําดับ นอกจากน้ียังมีปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการที่นักท่องเที่ยวให้
ความสําคัญกับการไปท่องเท่ียวในจังหวัดนครปฐม เช่น ถนน รองลงมา สถานีรถประจําทาง และไฟฟ้า 
ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลข่าวสารจากเพ่ือน รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว/
ญาติ และโทรทัศน์ ตามลําดับ สําหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม พบว่า 
ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ รองลงมา คือ อยากรู้อยากเห็น และมีความสนใจทางด้านศาสนา และ
ประวัติศาสตร์ ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกับเพ่ือน รองลงมา คือ 
บุคคลในครอบครัว/ญาติ และเดินทางมาคนเดียวตามลําดับ ส่วนผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ คือตัวเอง 
รองลงมา คือ ครอบครัว และเพ่ือน ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเท่ียวในวันหยุดปลาย
สัปดาห์ รองลงมาคือ วันหยุดตามเทศกาล และวันลาพักร้อนประจําปี ตามลําดับ สําหรับพาหนะที่
นักท่องเที่ยวใช้ในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนตัว รองลงมาคือ รถโดยสารประจําทาง และรถไฟ 
ตามลําดับ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรม คือ ไหว้พระ รองลงมา คือ พักผ่อน และทําบุญ ตามลําดับ  
ส่วนกิจกรรมท่ีนักท่องเที่ยวทําบ่อยที่สุด คือ ไหว้พระ รองลงมาคือ พักผ่อนและซื้อของตามลําดับ โดย
แหล่งท่องเท่ียวที่นักท่องเที่ยวมักเดินทางท่องเที่ยว คือ พระปฐมเจดีย์ รองลงมาลานแสดงช้าและฟาร์ม
จระเข้สวนสามพราน และตลาดน้ําดอนหวาย ตามลําดับ ซึ่งนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัด
นครปฐมโดยเฉลี่ย 6 ครั้งต่อปี และใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉล่ียเท่ากับ 936 บาท นากจากน้ียังพบว่า 
(1) เพศแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวจํานวน
(คร้ัง)ในการเดินทางมาท่องเที่ยวต่อปี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมไม่
แตกต่างกัน (2) อายุแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว คือ วัตถุประสงค์ด้านความอยากรู้อยาก
เห็นต้องการพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ืออาชีพและธุรกิจ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัด
นครปฐมแตกต่างกัน สําหรับวัตถุประสงค์สนใจทางด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 
จํานวน (ครั้ง) ในการเดินทางมาท่องเที่ยวต่อไป ไม่แตกต่างกัน (3) การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว คือ วัตถุประสงค์อยากรู้อยากเห็นต้องการพักผ่อนหย่อนใจ สนใจด้านศาสนา
และประวัติศาสตร์ และเพ่ืออาชีพและธุรกิจ แตกต่างกัน สําหรับ จํานวน (ครั้ง) ในการเดินทางมาท่อง
ท่องเที่ยวต่อไป และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน (4) อาชีพ
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว คือ อยากรู้อยากเห็น ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ สนใจทางด้าน
ศาสนาและประวัติศาสตร์ เพ่ืออาชีพและธุรกิจ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเท่ียวในจังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน สําหรับจํานวน (ครั้ง) ในการเดินทางมาท่องเที่ยวต่อไป ไม่แตกต่างกัน (5) รายได้
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว คือ อยากรู้อยากเห็น ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ สนใจทางด้าน
ศาสนาและประวัติศาสตร์ เพ่ืออาชีพและธุรกิจ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเท่ียวในจังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน สําหรับวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ และจํานวน (คร้ัง) ในการเดินทางมาท่องเท่ียวต่อปีไม่
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แตกต่างกัน (6) ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ใน
การเดินทางมาท่องเที่ยว จํานวน (ครั้ง) ในการเดินทางมาท่องเท่ียวต่อปี แตกต่างกัน สําหรับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน (7) ปัจจัยด้านสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียว จํานวน (ครั้ง) ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวต่อปี แตกต่างกัน สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่าง
กัน (8) ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว จํานวน (คร้ัง) ในการเดินทางมาท่องเที่ยวต่อปีแตกต่างกัน 
สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน (9) ปัจจัยด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียว
แตกต่างกันสําหรับจํานวน (คร้ัง) ในการเดินทางมาท่องเท่ียวต่อปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเท่ียว
ในจังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  
 อิตถีรัตน์ จันทร์แสงทอง (2548) ศึกษาปัจจัยกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย กรณีศึกษา เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยมุ่งศึกษา 1) พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ผู้ที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการมา
ท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเท่ียว 2) ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวชาวไทยในเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 3) ปัจจัยภายนอกท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง วิธีการดําเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
สํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษามุ่งศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวขาวไทยประเภทพักแรม ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด ต้ังอยู่ที่ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ได้
จากการคํานวณด้วยสูตรยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) ใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้จัดทําขึ้น (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรม
ข้อมูล นําข้อมูลที่ได้ประมวลผลและทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ สถิติเชิง
พรรณนา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) การแจกแจงความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่า t-test ค่า 
F-test ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยทดสอบค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุในช่วง 21-30 ปี 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน มีระดับรายได้ต่อเดือนอยู่
ในช่วง 7,001-17,000 บาท เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว 
มีวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเพ่ือมาพักผ่อน และมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  
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 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวไทยในเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ได้แก่ จํานวนคนที่
เดินทางมาด้วยกัน จํานวนวันที่มาท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท่องเที่ยว จํานวนคร้ังที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี และแนวโน้มในการเดินทางมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต ผลการศึกษา
พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีจํานวนคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันในคร้ังน้ีเฉลี่ย จํานวน 3.74 จํานวน
วันที่มาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดเฉลี่ยจํานวน 4.21 วัน ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเฉลี่ยคิดเป็น 5,380.25 
จํานวนคร้ังที่เดินทางมาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี (รวมคร้ังน้ี) เฉลี่ยคิดเป็น 2.76 คร้ัง ใน 1 ปี และแนวโน้ม
ในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคตเฉลี่ยคิดเป็น 4.32  
 ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า มีอาชีพผู้ที่ร่วม
เดินทางมาท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเท่ียว วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวและ
ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวน้ัน มีผลต่อความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวในบางด้าน เช่น 
อาชีพ มีความแตกต่างในด้านจํานวนวันที่มาท่องเที่ยว ในเกาะเสม็ด และจํานวนครั้งที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่มีความ
แตกต่างกันที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ปัจจัยแรงจูงใจและการรับสารกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยว พบว่า มีปัจจัยแรงจูงใจทั้งทางกายภาพ และทางจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยการรับสาร พบว่า มีปัจจัยแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านจํานวนวันที่มาท่องเที่ยวเท่าน้ันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในทุกด้าน  
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่ามีปัจจัยทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ในด้านจํานวนคนที่เดินทางมาด้วยกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนพฤติกรรมด้านอ่ืนที่เหลือมีความสัมพันธ์กันในบางปัจจัยย่อยของปัจจัยทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ใน
ด้านความเงียบสงบทางทะเล บรรยากาศ และกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านจํานวนครั้งที่มา
ท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี และปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ในด้าน
จํานวนคนที่เดินทางมาด้วยกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพฤติกรรมด้านอ่ืนที่เหลือ มี
ความสัมพันธ์กันในบางปัจจัยย่อยของปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านท่าเรือ ระบบไฟฟ้า ประปา และ
ถนน ดังเช่น ด้านจํานวนคร้ังที่มาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 ลลิตา พ่วงมหา (2558) ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจท่องเที่ยว
ภายในประเทศของผู้สูงอายุชาวไทย โดยมุ่งศึกษา สถานภาพส่วนบุคคลของผู้สูงอายุชาวไทย ระดับ
พฤติกรรมแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวภายในประเทศของผู้สูงอายุชาวไทยโดยจําแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุชาวไทย
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กับการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามวัดผลแบบคร้ังเดียว (One-shot Case Study) ซึ่งผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรมข้อมูลจาก
ผู้สูงอายุสัญชาติไทยอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการวิจัย
พบว่า 1) สถานภาพส่วนบุคคลของผู้สูงอายุชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 60-69 ปี 
สถานภาพสมรส มีบุตร การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,000-15,000 บาท ลักษณะครอบครัวแบบอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่กับลูกหลานและญาติพ่ีน้อง
และมีภาวะสุขภาพแข็งแรง 2) ผู้สูงอายุชาวไทยมีพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ในประเด็นด้านการเดินทางและด้านอาหารและเครื่องด่ืมอยู่ในระดับมาก และแสวงหา
ข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก โดยผู้สูงอายุชาวไทยที่มีสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะครอบครัว และภาวะ
สุขภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยวภายในประเทศท่ีแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 3) พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุชาวไทย ใน
ประเด็นด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการเดินทาง ด้านที่พัก ด้านอาหารและเครื่องด่ืม ด้านบริษัทนําเที่ยว 
และด้านสินค้าที่ระลึก มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
และพฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุชาวไทย จากสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อ
นิตยสาร และสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05  
 




