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ABSTRACT 

 

 The study of the development possibility by using logistics system in setting up 

the complete tourist service center for Samut Songkhram province has the following 

objectives, i.e. to study the tourist satisfaction of the attractions in Samut Songkhram 

province, to study community potential and stakeholder regarding logistics 

management for attractions development in Samut Songkhram province, and 

development possibility by using logistics in setting up the complete tourist service 

center for Samut Songkhram province. 

 In this study, the population is the group of Thai and international tourists.  

However, the study focused at Thai tourists by using sampling method and assigned 

various attractions around Samut Songkhram as the area of study.  The researchers 

specified sample size of approximately 400 from tourists in the area. The researchers 

used formula in calculating the size of sample in this study. 
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Introduction 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยอาศัยกลไกด้าน       โลจิสติกส์เพื่อ

จัดการระบบบริการท่องเที่ยวที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญ 

เน่ืองจากประเทศไทยได้รับรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจํานวน

มหาศาลในแต่ละปี  การจัดระบบบริการการท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับการจัดการไหลเวียนของ

นักท่องเที่ยว การไหลเวียนของข้อมูลการท่องเที่ยว และการจัดการการไหลเวียนของกระแสเงินไปพร้อมๆ

กัน  ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ นิยามศัพท์เฉพาะ ขอบเขตการวิจัย  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  และแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

หลักการและเหตุผล 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมุ่งเน้นผลักดันยุทธศาสตร์การ

ท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก                “สมุทรสงคราม”  เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย 

แต่กลับเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง และเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ได้แก่ ตลาดน้ํายามเย็น  

ดอนหอยหลอด  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  อุทยาน ร.2  วัดอัมพวันเจติยาราม  วัดบางแคน้อย  ตลาดน้ําท่าคา  

วัดจุฬามณี  วัดภุมรินทร์กุฏีทอง  อาสนวิหารฯ  วัดศรัทธาธรรม  วัดเจริญสุขาราม   ชุมชนยี่สาร  ค่ายบางกุ้ง  

วัดบางกะพ้อม  บ้านแมวไทย  อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน  วัดประดู่  ป่าชายเลน  พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  บ้าน

พญาซอ  และชมหิ่งห้อยยามค่ําคืน ทั้งนี้เนื่องจากจุดเด่นของระยะทางไม่ห่างจากกรุงเทพฯ ทําให้เป็น

ตัวเลือกในลําดับต้น ๆ สําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือค้างคืนเพียงหนึ่ง

คืนเพื่อล่องเรือชมหิ่งห้อย และซึมซับบรรยากาศยามค่ําคืน (สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม) 

อย่างไรก็ดี สภาวะเศรษฐกิจและวิกฤติการณ์โรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H5N1) ส่งผลให้การ

ท่องเที่ยวของประเทศไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยลดลงอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะนาย ฮารุฮิโกะ คุโรดะ ( Haruhiko Kuroda) ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ( Asian 

Development Bank - ADB) ว่า วิกฤติไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H5N1) ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบินในภูมิภาคเอเชีย ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทําให้ประเทศไทย ซึ่งเป็น

ประเทศหนึ่งของโลกที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวลดลง ด้วยเหตุนี้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หันมาให้

ความสําคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยนําเสนอความเป็นวัฒนธรรมไทยและ
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การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในปี 2552 การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ “ 12 เดือน 7 ดาว 9 

ตะวัน” และ “ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชการที่ 5” ขึ้น (การท่องเที่ยวของประเทศไทย) โดยจังหวัด

สมุทรสงครามเป็น 1 ในจังหวัดที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเช่นกัน 

เน่ืองจากจังหวัดสมุทรสงครามดํารงและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมไว้อย่างชัดเจน 

อีกทั้งควรได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประเทศ

ไทย ตามแนวยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามข้อที่ 2 ระบุ “การพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการ

พักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลําคลอง” 

นอกจากนี้ ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นชุมชนที่มีศักยภาพสูง ในปี พ.ศ. 2550  กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยผลสํารวจดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ และพบว่า

สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงของมนุษย์สูงที่สุดในประเทศไทย (ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตหรือ

ความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบ 7 ข้อด้วยกันได้แก่ 1.สุขภาพ 2.ระดับการศึกษา 3.การทํางาน 4.

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 5.สภาพครอบครัว ความเป็นอยู่ 6.สภาพความเป็นอยู่ในชุมชน 7.วัฒนธรรม จิต

วิญญาณ/ความเชื่อ งานอดิเรก/สันทนาการ) ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนใน

จังหวัดสงคราม ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้นําชุมชนที่มีบทบาทเป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนระดับราก

หญ้า ยกตัวอย่างเช่น  ร้อยโท พัชโรดม         อุนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตําบลอัมพวาในปีพ.ศ.2547 ซึ่งเป็น

ผู้นําวิธีคิดในการพัฒนาท้องถิ่น การสร้างเมืองและชุมชนอัมพวาสู่ความยั่งยืนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

นอกจากนี้ ชุมชนในสมุทรสงครามยังเต็มไปด้วย ผู้ประสานงานเครือข่าย หรือ อาสาสมัครชนชั้นกลาง  ที่มี

บทบาทประสาน และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ หรือ  เอ็นจีโอในเชิงประเด็น หรือ

เครือข่ายองค์กรชุมชนในท้องถิ่นหรือพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน หรือชมรมการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้ง สื่อชุมชนสมุทรสงคราม ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น และ  

ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง  

 อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยตระหนักว่า การให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

สมุทรสงครามนั้นยังคงมีอยู่จํานวนน้อยและมีจัดตั้งอย่างกระจัดกระจาย ส่งผลให้การประกอบอาชีพที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น บริการขนส่ง การให้บริการข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม ร้านขายของฝาก 

ร้านอาหารและกลุ่มสินค้า OTOP ยังไม่สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงด้านสินค้าและ

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามได้ อีกทั้งยังไม่มีการนํากลไกด้านโลจิสติกส์เข้ามาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งๆที่โลจิสติกส์เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่จะนํามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


ในการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะในเร่ืองธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้นเร่ืองการบริการที่มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ 

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ แนวคิดเร่ืองโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ( Tourism Logistics) มีส่วนสําคัญอย่าง

มากสําหรับชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยการท่องเที่ยวในลักษณะของแหล่งที่มาของรายได้หลัก ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์คมสัน สุริยะ (2551) กล่าวไว้ว่า เร่ืองโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ( Tourism Logistics) คล้ายคลึง

กับเร่ืองของการขนส่งสําหรับการท่องเที่ยว (Tourism and Transport) แต่ครอบคลุมกว้างกว่า โดยโลจิสติกส์

