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บทคัดย่อ 
 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การรวบรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณชุมชนริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาสายเก่า 2) การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาสายเก่า 3) การศึกษาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า และ           
4) การศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า เป็นการวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล/กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลุ่มผู้นำชุมชน ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามและแนวคำถามสำหรับสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 61ปีขึ้นไปมากที่สุดจบการศึกษา
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา สาขาที่มีภูมิปัญญามากที่สุดคือ สาขางานประดิษฐ์ ผลงานส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้อง
ใช้ฝีมือและมีความเก่าแก่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่น กระบวนการเรียนรูแ้ละส่ังสมประสบการณ์มีลักษณะที่แตกต่าง
กันคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบทอดจากบรรพบุรุษ การเรียนรู้จากครูอาจารย์และการรับการฝึกอบรม 
สำหรับกรรมวิธีในการผลิตก็จะไม่ซับซ้อนเน้นการผลิตที่ทำกันได้ง่ายและใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น 2) การจัดทำ 
ฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่า แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าตั้งอยู่ใน            
เขตบางกอกน้อยมากท่ีสุดจำนวน 14 แหล่ง รองลงมาที่ตั้งอยู่ในเขตธนบุรีมีจำนวน 11 แหล่ง เขตภาษีเจริญ
มีจำนวน 8 แหล่ง เขตบางกอกใหญ่มีจำนวน 5 แหล่ง และเขตตล่ิงชันมีจำนวน 3 แหล่งตามลำดับ โดยมี
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัดพบมากที่สุดจำนวน 22 แหล่ง และฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 41 แหล่งเมื่อ
นำมาวิเคราะห์และประมวลผลได้เป็นแผนที่แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเจ้าพระยาสายเก่า 3) สมรรถนะผู้นำ
กลุ่มท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ ได้แก่ การมีแรงขับในการพัฒนาชุมชน ความไว้วางใจ การมีวิสัยทัศน์ 
ความสามารถทางการบริหาร ทักษะการส่ือสาร ความสามารถทางการตลาด และความสามารถในการสร้าง
เครือข่าย 4) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าพบว่า     
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
ภูมิปัญญาและเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบก (เส้นทางจักรยาน) และทางน้ำ (เส้นทางเรือ) ที่อยู่บริเวณ
แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า โดยโครงสร้างต้นแบบเว็บไซต์ประกอบด้วย เมนูประวัติความเป็นมา สถานที่
ท่องเที่ยว ภูมิปัญญา กิจกรรม และผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญพบว่า โดยรวมด้านเน้ือหาอยู่ใน
ระดับดี ด้านสื่ออยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
คำสำคัญ: ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภูมิสารสนเทศ เสน้ทางการท่องเท่ียว การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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Abstract 
 
This research aimed to 1) collect local prudence of the original course of Chao 
Phraya River, 2) create a database and geographic information system (GIS) of 
attractions on the original course of Chao Phraya River, 3) study tour leaders to 
promote tourism on the original course of Chao Phraya River, and 4) study electronic 
marketing to promote tourism in the original course of Chao Phraya River area. It was 
participatory research, in which mixed methods were used. The informants/samples 
included local prudence experts, community leaders, local people, and others 
involved in tourism. The instruments were an interview form, a questionnaire, and 
questioning guidelines for the focus group. Content analysis was used for qualitative 
data. The findings revealed that 1) most local prudence experts were female, age ≥ 
61 years, and educated higher than high-school level. The field with the highest local 
prudence was craftwork, where most products required skills and embraced antiquity 
passed from one generation to the next. The learning processes and experience 
accumulation were different, i.e., self-learning, inheritance, learning from 
teachers/instructors, and training. The production processes were not complicated 
and focused on simplicity with the use of local materials. 2) For the database and 
GIS setting, it was found that most or 14 riverbank attractions on the original course 
of Chao Phraya River were in the Bangkok Noi District, followed by 11 in the Thonburi 
district, 8 in the Phasi Charoend district, 5 in the Bangkok Yai district, and 3 in the 
Taling Chan district. Twenty-two of the attractions were temples, where the database 
included 41 attractions. The data obtained was analyzed and processed into maps of 
the attractions on the original course of Chao Phraya River. 3) The desirable 
competencies of tour leaders included drive (to develop communities), trust, vision, 
management ability, communication skills, marketing aptitude, and networking 
competence. 4) For electronic marketing to promote tourism in the original course of 
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Chao Phraya River area, it was found through factor analysis of the website prototype 
design presenting information of the attractions, local knowledge, and land (cycling 
routes) as well as water (boat routes) routes on the original course of Chao Phraya 
River; its structure included menus of backgrounds, attractions, local expertise, and 
activities. According to an assessment by experts, it was found that the overall 
content was good, whereas the communication was fair. 
    
 Keywords: Local wisdom, Geoinformation, Tourism routes, promote Tourism, The 
original course of Chao Phraya River 
 
 

    (3) 


	บทคัดย่อ
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ



