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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระ ยา 
สายเก่า 2) การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
3) การศึกษาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า และ 4) การศึกษา
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสำรวจ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม สรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี  
 
 1. การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า สรุปข้อค้นพบ           
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในภาพรวมได้จำนวน 21 ภูมิปัญญา จากผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินจำนวน 16 คน จำแนก
ตามสาขาที่ทำการศึกษาประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านคหกรรม สาขาอาหาร ด้านศิลปกรรม ได้แก่ 
สาขาหัตถกรรม สาขาจิตรกรรมไทย สาขางานประดิษฐ์ สาขาการแสดง ด้านสาธารณสุข ได้แก่ สาขา
สมุนไพร และด้านอ่ืนๆ (การทำปุ๋ย)  โดยมีสาขาที่มีภูมิปัญญาท้องถ่ินมากที่สุดสามอันดับแรกคือ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านศิลปกรรมสาขางานประดิษฐ์จำนวน 11 ภูมิปัญญา คิดเป็นร้อยละ 52.39 รองลงมาคือสาขา
หัตถกรรมจำนวน 3 ภูมิปัญญา คิดเป็นร้อยละ 14.29 และด้านสาธารณสุข สาขาสมุนไพรเท่ากับด้านอื่นๆ 
คือ สาขาการทำปุ๋ยจำนวน 2 ภูมิปัญญาคิดเป็นร้อยละ 9.52 ส่วนด้านคหกรรม สาขาอาหาร ด้านศิลปกรรม 
สาขาจิตรกรรมไทยและการแสดงมีจำนวนภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างละ 1 ภูมิปัญญา คิดเป็นร้อยละ 4.76 
     
      2. การจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า สรุปข้อค้นพบ          
แหล่งท่องเที่ยวจำนวน 41 แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถนำพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องท่องเที่ยว 
พบว่า แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าต้ังอยู่ในเขตบางกอกน้อยมากท่ีสุดจำนวน 14 แหล่ง 
รองลงมาที่ต้ังอยู่ในเขตธนบุรีมีจำนวน 11 แหล่ง เขตภาษีเจริญมีจำนวน 8 แหล่ง เขตบางกอกใหญ่มีจำนวน 
5 แหล่ง และเขตตลิ่งชันมีจำนวน 3 แหล่ง ตามลำดับ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัดพบมากที่สุดจำนวน 22 
แหล่ง ต้ังอยู่ในเขตภาษีเจริญจำนวน 8 แหล่งมากที่สุด ต้ังอยู่ในเขตบางกอกน้อยจำนวน 6 แหล่ง ต้ังอยู่ใน
เขตธนบุรี 4 แหล่งต้ังอยู่ในเขตบางกอกใหญ่จำนวน 3 แหล่ง และต้ังอยู่ในเขตตลิ่งชันจำนวน 1 แหล่ง และ
การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องท่องเท่ียวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถทำสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวแสดงแผนที่แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเจ้าพระยาสายเก่า ท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเจ้าพระยาสายเก่าด้วยแผนที่เฉพาะซึ่งแสดงแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 
  3. การศึกษาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า สรุปข้อ
ค้นพบเก่ียวกับการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าได้ศึกษา
สมรรถนะของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า พบว่า สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้นำ
กลุ่มท่องเที่ยว       ผลจากการศึกษาสมรรถนะของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย
สะท้อนให้เห็นรายการสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ดังน้ี 
  (1) การมีแรงขับในการพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวที่พึงประสงค์จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความ
คาดหวังเป็นอย่างสูงที่จะทำให้การพัฒนาชุมชนประสบความสำเร็จ  มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะ
พัฒนาการดำเนินการต่างๆ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน มีความอดทน ไม่ย่อท้อและพร้อมที่จะฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ เข้ามาเผชิญต่อการพัฒนาการดำเนินการต่างๆ ของชุมชน มีความทุ่มเทในการทำงานอย่าง