การท่องเที่ยวครอบคลุมสามเร่ืองคือ การขนส่งนักท่องเที่ยวและวัตถุสิ่งของ ( Physical Flow) การให้และรับ

ข้อมูลข่าวสาร ( Information Flow) และการรับจ่ายเงิน ( Financial Flow) นอกจากนี้มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 

(2550)  ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงความสําคัญของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวว่า  การจัดการโลจิสติกส์ด้านการ

ท่องเที่ยวแตกต่างจากการจัดการ    โลจิสติกส์ของสินค้า ตรงที่ว่าการจัดการขนส่งคนจากจุดหนึ่งไปยังจุด

หนึ่งนั้น เป็นงานที่ละเอียดอ่อนกว่าการส่งสินค้า เน่ืองจากนักท่องเที่ยวแต่ละคน กลุ่ม มีเป้าหมายในการ

ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวแบบเชิงสันทนาการ (Leisure Tourism) นั้นมีความ

ต้องการที่แตกต่างจาก นักท่องเที่ยวแบบเชิงนันทนาการ ( Recreation Tourism) และนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

(Ecotourism) เป็นต้น  เพราะฉะนั้น การจัดการโลจิสติกส์สําหรับการท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นในเร่ืองความสําคัญ

ของความสะดวกทันเวลา ความสะดวกสบาย  และความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของแต่ตลาดหรือ

กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเร่ืองของการตรงต่อเวลาและทันเวลาซึ่ง เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวทุก

ประเภท 

สําหรับประเทศไทยในปัจจุบัน โลจิสติ กส์ยังเป็นเร่ืองใหม่สําหรับการจัดการการท่องเที่ยว  มิ่ง

สรรพ์ (2550) กล่าวอ้างว่า ประเทศไทยยังมุ่งเน้นการขายสินค้ามากกว่าการจัดการระบบรองรับ  ซึ่งที่จริงแล้ว

เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดของการท่องเที่ยว องค์ประกอบอื่นๆ อย่างเช่น การจัดการของธุรกิจใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการจัดการของรัฐนั้นก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญยิ่ง  ผลการศึกษาที่สภาวิจัย

แห่งชาติสนับสนุนสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่า  ในขณะที่ความดึงดูดใจของการ

ท่องเที่ยวและการพัฒนาของเอกชนของประเทศไทยเป็นรองแค่สิงคโปร์ในภูมิภาคนี้  การจัดการระบบ

รองรับของรัฐของประเทศไทยกลับเป็นรองทั้ง สิงคโปร์ และมาเลเซีย การศึกษานี้ยังพบด้วยว่าประเทศใน

ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง การจัดการของรัฐ  เป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว เน่ืองจากรัฐบาลส่วน

ใหญ่จะมุ่งส่งเสริมด้านการตลาดแต่ละเลยการให้ความสําคัญกับระบบรองรับ  
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คณะผู้วิจัยคํานึงถึงความสําคัญของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ หรืออีกอย่างคือระบบ

บริการการท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับการจัดการการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว  การไหลเวียนของข้อมูล

การท่องเที่ยว และการจัดการการไหลเวียนของกระแสเงินไปพร้อมๆ  กัน ทั้งนี้ จากการสํารวจเบื้องต้น 

คณะผู้วิจัยพบว่า การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวของประเท ศไทยที่มีอยู่นั้นอยู่ในระดับที่ดีพอสําหรับ

นักท่องเที่ยวไทยแต่ยังอยู่ต่ํากว่าระดับมาตรฐานสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะด้านการให้บริการ

ข้อมูลสาธารณะ อย่างเช่น ข้อมูลการเดินทาง (Map Information) ข้อมูลบริการเวลาของหาย (Lost & Found) 

ข้อมูลบริการเวลาเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุ (Emergency Service) หรือ ( Emergency Road Service ข้อมูลบริการ

เกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) ข้อมูลบริการพยากรณ์อากาศ ( Weather Forecast) ข้อมูล

บริการปฏิทินการท่องเที่ยว (Tourism Calendar) ข้อมูลบริการอัตราแลก       เปลี่ยนเงินตรา (Money 

Exchange) หรือข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของสถานที่สําคัญอ่ืนๆ เช่น call center ของ ททท. เป็นต้น 

นอกจากนี้โลจิสติกส์การท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบยังเป็นการขานรับกระแสการบริหารจัดการโลจิ

สติกส์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ( Green Logistics) ที่ทั่วโลกกําลังให้ความสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวครบวงจรที่ส่งเสริม และให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก เช่นการจัดการที่จอดรถสาธารณะ  (Satellite Parking) และ รถ

บริการสาธารณะ (Shuttle Bus) ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ เป็นต้น 

เพื่อการทํางานร่วมกันของชุมชนชาวสมุทรสงครามกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

เน่ืองจากการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบต้องอาศัยการทํางานแบบคลัสเตอร์ของชุมชน กับ

กลุ่มของหน่วยราชการและเอกชนแต่ละหน่วยมาทํางานร่วมกัน ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงคิดว่า โลจิสติกส์การ

ท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึง มีความสนใจในการส่งเสริม

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการศึกษาศักยภาพของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย

อาศัยกลไกด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยบูรณาการความรู้ในเชิงบริหาร วิทยาศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับประชาชนหรือชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อสร้างความ

เข็มแข็งของชุมชนและสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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2. ศึกษาศักยภาพชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holder)ด้านการจัดการโลจิสติสก์ต่อการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

3. แนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร

ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ข้อจ ากัดของการส ารวจการวิจัย 

 ในการสํารวจวิจัยครั้งน้ี อาจจะพบกับอุปสรรคดังนี้ 

1. การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการสํารวจวิจัยฯ คร้ังนี้คาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง  

เป็นนักท่องเที่ยว หน่วยงานและผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางส่วนอาจจะ

ไม่รู้สึกมั่นใจหรือเกรงว่าคําตอบที่ให้ผู้สัมภาษณ์ อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการประกอบ

ธุรกิจของตน ทําให้การเก็บข้อมูลอาจจะไม่ได้รับคําตอบที่แท้จริง  

 2. พื้นที่และระยะทางของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  แม้ว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการจะมีการกําหนดไว้โดยจํานวนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อาจจะกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม กิจการเหล่านี้

อาจจะมีความสลับซับซ้อน ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสํารวจวิจัยฯ  

 3. การจัดเก็บและการรักษาข้อมูลต่างๆ   

  เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกสบายใจ หรือสะดวกใจในการที่จะให้ข้อมูลกับคณะผู้

ศึกษาวิจัยรวมถึงบุคคลต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดหาหรือมอบเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการสํารวจวิจัยในครั้งนี้กับผู้วิจัย ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับและแบบสอบถาม รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะได้รับการจัดเก็บรักษาเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ข้อมูลและเอกสารต่างๆ จะได้รับการปกปิด

และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยคณะผู้วิจัยจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้หน่ึงผู้ใดต่อสาธารณะชนเป็นการ

เฉพาะ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

พื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จํานวน 11 ตําบล อําเภออัมพวา จํานวน 12 ตําบล อําเภอบางคนฑี 

จํานวน 13 ตําบล  โดยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม  

2. ขอบเขตเชิงเน้ือหา  

การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาในเร่ืองการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้กลไก

ของโลจิสติกส์เข้ามาช่วยในการพัฒนาความพร้อมของชุมชน อีกทั้งในแง่มุมความร่วมมือของประชาชน

หรือชุมชนที่อาศัยเพื่อทําการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม และยังต้องมีการศึกษาในเร่ือง

กฎหมายและกฎระเบียบของพื้นที่นั้นๆถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาทุกรูปแบบ 

 

ผลการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ประโยชน์แก่ชุมชน 

- สร้างนักปราชญ์ชาวบ้านเพื่อนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- การทํางานร่วมกับนักวิชาการโดยการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งศูนย์  

ให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

- การสร้างงานสร้างรายได้ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจากการที่มีศูนย์ให้บริการ  

ท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

2.ประโยชน์แก่นักท่องเท่ียว 

- เกิดความความสะดวกในการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด 

สมุทรสงคราม 

- ได้รับทราบข้อมูลในการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างละเอียดและ  

ครบถ้วน 

3.ประโยชน์แก่วงการวิชาการ 

- มีงานวิจัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นต้นแบบ  
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และอ้างอิงในการทํางานวิจัยอื่นได้ 

 

Literature Review 

ในการศึกษาเร่ืองโครงการศึกษาศักยภาพของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยอาศัย     กลไกด้านโลจิ

สติกส์ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการศึกษาและทบทวนแนวคิด เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น

กรอบในการศึกษา 

2.2  ชุมชนท้องถิ่นและการจัดการการท่องเท่ียว 

 2.2.1  ความหมายของชุมชนท้องถิ่น 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได้เขียนอธิบายคําว่า ชุมชน หมายถึง  เขตพื้นที่ ระดับ

ความคุ้นเคยและการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะอย่างที่ทําให้ชุมชนต่างไป

จากกลุ่มเพื่อนบ้าน มีลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นแบบเลี้ยงตนเองที่จํากัดมากกว่าสังคม แต่ในวงจํากัดเหล่านั้น

ย่อมมีการสังสรรค์ใกล้ชิดกว่าและมีความเห็นอกเห็นใจลึกซึ้งกว่าอาจมีสิ่งเฉพาะบางประการที่ผูกพัน

เอกภาพ เช่น เชื้อชาติ ต้นกําเนิดของชาติหรือศาสนา สอดคล้องกับ ชยันต์ วรรธนะภูมิ ( 2537:43) ที่กล่าวว่า 

เป็นสังคมหมู่บ้านที่สมาชิกของสังคมยังมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีความใกล้ชิดต่อกันอย่างไม่เป็น

ทางการ สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร มีค่านิยมที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน และยังสามารถรักษาแบบแผนการดํารงชีวิตแบบเดิมบางด้านไว้ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลที่

เกิดจากกระบวนการพัฒนาและความทันสมัย และ Sproule (1996)  กล่าวว่า  ชุมชนเป็นกลุ่มของประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกันทางสายเลือกหรือการสมรส หรืออาจจะมีการ

นับถือศาสนา อยู่ในกลุ่มทางการเมือง ชนชั้น หรือเป็นเพื่อนฝูงในวงสังคมเดียวกันก็ได้ สอดคล้องกับ 

ประเวศ วะสี (2535)  ที่กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มชนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันอาจเป็นการ

รวมตัวกันตามพื้นที่หรือไม่ใช่พื้นที่ก็ได้ สมาชิกของชุมชนมีการติดต่อสื่อสารกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มี

การกระทํากิจกรรมร่วมกัน มีการเรียนรู้ของชุมชนมีการติดต่อสื่อสารกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการ

กระทํากิจกรรมร่วมกัน มีการเรียนรู้ของชุมชน มีองค์กรชุมชนเป็นองค์กรชาวบ้าน องค์กรชุมชน  ไม่ใช่สภา

ตําบล สภาตําบลเป็นองค์กรกรปกครอง องค์กรชุมชนเป็นองค์กรการจัดการของชาวบ้าน ส่งเสริมให้ชุมชน

จัดการเร่ืองของตัวเองให้มากที่สุด  รวมทั้งการจัดการป่าไม้และทรัพยากรท้องถิ่นอื่นๆ ให้ชุมชนเชื่อมโยง

กันเป็นเครือข่าย 
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 2.2.2  การจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนท้องถิ่น 

  2.2.2.1  ความพร้อมของชุมชน  ความพร้อมของชุมชนเป็นศักยภาพของชุมชนที่จะมีส่วนร่วม

ในการจัดการการท่องเที่ยว จําเป็นต้องมีความพร้อม ได้แก่ 1) การมีทรัพยากร การท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ

ระบบนิเวศ  ได้แก่ ลักษณะชุมชนซึ่งได้ภายในหรือโดยรอบชุมชนอันเป็นทรัพยากรที่มีระบบนิเวศเด่นชัด 

หรือสัมพันธ์กับชุมชนทั้งในด้านการใช้ประโยชน์และการสงวนรักษาไว้โดยชุมชน  เป็นต้น 2) การมีองค์กร

ชุมชนหรือกลุ่มบุคคลในชุมชนที่สนใจในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่หรือคู่ขนานไปกับการ

จัดการชุมชนในด้านอ่ืนๆ และ 3) การประสานงานหรือปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกทั้งในด้าน

วิชาการการอนุรักษ์การท่องเที่ยว การศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างความรับรู้การเรียนรู้ การ

พัฒนาศักดิ์ศรีของชุมชน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ,2541 : 2 – 48) กล่าวว่า 

ชุมชนจะดําเนินอย่างมีประสิทธิผล และแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางก็ต่อเมื่อจัดตั้ง

ขึ้นบนฐานของรูปแบบที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเองและต้องดําเนินการโดยมีหลักการ

พิจารณา 3 ประการ  คือ สมาชิกต้องสามารถที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาของพวกเขา 

สมาชิกต้องสามารถเข้ร่วมอย่างเต็มที่ในการพยายามดําเนินการพัฒนา และสมาชิกต้องสามารถที่จะแบ่งปัน

ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างยุติธรรม 

2.3.4  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวดังได้

จัดให้มีการฝึกอบรมและการบรรยายให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มัคคุเทศก์  

ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  รวมถึงพระภิกษุ  สามเณร  และผู้มีอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในวงการ

ต่างๆ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการอาหาร พนักงานขับรถ พนักงานขับเรือ และพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่  

เป็นต้น  เนื้อหาในการอบรมจะเน้นและรณรงค์ในเร่ืองการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

ตลอดจนได้จัดโครงการอบรมจะเน้นและรณรงค์ในเร่ืองการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

ตลอดจนได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งช่วยดูแลรักษาทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลกรด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อภารกิจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการ

บริการ ด้านความปลอดภัย  และด้านความยั่งยืน  โดยมีการดําเนินการจัดต้ังสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว

แห่งชาติ และดําเนินการฝึกอบรมตามแผน  ได้แก่ มีการจัดต้ังทีมงานในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่

เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําหลักสูตรการ
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ฝึกอบรมจัดทําแผนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชิ  และได้ดําเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ  การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวได้กําหนดมาตรฐานและหลักสูตร

การพัฒนา (สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2547) ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลกรภาคการบริการ 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participation) 

4. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 

5. กําหนดกลุ่มเป้าหมายและดําเนินการด้านการตลาด 

6. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

7. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

8. พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

9. พัฒนาคุณภาพ  และระบบการจัดจําหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่น 

10. พัฒนาความพร้อม  และมาตรฐานสถานบริการและบริการอ่ืนๆ  

11. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

12. พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐาน ระบบโครงข่ายสารสนเทศ E- commerce 

13. พัฒนาและกํากับดูแล  ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

2.4  ค าจ ากัดความ การท่องเท่ียว (Tourism) 

 องค์การท่องเที่ยวโลก ( World Tourism  Organization หรือ WTO)  ให้ความหมายการท่องเที่ยว

หมายถึง การเดินทางใดๆ ก็ตามเป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล  3  ประการ ดังนี้ 

1. การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ใช่ไปตั้งหลักแหล่ง  

เป็นการถาวร 

2. การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของผู้เดินทางเอง ไม่ใช่  

การถูกบังคับไม่ใช่เพื่อทําสงคราม 

3. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ประกอบอาชีพหรือหารายได้แต่  
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เดินทางมาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อเยี่ยมเยียนญาติมิตร  เพื่อความเบิกบาน บันเทิงเริงรมย์ เพื่อเล่นกีฬา

ต่างๆ  เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้และเพื่อติดต่อธุรกิจนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกหลาย

ท่านที่ให้คําจัดความต่างๆ ดังนี้ 

 Mclntosh and  Gocldner  (1989) กล่าวว่า  การท่องเที่ยวเป็นผลรวมของปรากฏการณ์ต่างๆ และ

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับธุรกิจและบริการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมหรืแกรสร้างความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน  

 Berkarty and Medlik ( 1985  อ้างถึง ใน สุภาพร  มากแจ้ง ,2539) ความหมายของ การท่องเที่ยวที่

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเป็นของ The international Association of Scientific Experts in Tourism 

(AIEST) กําหนด โดยศาสตราจารย์ชาวสวิส  2 คน   คือ Hunziker and Kraft ให้  ความหมายของการ

ท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็นผลรวมของประสบการณ์พิเศษกับสัมพันธ์ภาพซึ่งเกิดจากการเดินทาง และ

การพักแรมต่างถิ่นเป็นการชั่วคราว โดยมิได้ประกอบอาชีพ  

 Gee  and Choy (1989)  กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางที่ทําให้นักท่องเที่ยวมีความ

เพลิดเพลินสนุกสนาน โดยที่นักเดินทางนั้นคือนักท่องเที่ยวนั่นเอง  

 International  Union of Official  Travel Organization  (อ้างถึงใน สุภาพร มากแจ้ง ,2539) ได้ให้

ความหมายการท่องเที่ยวจะต้องมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไข  3  ประการ คือ 

1.  การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว (Temporary) 

2.  การเดินทางด้วยความสมัครใจหรือจงใจ (Voluntary) 

3. การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพรับสินค้าจ้างหรือหา

รายได้ 

เศกสรรค์  ยงวณิชย์ (2541) อธิบายถึงความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว คือ การ

เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว ด้วยความสมัครใจ ตามวัตถุประสงค์ใดๆ ก็

ได้ ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
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Methodology 

แนวทางการทําวิจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามในคร้ังนี้ จะดําเนินการวิจัยโดยการลง

สํารวจพื้นที่จริง  การเข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม และเก็บข้อมูลศักยภาพ

ชองชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holder) ด้านการจัดการโลจิสติสก์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม   เช่น  ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว (ทัวร์) ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว (ไกด์)บริษัท

ให้บริการขนส่ง ร้านอาหาร  ร้านขายของที่ระลึก  ที่พัก  หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

 ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามและปริมาณของแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงครามที่มีจํานวนมาก  แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการกิจกรรมของ

นักท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม  การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ขาดประ

สิทธิ การขาดการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แท้จริง  ขาดการเชื่อมโยงของแหล่งข้อมูลต่างๆ

ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่สําคัญ  

 การศึกษานี้นักวิจัยคาดว่าจะเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  

นักท่องเที่ยว  ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holder) ให้ได้รับผลประโยชน์จากแนวทางการพัฒนาโดย

ใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม ทําให้

นักท่องเที่ยวมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ชุมชนและผู้ประกอบการมีรายได้

เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป  

 รายงานการวิจัยนี้ได้มีการออกแบบกระบวนการสํารวจและการวิจัยออกเป็น 8  ขั้นตอนหลักซึ่ง

ประกอบด้วย 

1. แนวทางการศึกษาวิจัย (Research  Methodology) 

2. กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual  Frame  work) 

3. การกําหนดคําถามสําหรับการวิจัย (Research Question) 

4. การกําหนดสมมติฐานการวิจัย  (Research  Hypothesis) 

5. การกําหนดขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population  and  Sampling  Procedure) 

6. วิธีการและขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Data  Collection) 

7. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Processing  and  Analysis) 
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8. การแปรผลและการเขียนรายงาน (Data Interpretation  and  Reporting) ในแต่ละขั้นตอนมี 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวทางการศึกษาวิจัย 

 การดําเนินการศึกษาซึ่งจะประกอบไปด้วย  10  ขั้นตอนหลัก คือ 

1. การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและโอกาสของการขยายความร่วมมือเป็นการกําหนดปัญหาและ  

ตั้งชื่องานวิจัย ณ ช่วงเวลาที่จะทําการศึกษาในเร่ืองนั้นๆ 

2. การกําหนดวัตถุประสงค์และคําถามสําหรับการวิจัยเพื่อจะหาข้อเท็จจริงจากการศึกษานั้นๆ  

และในการวิจัยที่จะทํานั้นจะทําอะไรบ้าง มีความชัดเจนมากกว่าข้อ 1 

3. การออกแบบกระบวนการวิจัยเป็นการเลือกและสร้างเคร่ืองมือที่จะใช้ในการวัด ข้อมูลเพื่อที่จะ  

ทําการสรุปผลการศึกษาวิจัย 

4. การจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เป็นการนําเคร่ืองมือที่สร้างหรือจัดหามาและ  

ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทดลองใช้ พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อมูลมี 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การตอบแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์เชิงลึก  และการประชุมกลุ่ม

ย่อย  ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น  

5. การประมวลผลข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเป็นการนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาดําเนินการ  

เพื่อให้ปรากฏตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ 

6. การวิเคราะห์และแปรผลจากข้อมูล หมายถึง การแปรผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

เพื่อคํานวณค่าสถิติต่างๆ รวมทั้งทดสอบสมมติ ฐาน 

7. การจัดทํารายงานและส่งฉบับร่างเป็นการนําข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อ 6  มาเสนอเป็นรายงานฉบับ 

ร่าง 
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8. รวบรวมความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขรายงาน 

9. นําเสนอรายงานต่อหน่วยงานให้ทุน 

10. จัดทําและส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดของการวิจัยจัดว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยให้นักวิจัยและผู้อ่านรายงาน

ฉบับนี้สามารถมองเห็นและเข้าใจองค์รวมของการศึกษาครั้งน้ี ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ แห่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม และสืบเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญกับเศรษฐกิจ

ของประเทศสําหรับการนําหลักการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวนั้น การวางแผน

เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสําคัญ 

เน่ืองจากเมื่อมีการพิจารณาแนวโน้มจํานวนนักท่องเที่ยวในอนาคตแล้วเห็นว่าจํานวนนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้นในทุกๆปี การศึกษาครั้งน้ีจึงทําการสํารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาศักยภาพชองชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake holder) ด้านการจัดการ      

โลจิสติสก์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อให้ทราบแนวทางในการนําระบบ     

โลจิสติกส์มาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการแนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบ  

โลจิสติกส์ในการ ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนําไป

เชื่อมโยงกับการศึกษาสภาพธุรกิจท่องเที่ยวของสมุทรสงครามในการพัฒนาการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การเคลื่อนที่ทางกายภาพ ( Physical Flow)   เช่น การเดินทางของนักท่องเที่ยว การลําเลียงสัมภาระของ

นักท่องเที่ยว และความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นต้น ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร 

(Information Flow) เช่น  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนําสถานที่ คําแนะนํา

เร่ืองข้อควรปฏิบัติในสถานที่และคําเตือนให้ระวังภัย เป็นต้น  ด้านการเคลื่อนที่ด้านการเงิน ( Financial 

Flow)  การอํานวยความสะดวกเร่ืองการจ่ายชําระค่าสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว และการซื้อต๋ัวเดินทางต่างๆ  

เป็นต้น   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัด

สมุทรสงครามซึ่งจะช่วยในการวางแผนระบบการท่องเที่ยวและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ

และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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 ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  

 

=ช= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักท่องเที่ยว ความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder)ในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

 

ศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติสก์ต่อการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

แนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ ตั้งศูนย์บริการนักท่องเท่ียว

แบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทท่ี 1 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยอาศัยกลไกด้าน       

โลจิสติกส์เพื่อจัดการระบบบริการท่องเที่ยวที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่

รัฐบาลให้ความส าคัญ เนื่องจากประเทศไทยได้รับรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวของทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติเป็นจ านวนมหาศาลในแต่ละปี  การจัดระบบบริการการท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจ

กับการจัดการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว การไหลเวียนของข้อมูลการท่องเที่ยว และการจัดการ

การไหลเวียนของกระแสเงินไปพร้อมๆกัน  ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

ของโครงการ นิยามศัพท์เฉพาะ ขอบเขตการวิจัย  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ  และ

แนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หลักการและเหตุผล 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมุ่งเน้น

ผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก                “สมุทรสงคราม”  เป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่า

มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย แต่กลับเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง และเป็น

ที่รู้จักกันอย่างดี ได้แก่ ตลาดน้ ายามเย็น  ดอนหอยหลอด  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  อุทยาน ร.2  วัด

อัมพวันเจติยาราม  วัดบางแคน้อย  ตลาดน้ าท่าคา  วัดจุฬามณี  วัดภุมรินทร์กุฏีทอง  อาสนวิหารฯ  

วัดศรัทธาธรรม  วัดเจริญสุขาราม   ชุมชนยี่สาร  ค่ายบางกุ้ง  วัดบางกะพ้อม  บ้านแมวไทย  

อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน  วัดประดู่  ป่าชายเลน  พิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ  บ้านพญาซอ  และชม

หิ่งห้อยยามค่ าคืน ทั้งนี้เน่ืองจากจุดเด่นของระยะทางไม่ห่างจากกรุงเทพฯ ท าให้เป็นตัวเลือกใน

ล าดับต้น ๆ ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือค้างคืนเพียงหนึ่ง

คืนเพื่อล่องเรือชมหิ่งห้อย และซึมซับบรรยากาศยามค่ าคืน (ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม) 

อย่างไรก็ดี สภาวะเศรษฐกิจและวิกฤติการณ์โรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H5N1) ส่งผล

ให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย

ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะนาย ฮารุฮิโกะ คุโรดะ ( Haruhiko Kuroda) ประธานธนาคารเพื่อ
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การพัฒนาแห่งเอเชีย ( Asian Development Bank - ADB) ว่า วิกฤติไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 

A(H5N1) ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบินในภูมิภาคเอเชีย  

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท าให้ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งของโลกที่มีรายได้หลักจากการ

ท่องเที่ยวลดลง ด้วยเหตุนี้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หันมาให้ความส าคัญและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยน าเสนอความเป็นวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ ซึ่งในปี 2552 การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ “ 12 เดือน 7 ดาว 9 

ตะวัน” และ “ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชการที่ 5” ขึ้น (การท่องเที่ยวของประเทศไทย) โดย

จังหวัดสมุทรสงครามเป็น 1 ในจังหวัดที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามด ารงและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

ไทยแต่ดั้งเดิมไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งควรได้รับการส่งเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้กลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประเทศไทย ตามแนวยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามข้อที่ 2 

