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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การนําเสนอในส่วนน้ีกําหนดหัวข้อในการนําเสนอประกอบด้วย การสรุป การอภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งรายละเอียดจะนําเสนอตามลําดับดังน้ี   
 
5.1 การสรุป 

 
สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า สภาพภูมิศาสตร์ ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาตอน

ปลายสุดของแม่นํ้าเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย มีเน้ือที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิ
ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีสภาพภูมิอากาศเป็นอากาศแบบชายทะเล  ด้านการปกครอง 
แบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 อําเภอ  มีประชากรเป็นอันดับ 2 ของภาคกลาง  สัดส่วนประชากรแฝงที่ไม่
มีช่ือในทะเบียนราษฎร์ (ร้อยละ 48) โดยมีช่วงอายุระหว่าง 15 – 59 ปี เป็นวัยแรงงาน (ร้อย70.21) 

    
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ สันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ได้แก่ 

แหล่งที่ 1 การทางท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน ได้แก่ (1) เมืองโบราณ  (2) อุทยานประวัติศาสตร์
ทหารเรือ (ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ)  แหล่งที่ 2 การท่องเท่ียวด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ (1) พระสมุทร
เจดีย์  (2) พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  แหล่งที่ 3 การท่องเที่ยวด้านประติมากรรม  ได้แก่ (1) พระประธาน
ในพระอุโบสถเก่าวัดกลางวรวิหาร (2) พระมาลัยหน้าอุโบสถเก่าวัดพิชัยสงคราม (3) พระประธานใน
อุโบสถวัดชัยมงคล (4) หลวงพ่อสินสมุทร (5) พระประธานในพระอุโบสถวัดทรงธรรมวรวิหาร (6) พระ
ประธานในพระอุโบสถวัดไพชยนต์พลเสพย์   (7) พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร (8) หลวงพ่อโต (9) พระ
ประธานในอุโบสถวัดป่าเกด  แหล่งที่ 4 การท่องเท่ียวประเภทการละเล่นพ้ืนบ้าน ได้แก่ (1) สะบ้า
มอญ และ (2) สะบ้าทอย แหล่งที่ 5 การท่องเที่ยวด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน ได้แก่ 1) 
ประเพณีรับบัว  (2) สงกรานต์พระประแดง  (3) งานนมัสการหลวงพ่อปาน  (4) งานนมัสการองค์พระ
สมุทรเจดีย์ (5) งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ  แหล่งที่ 6 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสันทนาการ ได้แก่ 
(1) ตลาดนํ้าบางพลี   (2) ตลาดคลองสวน 100 ปี   (3)  ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง  (4) สถานตากอากาศบางปู 
และ (5) ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ   
  

สรุปเส้นทางท่องเท่ียวจําแนกตามอําเภอ  
เส้นทางท่องเที่ยวที่สําคัญในอําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ วัดที่มีความสําคัญ

ทางด้านประวัติศาสตร์ และสมบูรณ์ทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์มีเพียงวัดเดียว คือ วัดพิชัย
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สงคราม  ส่วนอําเภอพระสมุทรเจดีย์ วัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และสมบูรณ์ทางด้าน
รูปแบบสถาปัตยกรรมมีเพียง 2 วัด คือ วัดพระสมุทรเจดีย์ และวัดสาขลา ทั้งน้ีวัดพระสมุทรเจดีย์ สร้าง
ขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นสถานที่ต้ังของพระสมุทรเจดีย์หรือพระเจดีย์กลางนํ้า ส่วนวัดสาขลา 
วัดในพ้ืนที่สุดทาง ของอําเภอพระสมุทรเจดีย์ ที่เป็นวัดโบราณมีบทบาทในการทําสงครามกับพม่าในสมัย
กรุงศรีอยุธยา มีศาสนสถาน คือพระปรางค์เอียง ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล  

 
เส้นทางศึกษาด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ที่สําคัญทางด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ประเพณี

สงกรานต์พระประแดง ประเพณีรับบัวโยนบัวของอําเภอบางพลี และประเพณีนมัสการองค์พระสมุทร
เจดีย์ของอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลอําเภอพระประแดง มีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า
ทุกอําเภอ แหล่งท่องเท่ียวอําเภอพระประแดง ในบริเวณใกล้เคียงกัน สะดวกต่อการเดินทางจาก
กรุงเทพมหานคร และในอําเภอใกล้เคียง เช่น อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึง
จังหวัดใกล้เคียง 

 
เส้นทางศึกษาคุณค่าศิลปะสถาปัตยกรรม  ได้แก่ ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย   

วัดป่าเกด ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 วัดโปรดเกศเชษฐาราม และ วัด
ไพชยนต์พลเสพย์ ศิลปะสถาปัตยกรรมสมันรัชกาลที่ 4 วัดทรงธรรมวรวิหาร วัดมอญ ป้อมแผงไฟฟ้า 
ส่วนเส้นทางศึกษาวัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1) เส้นทางที่ 1 วัดป่าเกด 2) เส้นทาง
ที่ 2 วัดโปรดเกศเชษฐาราม และ วัดไพชนยต์พลเสพย์ 3) เส้นทางที่ 3 วัดทรงธรรมวรวิหาร 
 

เส้นทางท่องเท่ียวสําหรับระหว่างพักรอเปลี่ยนสายการบิน ได้แก่ 1) เส้นทางที่ 1 สวนสุขภาพ
ลัดโพธ์ิ 2) เส้นทางที่ 2 ตลาดบางนํ้าผึ้ง 3) เส้นทางที่ 3 พระสมุทรเจดีย์ 4) เส้นทางที่ 4 ป้อมพระจุล
ยอมเกล้า 5) เส้นทางที่ 5 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 6) เส้นทางที่ 6 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์
สมุทรปราการ 7) เส้นทางที่ 7 เมืองโบราณ 8) เส้นทางที่ 8 ตลาดนํ้าบางพลี  
 
5.2 การอภิปรายผล 
 ในส่วนน้ีกําหนดอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังน้ี 

การอภิปรายผล การศึกษาแหล่งท่องเท่ียวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จังหวัดสมุทรปราการ 6 แหล่งและกิจกรรมสําคัญ คือ  แหล่งที่ 1 การทางท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน 
ได้แก่ (1) เมืองโบราณ (2) อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ (ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ)  แหล่งที่ 2 การ
ท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ (1) พระสมุทรเจดีย์ (2) พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  แหล่งที่ 3 การ
ท่องเที่ยวด้านประติมากรรม  ได้แก่ (1) พระประธานในพระอุโบสถเก่าวัดกลางวรวิหาร (2) พระมาลัย
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หน้าอุโบสถเก่าวัดพิชัยสงคราม (3) พระประธานในอุโบสถวัดชัยมงคล (4) หลวงพ่อสินสมุทร วัดอโศกา
ราม (5) พระประธานในพระอุโบสถวัดทรงธรรมวรวิหาร (6) พระประธานในพระอุโบสถวัดไพชยนต์พล
เสพย์   (7) พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร วัดโปรดเกศเชษฐาราม (8) หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน (9) 
พระประธานในอุโบสถวัดป่าเกด  แหล่งที่ 4 การท่องเที่ยวประเภทการละเล่นพ้ืนบ้าน ได้แก่ (1) สะบ้า
มอญ และ (2) สะบ้าทอย แหล่งที่ 5 การท่องเที่ยวด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 1) 
ประเพณีรับบัว  (2) สงกรานต์พระประแดง  (3) งานนมัสการหลวงพ่อปาน  (4) งานนมัสการองค์พระ
สมุทรเจดีย์ (5) งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ  แหล่งที่ 6 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสันทนาการ ได้แก่ 
(1) ตลาดน้ําบางพลี   (2) ตลาดคลองสวน 100 ปี   (3) ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง (4) สถานตากอากาศบางปู 
และ (5) ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ   
 ทั้งน้ีจังหวัดสมุทรปราการ มีแหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญ ประกอบด้วย แหล่งท่องเท่ียวที่มี
ความสําคัญมีคุณค่าประวัติศาสตร์ เช่น (1) เมืองโบราณ (2) อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ (ป้อมพระ
จุลจอมเกล้าฯ) ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เป็นผู้ประกอบการ และนอกจากน้ีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม และได้รับความเพลิดเพลิน เช่น 
เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สถานตากอากาศบางปู ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นต้น   

สอดคล้องกับหลักของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4 ประการ (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548, 
อาภรณ์ สุนทรวาท, 2552) คือ (1) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสําคัญ 
คุณค่าประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวน้ัน เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่
นักท่องเท่ียวในการเพ่ิมคุณค่าของประสบการณ์ในการเข้าชม ในขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน (2) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกฝัง สร้างจิตสํานึกของคน
ในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรัก หวงแหน รักษา และดึงชุมชนเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ของตนด้วย และได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การ
บริหารนําเที่ยว การให้บริการขนส่ง การให้บริการที่พัก การขายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น (3) เป็นการ
ท่องเท่ียวที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม และได้รับความ
เพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
(4) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้าน หรือของชุมชนอ่ืนรวมทั้งเคารพใน
วัฒนธรรม ศักด์ิศรี และผู้คนของตนเองด้วย 
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 การอภิปรายผล การศึกษาแนวทางกําหนดเส้นทางการท่องเท่ียวสําหรับนักท่องเท่ียวผู้พักรอ
ระหว่างเปลี่ยนสายการบินระหว่างประเทศในเวลาที่จํากัด  ได้แก่ เส้นทางที่ 1 การทางท่องเท่ียวด้าน
โบราณสถาน เส้นทางที่ 2 การท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรม เส้นทางที่ 3 การท่องเที่ยวด้าน
ประติมากรรม เส้นทางที่ 4 การท่องเที่ยวประเภทการละเล่นพ้ืนบ้าน เส้นทางที่ 5 การท่องเที่ยวด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เส้นทางที่ 6 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสันทนาการ  
 ทั้งน้ีจังหวัดสมุทรปราการ ควรมีแนวทางในการจัดเส้นทางท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงปัจจัยสําคัญ 
คือ แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 
และฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวก มีสิ่งดึงดูดกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย มี
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีอากาศท่ีดีปลอดโปร่งตลอดเวลา 
 ทั้งน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ Jon Martin Denstadli (2011:780-789) ได้ศึกษาเส้นทาง
ถนนยาว คดเคี้ยว: กับการรับรู้คุณภาพของเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงาม พบว่า สิ่งอํานวยความสะดวก
ของถนนมีบทบาทสําคัญต่อการบรรลุความพึงพอใจโดยรวม โดยผู้จัดท่องเที่ยวควรจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานในการให้บริการเป็นสําคัญ   

ทั้งน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ กุลวรา สุวรรณพิมล (2548) การจัดเส้นทางแผนจัดนําเที่ยวและ
เส้นทางการท่องเท่ียวควรจะเน้นปัจจัยต่าง ๆ คือ 1) เป็นเส้นทางการท่องเท่ียวต้องเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวในขณะนั้น ซึ่งพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2) เป็น
เส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับสถานที่อ่ืน ๆ 3) เป็น
เส้นทางการท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งดึงดูดกับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มรายได้ และต้องค้นหา
กับจุดที่สามารถดึงดูนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 4) เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวต้องมีระยะทางท่ีไกล
พอสมควร มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 5) เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวต้อง
คํานึงถึงอากาศที่ดี ปลอดโปร่งตลอดเวลา  
 ทั้งน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ วีรชัย คําธร และฐัศแก้ว ศรีสด (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การ
วิเคราะห์และพัฒนาการทําเหมืองข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือพยากรณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
เขตพ้ืนที่ภาคกลาง พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู 
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ เป็นต้น  
 และนอกจากน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สกุล จริยาแจ่มสิทธ์ิ และกวิน วงศ์ลีดี (2555) ได้
ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียในประเทศไทย กรณีศึกษาที่อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา พบว่า กลยุทธ์ในการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว คือ 1) ด้านการพัฒนาพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยว หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการท่องเที่ยวของอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ควรให้ความสําคัญกับแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความ
ตระหนักและมีจิตสํานึกที่ดีในการรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว ที่สําคัญต่อไป ควรมีการปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 20 แหล่งที่สําคัญให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าง
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สม่ําเสมอ 2) ด้านการจัดการ ให้การประชาสัมพันธ์ แนะนําการท่องเที่ยว 20 แหล่งท่องเที่ยว ของ
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างสมํ่าเสมอ และเน้นเทศกาลต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว แผ่นพับเก่ียวกับสถานที่ท่องเที่ยวตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว และจัดทําป้ายสื่อความหมายที่
มีคุณภาพในภาษาต่าง ๆ เช่น จีน อังกฤษ และมลายู ปรับปรุงสถานที่จอดรถ ทางเท้า ห้องนํ้าสาธารณะ 
โทรศัพท์ จุดประชาสัมพันธ์ ถนนหนทาง รวมถึงระบบการขนส่งภายในอําเภอหาดใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย 3) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
และประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยว ชาวมาเลเซียและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวไทย ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
และประวัติศาสตร์ ส่งเสริมรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจ มีประโยชน์ ซึ่งสามารถ
พัฒนาไปในทิศทางของการท่องเที่ยว แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่มีในอําเภอหาดใหญ่มากก่อน เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เปิดโอกาสด้านการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชน ชาวบ้านผู้ประกอบการท่องเท่ียว และเจ้าหน้าที่ใน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวต้ังแต่แรกเริ่มดําเนินการ เสนอแนะ 
ประชุม วางแผน และการจัดการท่องเที่ยว 

อีกทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปรัญญาพร พัฒนาผล (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมแม่นํ้าเพชรบุรี โดยได้เสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ 
การเปิดโอกาสให้ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในข้ันตอน
ต่าง ๆ ของการพัฒนา โดยอาจประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยรูปแบบของการท่องเที่ยวควร
เป็นการท่องเท่ียววัฒนธรรมเน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีล้วนเป็นแหล่งรวม
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สําคัญไว้มากมายไม่ว่า จะเป็นงานศิลปะ งานช่างแขนงต่าง ๆ งาน
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน  
 ทั้งน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ  Petr Aksenov (2014) การศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมบุคคลผู้สนใจโดยเฉพาะและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้เสนอว่า การกําหนดเส้นทาง “สมาร์ท 
เวย์” โดยควรคํานึงถึงความสามารถศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ศักยภาพของการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งเฉพาะบุคคล และผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั่วไป อีกทั้งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับความต้องการ อารมณ์ ความรู้สึก ของนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
 

การอภิปราย เส้นทางท่องเที่ยวสําหรับระหว่างพักรอเปลี่ยนสายการบิน ในจังหวัด
สมุทรปราการ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก่ สวนสุขภาพลัดโพธ์ิ ตลาดบางนํ้าผึ้ง พระสุทรเจดีย์ ป้อม
พระจุลยอมเกล้า พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ เมืองโบราณ  และ
ตลาดนํ้าบางพลี ทั้งน้ีการศึกษาของ  Salvador Anton Clav et al. (2015) อธิบายว่า ความพร้อมของ
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ผู้ให้บริการเส้นทางการบินต้นทุนตํ่ามีความเช่ือมโยงกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะไปเย่ียมชม
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ดังน้ันการกําหนดเส้นทางท่องเท่ียวควรนําไปเป็นส่วนหน่ึงของโปรโมช่ันของสาย
การบินต้นทุนตํ่า ทั้งน้ีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสนใจท่องเที่ยวเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการไปยังแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งการศึกษาของ Yeran Sun et. Al. (2013) 
อธิบายว่า การระบบนําทาง (GPS) ควรมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดลําดับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ เป็นที่
นิยมสูงสุด การแนะนําแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ การจัดกลุ่มเชิงพ้ืนที่ การระบุสถานที่ การระบุเส้นทาง
ใกล้-ไกล ระบุเส้นทางที่ดีที่สุดหรือมีความเหมาะสมท่ีสุด ที่ช่วยลดระยะทาง ลดระยะเวลาในการ
เดินทาง เป็นต้น ดังน้ัน การจัดเส้นทางท่องเที่ยวสําหรับระหว่างพักรอเปลี่ยนสายการบิน ในจังหวัด
สมุทรปราการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสําหรับนักท่องเท่ียวถือเป็นปัจจัยที่มีส่วน
สําคัญย่ิง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 ประการที่ 1 ควรเสริมสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม และได้รับความเพลิดเพลิน เช่น เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สถาน
ตากอากาศบางปู ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 

ประการที่ 2 ควรมีแนวทางในการจัดเส้นทางท่องเท่ียว โดยคํานึงถึงปัจจัยสําคัญ คือ แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และฟาร์ม
จระเข้และสวนสัตว์ ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวก มีสิ่งดึงดูดกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย มีทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีอากาศท่ีดีปลอดโปร่งตลอดเวลา 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ประการที่ 1 ควรทําการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนท้องถ่ินเป็นฐานในการกําหนด

สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยว
โดยตรง เป็นต้น  
 ประการที่ 2 ควรมีการศึกษาวิจัยด้านการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เพ่ือให้ท่องเที่ยวไทยในพ้ืนที่เป็นที่รู้จักในสังคมกว้างมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวจีน 