เต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นใน
การสร้างความต่อเน่ืองของการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน 
  (2) ความไว้วางใจ สมรรถนะของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวในด้านน้ีสะท้อนจากคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือ
จากสมาชิกในชุมชน การเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ การเป็นคนเสียสละให้เวลากับการทำงานเพ่ือส่วนรวม             
สละทรัพย์สินเงินทองของตัวเองเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนใน
ชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
  (3) การมีวิสัยทัศน์ ผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวจำเป็นต้องแสดงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับการเล็งเห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การมองว่าเมื่อมีการ
ท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน รายได้ที่เกิดข้ึนจากการท่องเที่ยวน้ันสามารถกระจายสู่กลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนได้
อย่างกว้างขวาง การให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะกลไกที่ทำให้คนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุย 
และแก้ปัญหาร่วมกัน ทำให้คนในชุมชนมีความรัก ช่วยเหลือและเอ้ืออาทรกัน การมองเห็นว่าการท่องเที่ยว 
มีส่วนสำคัญที่ทำให้เยาวชนได้สืบสานวิถีชีวิต ศิลปและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่และเป็นผู้ที่มีความ
ต้ังใจที่จะทำให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีการรักษาภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
  (4) ความสามารถในการบริหาร สมรรถนะในด้านน้ี ผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวต้องสามารถนำความรู้
เก่ียวกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและวิธีการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถสร้างความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน พัฒนาและจูงใจให้คนใน
ชุมชนแสดงพฤติกรรมบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยว สามารถจัดโปรแกรมการท่องเท่ียวที่มีสิ่งดึงดูดใจทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวและแก้ปัญหานั้นได้ สามารถบริหารการเงินของกลุ่มเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  (5) ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การกระจายและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับการท่องเท่ียวให้กับสมาชิกใน
ชุมชนได้รับทราบทั่วถึงกัน การพูดโน้มน้าวใจให้สมาชิกในชุมชนได้คล้อยตาม ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นให้
ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน การพูดในที่ประชุมเพื่อทำให้สมาชิกได้
ร่วมกันถกเถียงและแก้ปัญหาร่วมกันเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน และการเจรจาต่อรองกับ
บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ ของพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 
  (6) ความสามารถทางการตลาด ผู้นำกลุ่มท่องเท่ียวจำเป็นต้องมีความสามารถทางการตลาด 
เพ่ือช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประสบความสำเร็จโดยต้องเป็นผู้ที่วิเคราะห์แนวโน้มและ
การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ มีความเข้าใจในส่ิงที่จะต้องตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเท่ียว สามารถการนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์
ชุมชน สามารถสร้างการส่ือสารไปยังนักท่องเท่ียวโดยใช้การตลาดแบบปากต่อปากและสามารถใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน 
  (7) ความสามารถในการสร้างเครือข่าย สมรรถนะของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวในด้านน้ีสะท้อนจาก
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่เก่ียวกับความตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันในด้านการท่องเที่ยว
เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ความสามารถในการดำเนินการประชุมคนในชุมชนเพื่อก่อต้ัง
เครือข่ายการทำงานด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน ความสามารถในการจัดต้ังคณะทำงานภายในชุมชนขึ้น
เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเน่ือง การสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยภาคเอกชนอ่ืนๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 4. การศึกษาการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ส่งเสริมการท่องเท่ียวแม่น้าเจ้าพระยาสายเก่า สรุป
ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว คณะผู้วิจัยได้นำมาออกแบบเว็บไซต์
ต้นแบบ โดยมีการสร้างโครงร่างโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา สถานที่ท่องเท่ียว ภูมิ
ปัญญา และกิจกรรม ซึ่งภายใต้หัวข้อต่างๆ จะถูกแบ่งออกเป็นเขตที่แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าไหลผ่าน 
ได้แก่ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี และเขตตลิ่งชัน โดยมีการกำหนด domain name 
คือ http://www.originalchaopraya.com และมีช่ือเว็บไซต์ แหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
และนำไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสอดคล้องของเน้ือหา พบว่า มี
ความสมบูรณ์ของเน้ือหามากที่สุด (4.67 ± 0.57)  รองลงมา คือ เนื้อหาอยู่ในระดับดี (4.11 ± 0.38) 
ความถูกต้องของเนื้อหาอยู่ในระดับดี (4.00 ± 0.00) และการนำเสนอเน้ือหาอยู่ในระดับดี (3.67 ± 0.57) 
ตามลำดับ และผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านส่ือ พบว่า องค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(3.38 ± 0.49) โดยมีการใช้สีดีที่สุด (4.67 ± 0.57) รองลงมาคือ ระบบเนวิเกชันอยู่ในระดับดี (4.33 ± 
0.57) ตัวอักษรอยู่ในระดับดี (3.67 ± 0.57) ลักษณะโครงสร้างและภาพกราฟิกอยู่ในระดับปานกลาง 
(3.33 ± 0.57) และต้องปรับปรุงส่ือประสมและลักษณะพิเศษ (2.33 ± 0.57 และ2.00 ± 0.00 
ตามลำดับ)  
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัยมปีระเด็นที่ควรนำมาอภิปรายดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินในภาพรวมทั้ง  21 ภูมิปัญญาจากผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวน 16 คน ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถ่ินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีอายุ 61 ปีข้ึนไปมากที่สุด จำนวน 10 
คน จาก 16 คน ซึ่งเป็นวัยผู้สูงอายุและเป็นวัยท่ีได้มีการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานจนเกิดความ
ชำนาญและส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากบิดา 
มารดาและบรรพบุรุษ แล้วมาประยุกต์ผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี  
พงศ์พิศ (2547, หน้า 44 – 45) ท่ีว่าภูมิปัญญาคือ ศาสตร์และศิลป์ของการดำเนินชีวิตซึ่งผู้คนได้สั่งสมสืบ
ทอดกันมาช้านานจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
และงานส่วนใหญ่เป็นงานด้านศิลปกรรม สาขางานประดิษฐ์และงานของภูมิปัญญาแต่ละคนเป็นงานท่ีต้อง
อาศัยความละเอียดรอบคอบและความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นงานท่ีต้องใช้ฝีมือในการผลิตและมีการ
ทำที่ทำต่อเนื่อง มีระยะเวลายาวนาน โดยมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เร่ือยมา ผลงานต้องมีความ
ปราณีต ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงภูมิปัญญาอย่างแท้จริง เช่น ด้าน
ศิลปกรรม สาขาหัตถกรรม เช่น เคร่ืองแสตนเลส ขันลงหินบ้านบุ สาขาส่ิงประดิษฐ์ เช่น เรือกระทงกาบ
มะพร้าว สาขาการแสดง เช่น กระตั้วแทงเสือ ก็ยังคงอนุรักษ์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีการศึกษาเรียนรู้ รุ่นสู่รุ่น 
สาขาจิตรกรรมไทย เช่น การเขียนลายรดน้ำ ซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีความละเอียดมากและคนที่จะศึกษาต้อง
มีใจรักและสนใจจริงๆ สาขางานประดิษฐ์ เช่น การทำดอกบัวเทียน การป้ันผักผลไม้จ๋ิว กระปุกออมสิน       
เปเปอร์มาเช่ กล่องกระดาษเคดูพาจ โอ่งผ้าไหม ภาชนะเพ้นท์สี ด้านคหกรรม สาขาอาหาร เช่น มะตูม
เช่ือม ด้านสาธารณสุข สาขาสมุนไพร ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้
ประกอบเป็นตัวผลิตภัณฑ์และปรับปรุงสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เช่น ผลิตภัณฑ์สบู่ชาโคล หรือในบาง
ภูมิปัญญาก็มีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนกระบวนการผลิต 
ข้ันตอนการทำ มีการปรับเปลี่ยนส่วนผสมและสูตรให้เหมาะแก่การใช้มากท่ีสุด เช่น สมุนไพรบำรุงเส้นผม
และหนังศีรษะ (ช่อฟ้าลิลลี่ แฮร์โทนิค) สาขาอ่ืนๆ (การทำปุ๋ย) เช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักใบไม้
แห้งผสมเศษอาหารและน้ำจุลินทรีย์ สำหรับวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นวัสดุท่ีหาได้ในท้องถ่ินและนำมาเป็น
ส่วนประกอบของการทำ ซึ่งปัจจุบันภูมิปัญญาส่วนใหญ่ก็จะส่งต่อความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมบัติ พรมพันห่าว (2551, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุ
ในโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะค้นหา
ความรู้ใหม่ๆ  มาปรับใช้ให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับภูมิปัญญาที่มีอยู่ เพ่ือเป็นองค์ความรู้ไม่ให้สูญหาย
และมีการนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนต้องการให้หน่วยงานของรัฐเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุด้านการใช้
ภูมิปัญญา ต้องการได้รับเชิญไปให้ความรู้และให้มีตลาดรองรับผลผลิตอีกด้วย ภูมิปัญญาส่วนใหญ่        
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าเป็นส่วนใหญ่มีประสบการณ์ประมาณ 10 ปีและมีการ
พัฒนาฝีมือตนเองอยู่เสมอรวมท้ังมีการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปซึ่งเป็นการฝึกฝีมือตลอดเวลารวมท้ัง
การพัฒนาผลงานอย่างต่อเน่ือง 
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 2. ผลการวิจัยพบว่า การจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่และจัดทำฐานข้อมูล         
เชิงคุณลักษณะ ได้แก่ ช่ือ เขต คลอง ข้อมูลทั่วไปและรูปภาพของแหล่งท่องเท่ียว สอดคล้องกับการศึกษา
ของณรงค์ พลีรักษ์, (2557) ที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ด้วยการรวบรวมข้อมูลค่าพิกัดโดยใช้เครื่องอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน    
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก สำหรับการจัดทำสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จากฐานข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่และฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ผลจากการศึกษา
พบว่า  สารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นไปตามหลักการจัดทำแผนท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีจัดทำเป็น
แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวสอดคล้องกับการจัดทำภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม       
ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด (ณรงค์ พลีรักษ์, 2557) ที่จัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วยแผนท่ีเฉพาะ ด้วยเทคนิคการซ้อนทับกันของข้อมูลในแต่ละช้ันของข้อมูลได้เป็นแผนที่แสดง
ท่ีต้ังและสอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม (สมพล      
สุขเจริญพงษ์ และกมล ชนะสุข, 2558) ที่การออกแบบการแสดงผลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
จังหวัดนครปฐมซึ่งแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเห็นตำแหน่งที่ต้ังของ
โครงการซึ่งซ้อนทับอยู่บนแผนท่ีแสดงอาณาเขตพ้ืนที่ของจังหวัดนครปฐม เช่นเดียวกับการศึกษาของ      
จิราพร นามพรรณ (2554) ศึกษาการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการจัดการท่องเที่ยว อำเภอ 
วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ 
shape file ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ที่ประกอบด้วย ค่าพิกัดตำแหน่งจุดที่ต้ังและข้อมูลรายละเอียด  
 3. ผลการวิจัยพบว่าผู้นำควรเป็นผู้ท่ีมีแรงขับในการพัฒนาชุมชนและความไว้วางใจซึ่งเป็น
สมรรถนะในส่วนท่ีอยู่ระดับลึกหรือส่วนที่อยู่ใต้น้ำตามแนวคิดภูเขาน้ำแข็งของ Spencer & Spencer 
(1993, p.11) สมรรถนะทั้งสองรายการนี้มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของสมาชิกในชุมชนและมีความ
เช่ือมโยงไปยังความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเท่ียว 
 ความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเท่ียวเกิดข้ึนจากการที่ผู้นำมีอุดมการณ์ทางความคิดที่จะ
พัฒนาชุมชนให้ดีข้ึนด้วยการตอกย้ำความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมของผู้นำให้กับสมาชิกในชุมชน ผู้นำปฏิบัติให้
เห็น ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (role model) ในเรื่องความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่พัฒนาการดำเนินการต่างๆ 
เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สมาชิกในชุมชนรับรู้ได้ถึงความอดทน ไม่ย่อท้อและพร้อมที่จะฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ เข้ามาเผชิญต่อการพัฒนาการดำเนินการต่างๆ ของผู้นำ อีกทั้งเมื่อผู้นำได้แสดงออกถึง
ความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้ประสบ
ความสำเร็จและมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความต่อเน่ืองในการพัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนในชุมชน สมรรถนะใน
ด้านแรงขับในการพัฒนาชุมชนของผู้นำดังกล่าวนี้เมื่อประกอบกับการที่ผู้นำเป็นผู้ท่ีมีความวางใจ ได้รับ
ยอมรับนับถือจากคนในชุมชน การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน มีความซื่อสัตย์
จริงใจท่ีจะพัฒนาการท่องเที่ยว เสียสละเวลากับการทำงานเพ่ือส่วนรวมและประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
ท่ีดีให้กับคนในชุมชนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน  
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 คุณลักษณะเหล่าน้ีจะทำให้สมาชิกในชุมชนเกิดวิสัยทัศน์ร่วมและเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่
ให้กับสมาชิกในชุมชน การมีอิทธิพลทางความคิด การจูงใจและการสร้างแรงบันดาลใจของผู้นำส่งผลให้
สมาชิกในชุมชนเกิดอารมณ์เชิงบวก มีความไว้วางใจและเกิดเป็นพลังศรัทธา สมาชิกมีแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเหมือนอย่างผู้นำ รวมทั้งมีความคิดมีวิสัยทัศน์ร่วมและแสดงพฤติกรรมท่ีนอกเหนือ
หน้าที่ (discrete behavior) พร้อมที่จะดำเนินการต่างๆ เพ่ือพัฒนาร่วมกับตัวผู้นำอย่างเต็มที่ สมาชิกใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว มีความผูกพันต่อการดำเนินการหรือกิจกรรมต่างๆ      
ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวและดำเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การพัฒนาการท่องเท่ียวประสบความสำเร็จ  
 คุณลักษณะของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวดังกล่าวนี้เป็นไปตามทฤษฎีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง 
(transformational leadership) ดังที่ Bass (1985) ได้กล่าวไว้ว่าภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมักจะ
เปลี่ยนแปลงผู้ตามและการทำงานของผู้ตามไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับวิสัยทัศน์ของตัวผู้นำและ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Zhu, Chew, & Spangler (2005) ที่พบว่า อิทธิพลของภาวะผู้นำซึ่งเกิด
จากวิสัยทัศน์ท่ีทรงพลังจะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม ทำให้ผู้ตามมีความผูกพัน และมี
ส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดขึ้น พร้อมจะทำงานอย่างเต็มที่จนสร้างความสำเร็จให้กับองค์การ 
 4. ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์เว็บไซต์ผู้วิจัยได้นำมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบเว็บไซต์
ต้นแบบเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า มีการสร้างโครงร่างโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ประวัติความเป็นมา สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญา และกิจกรรม ซึ่งภายใต้หัวข้อต่างๆ จะถูกแบ่ง
ออกเป็นเขตที่แม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าไหลผ่าน ได้แก่ เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี และ
เขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญ โดยมีโดเมนเนม (domain name) คือ http:// www. Originalchaopraya. 
com และมีช่ือเว็บไซต์ แหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า ซึ่งเมื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้าน
เน้ือหาและสื่อพบว่า มบีางส่วนที่ต้องปรับปรุง ได้แก่  สื่อประสมและลักษณะพิเศษ ซึ่งคณะผู้วิจัยจะนำไป
ปรับปรุง โดยเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงท่ีทำให้เกิดความน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับจาก
การศึกษาของ สุวารีย์ ศรีปูณะ มรรษพร สีขาว และรวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ (2558) ได้ใช้กระบวนการ 4 
ข้ันตอน คือ การหาข้อมูล การจัดทำโครงร่าง การปฏิบัติการพัฒนาสื่อและการประเมิน ซึ่งในเบ้ืองต้น
ผู้วิจัยได้นำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ โดยผู้วิจัยคาดว่าเว็บไซต์นี้จะช่วยในการประชาสัมพันธ์สถานที่
สำคัญต่างๆ ตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สถานที่และภูมิปัญญา
ในพ้ืนที่    
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรพิจารณาแนวทางในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้เพ่ือ
ส่งเสริมและดำเนินการเพ่ือให้เกิดผลงานที่ออกมาเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการ
อนุรักษภู์มิปัญญาท้องถ่ินโดยในการดำเนินการควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
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2. หน่วยงานที่เก่ียวข้องนำแผนที่แหล่งท่องเท่ียวเส้นทางเจ้าพระยาสายเก่าไปใช้เพื่อสนับสนุน
การจัดการท่องเที่ยวตามเส้นทางโดยชุมชนและควรให้ผู้นำการท่องเที่ยวที่มีความรู้ความเข้าใจแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นผู้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับนักท่องเที่ยว  

3. พัฒนาการท่องเที่ยงให้มีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน โดยควรเป็นการพัฒนาจากการทำงาน
ร่วมกันระหว่างผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวรุ่นปัจจุบันกับเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนการดำเนินงาน ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวรุ่นปัจจุบันให้คำแนะนำ คำปรึกษา เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเยาวชน
หรือคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนเพ่ือทำให้การพัฒนาการท่องเท่ียวเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า
มีความต่อเน่ือง 

4. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำกลุ่มท่องเท่ียว เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ในด้านความสามารถทางการ
บริหาร ความสามารถทางการตลาด โดยเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ฝึกทักษะการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจรวมทั้งความรู้เก่ียวกับการสื่อสารทาง
การตลาดและความรู้ในการบริหารการเงินของกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5. ชุมชนควรสร้างเครือข่ายกับการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สำหรับการสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาแนะนำเร่ืองการบริหารกลุ่มท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวชุมชนควรสร้างเครือข่ายกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน:อพท). กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัย 

6. สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ด้านการท่องเท่ียว ด้านบริหารธุรกิจและด้าน
เทคโนโลยี ควรกำหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการรายวิชา และ
บูรณาการกับการทำงาน (work-integrated learning) พัฒนารายวิชาที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ พัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษาผ่านการทำงานจริงในชุมชนและสถานประกอบการ รวมท้ังร่วมมือกันผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพตรงกับความต้องการเพ่ือออกไปรับใช้ชุมชนของตนเอง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขต/อำเภออ่ืนหรือในจังหวัดอ่ืนๆ       
ให้ครอบคลุมทุกเขต/อำเภอทุกจังหวัดหรือทำเป็นภาพรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพ่ือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องหรือผู้ท่ีสนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากข้ึนและเป็นการอนุรักษ์          
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาติให้คงอยู่ต่อไป 
 2. ควรมีการวิจัยเพื่อหาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างจริงจังเพื่อให้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินยังคงอยู่เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินไม่ให้สูญหายไป 
 3. ควรมีการวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวหรือพัฒนาในเชิง
พาณิชย์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนทำให้ชุมชนเข้มแข็ง 
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 4. ควรมีการวิจัยต่อยอดเพื่อนำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวแสดงแผนท่ีแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเจ้าพระยาสายเก่าไปใช้เพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า 
รวมถึงเพิ่มการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้สัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่น 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5. ควรทำการวิจัยในลักษณะกรณีศึกษา (case study research) โดยคัดเลือกชุมชนมา
ทำการศึกษาเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เป็นกาล
เฉพาะ เน่ืองจากในแต่ละชุมชนนั้นมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันและมีสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่
แตกต่างกันออกไป การวิจัยเพ่ือกำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้นั้นจะครอบคลุมถึงเรื่อง
การพัฒนาบุคลากร การวิจัยในลักษณะกรณีศึกษาจึงตอบโจทย์การพัฒนาผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวของชุมชนแต่
ละแห่งได้ดีย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