ระบุ “การพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางล าคลอง”  

นอกจากนี้ ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นชุมชนที่มีศักยภาพสูง ในปี พ.ศ. 2550 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยผลส ารวจดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ 

และพบว่าสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความมั่นคงของมนุษย์สูงที่สุดในประเทศไทย (ดัชนีชี้วัด

คุณภาพชีวิตหรือความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีองค์ประกอบ 7 ข้อด้วยกันได้แก่ 1.สุขภาพ 2.ระดับ

การศึกษา 3.การท างาน 4.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 5.สภาพครอบครัว ความเป็นอยู่ 6.สภาพความ

เป็นอยู่ในชุมชน 7.วัฒนธรรม จิตวิญญาณ/ความเชื่อ  งานอดิเรก/สันทนาการ) ตัวชี้วัดนี้แสดงให้

เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาของชุมชนในจังหวัดสงคราม ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้น า

ชุมชนที่มีบทบาทเป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนระดับรากหญ้า ยกตัวอย่างเช่น  ร้อยโท พัชโรดม         

อุนสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลอัมพวาในปีพ.ศ.2547 ซึ่งเป็นผู้น าวิธีคิดในการพัฒนาท้องถิ่น 

การสร้างเมืองและชุมชนอัมพวาสู่ความยั่งยืนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ชุมชนใน

สมุทรสงครามยังเต็มไปด้วยผู้ประสานงานเครือข่าย หรือ อาสาสมัครชนชั้นกลาง  ที่มีบทบาท

ประสาน และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ หรือ  เอ็นจีโอในเชิงประเด็น หรือ

เครือข่ายองค์กรชุมชนในท้องถิ่นหรือพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน หรือ

ชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้ง สื่อชุมชนสมุทรสงคราม ศิลปินพื้นบ้าน 
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ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น และ  ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนในท้องถิ่นอย่าง

กว้างขวาง 

 อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยตระหนักว่า การให้บริการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

สมุทรสงครามนั้นยังคงมีอยู่จ านวนน้อยและมีจัดตั้งอย่างกระจัดกระจาย ส่งผลให้การประกอบ

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น บริการขนส่ง การให้บริการข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม 

ร้านขายของฝาก ร้านอาหารและกลุ่มสินค้า OTOP ยังไม่สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์และ

สร้างชื่อเสียงด้านสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามได้ อีกทั้งยังไม่มีการน า

กลไกด้านโลจิสติกส์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งๆที่โลจิสติกส์เป็น

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะน ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะ

ในเร่ืองธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้นเร่ืองการบริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  โดย

ค านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ 

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ แนวคิดเร่ืองโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ( Tourism Logistics) มีส่วน

ส าคัญอย่างมากส าหรับชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยการท่องเที่ยวในลักษณะของแหล่งที่มาของรายได้

หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน สุริยะ (2551) กล่าวไว้ว่า เร่ืองโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ( Tourism 

Logistics) คล้ายคลึงกับเร่ืองของการขนส่งส าหรับการท่องเที่ยว ( Tourism and Transport) แต่

ครอบคลุมกว้างกว่า โดยโลจิสติกส์การท่องเที่ยวครอบคลุมสามเร่ืองคือ การขนส่งนักท่องเที่ยว

และวัตถุสิ่งของ ( Physical Flow) การให้และรับข้อมูลข่าวสาร ( Information Flow) และการรับ

จ่ายเงิน ( Financial Flow) นอกจากนี้มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2550)  ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงความส าคัญ

ของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวว่า การจัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวแตกต่างจากการจัดการ    

โลจิสติกส์ของสินค้า ตรงที่ว่าการจัดการขนส่งคนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนั้น เป็นงานที่

ละเอียดอ่อนกว่าการส่งสินค้า เน่ืองจากนักท่องเที่ยวแต่ละคน กลุ่ม มีเป้าหมายในการท่องเที่ยวที่

แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวแบบเชิงสันทนาการ (Leisure Tourism) นั้นมีความ

ต้องการที่แตกต่างจาก นักท่องเที่ยวแบบเชิงนันทนาการ ( Recreation Tourism) และนักท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นต้น  เพราะฉะนั้น การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวจะมุ่งเน้น

ในเร่ืองความส าคัญของความสะดวกทันเวลา ความสะดวกสบาย  และความปลอดภัย ตรงตาม
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ความต้องการของแต่ตลาดหรือกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเร่ืองของการตรงต่อเวลาและทันเวลา

ซึ่งเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกประเภท 

ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน โลจิสติ กส์ยังเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับการจัดการการ

ท่องเที่ยว มิ่งสรรพ์ (2550) กล่าวอ้างว่า ประเทศไทยยังมุ่งเน้นการขายสินค้ามากกว่าการจัดการ

ระบบรองรับ ซึ่งที่จริงแล้วเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของการท่องเที่ยว องค์ประกอบอื่นๆ 

อย่างเช่น การจัดการของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการจัดการของรัฐนั้นก็เป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง ผลการศึกษาที่สภาวิจัยแห่งชาติสนับสนุนสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่ความดึงดูดใจของการท่องเที่ยวและการพัฒนา

ของเอกชนของประเทศไทยเป็นรองแค่สิงคโปร์ในภูมิภาคนี้  การจัดการระบบรองรับของรัฐของ

ประเทศไทยกลับเป็นรองทั้ง สิงคโปร์ และมาเลเซีย การศึกษานี้ยังพบด้วยว่าประเทศในภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง การจัดการของรัฐ  เป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว เน่ืองจากรัฐบาล

ส่วนใหญ่จะมุ่งส่งเสริมด้านการตลาดแต่ละเลยการให้ความส าคัญกับระบบรองรับ  

คณะผู้วิจัยค านึงถึงความส าคัญของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ หรืออีกอย่าง

คือระบบบริการการท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับการจัดการการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว  การ

ไหลเวียนของข้อมูลการท่องเที่ยว และการจัดการการไหลเวียนของกระแสเงินไปพร้อมๆ  กัน 

ทั้งนี้ จากการส ารวจเบื้องต้น คณะผู้วิจัยพบว่า การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวของประเท ศไทยที่มี

อยู่นั้นอยู่ในระดับที่ดีพอส าหรับนักท่องเที่ยวไทยแต่ยังอยู่ต่ ากว่าระดับมาตรฐานส าหรับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะด้านการให้บริการข้อมูลสาธารณะ อย่างเช่น ข้อมูลการเดินทาง 

(Map Information) ข้อมูลบริการเวลาของหาย ( Lost & Found) ข้อมูลบริการเวลาเจ็บป่วยมี

อุบัติเหตุ (Emergency Service) หรือ ( Emergency Road Service ข้อมูลบริการเกี่ยวกับการขอคืน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) ข้อมูลบริการพยากรณ์อากาศ ( Weather Forecast) ข้อมูลบริการ

ปฏิทินการท่องเที่ยว (Tourism Calendar) ข้อมูลบริการอัตราแลก       เปลี่ยนเงินตรา (Money 

Exchange) หรือข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของสถานที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น call center ของ ททท. เป็นต้น 

นอกจากนี้โลจิสติกส์การท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบยังเป็นการขานรับกระแสการบริหาร

จัดการโลจิสติกส์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ( Green Logistics) ที่ทั่วโลกก าลังให้ความสนใจ 
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ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรที่ส่งเสริม และให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก เช่นการจัดการ

ที่จอดรถสาธารณะ (Satellite Parking) และ รถบริการสาธารณะ (Shuttle Bus) ซึ่งจะช่วยลดปัญหา

มลภาวะทางอากาศ เป็นต้น 

เพื่อการท างานร่วมกันของชุมชนชาวสมุทรสงครามกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้อง เน่ืองจากการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวสมบูรณ์แบบต้องอาศัยการท างานแบบคลัส

เตอร์ของชุมชน กับกลุ่มของหน่วยราชการและเอกชนแต่ละหน่วยมาท างานร่วมกัน  ดังนั้น 

คณะผู้วิจัยจึงคิดว่า โลจิสติกส์การท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ 

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการศึกษา

ศักยภาพของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยอาศัยกลไกด้านโลจิสติกส์ในจังหวัด

สมุทรสงคราม โดยบูรณาการความรู้ในเชิงบริหาร วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสน

ศาสตร์ ร่วมกับประชาชนหรือชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

และสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ศึกษาศักยภาพชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holder)ด้านการจัดการโลจิสติสก์ต่อ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

3. แนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบ

ครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ข้อจ ากัดของการส ารวจการวิจัย 

 ในการส ารวจวิจัยครั้งน้ี อาจจะพบกับอุปสรรคดังนี้ 

1. การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการส ารวจวิจัยฯ คร้ังนี้คาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง  

เป็นนักท่องเที่ยว หน่วยงานและผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ

บางส่วนอาจจะไม่รู้สึกมั่นใจหรือเกรงว่าค าตอบที่ให้ผู้สัมภาษณ์ อาจจะส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานหรือการประกอบธุรกิจของตน ท าให้การเก็บข้อมูลอาจจะไม่ได้รับค าตอบที่แท้จริง  

 2. พื้นที่และระยะทางของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  แม้ว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการจะมีการก าหนดไว้โดยจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อาจจะกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตจังหวัด

สมุทรสงคราม กิจการเหล่านี้อาจจะมีความสลับซับซ้อน ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ

ส ารวจวิจัยฯ 

 3. การจัดเก็บและการรักษาข้อมูลต่างๆ   

  เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกสบายใจ หรือสะดวกใจในการที่จะให้ข้อมูลกับ

คณะผู้ศึกษาวิจัยรวมถึงบุคคลต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดหาหรือมอบเอกสาร ข้อมูล

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส ารวจวิจัยในครั้งนี้กับผู้วิจัย ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับและแบบสอบถาม 

รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะได้รับการจัดเก็บรักษาเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ข้อมูลและ

เอกสารต่างๆ จะได้รับการปกปิดและเก็บรักษาเป็นความลับ โดยคณะผู้วิจัยจะไม่มีการเปิดเผย

รายชื่อผู้หน่ึงผู้ใดต่อสาธารณะชนเป็นการเฉพาะ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การท่องเที่ยว  หมายถึง  การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อยู่เป็นการชั่วคราว เป็น

การเดินทางด้วยความสมัครใจ  เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่เพื่อการ

ประกอบอาชีพหรือการท างานหารายได้มายังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  

 นักท่องเที่ยว  หมายถึง   นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางจากถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรหรือไม่ก็

ตามมายังบริเวณแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อความสุขารมณ์ เพื่อประกอบ

ภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าธุรกิจบางอย่าง 

 แหล่งท่องเที่ยว  หมายถึง  สิ่งดึงดูดใจที่ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม ซึ่งรวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น

สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง

วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ที่มีลักษณะเด่น 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  หมายถึง  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพื่อให้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมีความเจริญก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพในการ

รองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการด าเนินการเพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยว

ในระดับที่เหมาะสม 

 ศักยภาพของชุมชน  หมายถึง  พลังความสามารถของประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัด

สมุทรสงคราม ในการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัด  ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้      

1)ด้านการเคลื่อนที่ทางกายภาพ ( Physical Flow)    2) ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร 

(Information Flow) 3) ด้านการเคลื่อนที่ด้านการเงิน ( Financial Flow) 4) ด้านกฎหมาย/

กฎระเบียบ (Law/regulation) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stake holder) หมายถึง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น  ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว (ทัวร์) ผู้ให้บริการ

นักท่องเที่ยว (ไกด์)บริษัทให้บริการขนส่ง ร้านอาหาร  ร้านขายของที่ระลึก  ที่พัก  หน่วยงาน

ราชการ เป็นต้น 
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 โลจิสติกส์ (Logistic)  หมายถึง เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากร

อย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการ

ผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ       

โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและ

สถานที่ 

 การเคลื่อนที่ทางกายภาพ ( Physical Flow)  หมายถึง  การเดินทางของนักท่องเที่ยว การ

ล าเลียงสัมภาระของนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบายในการเดินทาง  

 การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร ( Information Flow) หมายถึง  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่

นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ป้ายแนะน าสถานที่ ค าแนะน าเร่ืองข้อควรปฏิบัติในสถานที่และค า

เตือนให้ระวังภัย 

 การเคลื่อนที่ด้านการเงิน ( Financial Flow)  หมายถึง  การอ านวยความสะดวกเร่ืองการ

จ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว และการซื้อต๋ัวเดินทางต่างๆ  

ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Law/regulation) หมายถึง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเปิดสถานบริการ   

 สิ่งที่มีให้บริการ ( Avalilability)  หมายถึง  ประเภทของยานพาหนะที่มีให้บริการ เส้นทาง

ที่เปิดให้บริการ ระดับชั้นของคุณภาพของบริการที่มีให้บริการ เช่น ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง รวมทั้ง

บริการเสริม เช่น ลิฟท์  ส าหรับผู้พิการหรือผู้มีสัมภาระหนัก ตู้เก็บสัมภาระ (ล็อคเกอร์)และ

เคร่ืองมือสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

 การเข้าถึง  ( Accessability) หมายถึง  ความสามารถของผู้คนที่จะสามารถใช้บริการได้ 

การอ านวยความสะดวกให้ผู้คนมาใช้บริการได้ เช่น เวลาและสถานที่จ าหน่ายตั๋ว ที่ต้ังของสถานี

รถไฟ ที่ตั้งของป้ายรถเมล์ เป็นต้น 

 ข้อมูลข่าวสาร ( Information) หมายถึง  การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว 

เพื่อให้ผู้โดยสารไม่เกิดความสับสนในการเดินทางและสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ รวมถึง
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สถานที่ที่ให้ข้อมูลข่าวสารน้ันต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อข่าวสารได้

โดยง่าย ไม่ติดประกาศไว้ในที่ลึกลับเกินไป 

 เวลา ( Time)  หมายถึง  การจัดตารางเวลาในการเดินรถหรือการให้บริการที่เหมาะสม ไม่

ทิ้งช่วงนานเกินไปจนท าให้ผู้โดยสารรอนานมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปจนไม่มีผู้โดยสาร ความ

รวดเร็วในการเดินทาง รวมทั้งความสามารถในการรักษาเวลา ความตรงต่อเวลา  

 การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว ( Customer care) หมายถึง  ความค านึงถึงสวัสดิภาพของ

ผู้โดยสาร เช่น ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั่ง ห้องน้ า พื้นและที่เก็บสัมภาระ การบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนยานพาหนะ การมีสถานที่แยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบบุหรี่และไม่สูบ 

และการมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยและรับเร่ืองราวร้องทุกข์บนยานพาหนะ รวมทั้ง

การให้ส่วนลดส าหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจ า 

 ความสะดวกสบาย ( Comfort)  หมายถึง  ความเอาใจใส่ในการจัดให้บริการอัน

สะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร ทั้งด้านกายภาพ เช่น  เบาะนั่ง ช่องว่างส าหรับการเหยียดเท้า  การ

ออกแบบห้องโดยสารให้เหมาะส าหรับสรีระของมนุษย์ การปรับอุณหภูมิและความชื่นในห้อง

โดยสารให้พอเหมาะ และความเงียบสงบในการเดินทาง 

 ความปลอดภัย ( Safety) หมายถึง  การปราศจากอุบัติเหตุในการเล่นไปของยานพาหนะ 

รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุในห้องโดยสาร ไม่มีการ่วงหล่นของสิ่งของสัมภาระมาโดนผู้โดยสาร การ

เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในห้องโดยสาร และการมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  

 ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Environmental Friendliness) หมายถึง การลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์  และคาร์บอนมอนน็อกไซด์  การไม่มีก๊าซคลอรีน อัน

จะท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ การไม่ปล่อยขยะและของเสียออกไปจากยานพาหนะโดยไม่

ผ่านการบ าบัด การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งการไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้คนที่อาศัยอยู่

ระหว่างเส้นทางที่ยานพาหนะแล่นผ่าน 

 แม่เหล็กดึงดูดนักเท่องเที่ยว หมายถึง  สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ งานเทศกาล  หรือสิ่ง

ส าคัญที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชม ซึ่งสิ่งเหล่านั้นท าหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้
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นักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองท่องเที่ยวนั้น หากปราศจากแม่เหล็กดังกล่าวก็อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยว

มาเยือนมากนัก แม่เหล็กนี้ท าหน้าที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของสรรพสิ่งเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว 

ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือกจิกรรมต่างๆที่เข้ามาเพื่อบริการนักท่องเที่ยว  

 ถนนคนเดิน  หมายถึง ย่านหรือถนนที่ปิดการจราจรไม่ให้มียานวามสะดวกพาหนะผ่าน

สัญจร เพื่ออ านวยความสะดวกให้คนเดินเท้าได้ท่องเที่ยวรอบบริเวณส าคัญของเมืองและซื้อสินค้า  

 จุดท าเงิน หมายถึง สถานที่ บริการหรือย่านที่จัดไว้ส าหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 

ด้วยการคาดการณ์แล้วว่านักท่องเที่ยวจะมีอารมณ์อย่างไรเมื่อมาถึงจุดน้ัน เช่น ตื่นเต้น เมื่อยล้า หิว

กระหาย หรือต้องการรีบแสวงหาสิ่งของเพื่อไปเป็นของฝากก่อนที่จะจากเมืองนั้นไป  

 การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง หมายถึง  การท าให้การท่องเที่ยวไม่ได้

เป็นเพียงแต่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสร้างความ

เพลิดเพลินใจ เช่น การจัดเส้นทางผ่านสถานที่อันสวยงาม การจัดกิจกรรมบนยานพาหนะ การ   

เสริฟอาหารชั้นเลิศบนยานพาหนะ 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

พื้นที่อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จ านวน 11 ต าบล อ าเภออัมพวา จ านวน 12 ต าบล อ าเภอ

บางคนฑี จ านวน 13 ต าบล  โดยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม  

2. ขอบเขตเชิงเน้ือหา  

การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาในเร่ืองการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้

กลไกของโลจิสติกส์เข้ามาช่วยในการพัฒนาความพร้อมของชุมชน อีกทั้งในแง่มุมความร่วมมือ

ของประชาชนหรือชุมชนที่อาศัยเพื่อท าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม และ

ยังต้องมีการศึกษาในเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบของพื้นที่นั้นๆถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา

ทุกรูปแบบ 
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3. ขอบเขตด้านเวลา 

ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง ตุลาคม 2553 

 

ผลการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ประโยชน์แก่ชุมชน 

- สร้างนักปราชญ์ชาวบ้านเพื่อน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- การท างานร่วมกับนักวิชาการโดยการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งศูนย์  

ให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

- การสร้างงานสร้างรายได้ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจากการที่มีศูนย์ให้บริการ  

ท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

2.ประโยชน์แก่นักท่องเท่ียว 

- เกิดความความสะดวกในการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด 

สมุทรสงคราม 

- ได้รับทราบข้อมูลในการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างละเอียดและ  

ครบถ้วน 

3.ประโยชน์แก่วงการวิชาการ 

- มีงานวิจัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นต้นแบบ  

และอ้างอิงในการท างานวิจัยอื่นได้ 

 

แนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ  

สอดคล้องกัน และน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม  
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2. เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นฐานข้อมูลตัดสินใจด้าน 

ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์กับการท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานของจังหวัด 

3. เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ส าหรับผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นในการพัฒนา  

ตนเองและจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของท้องถิ่นส าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเร่ืองโครงการศึกษาศักยภาพของชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยอาศัย     

กลไกด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีการศึกษาและทบทวนแนวคิด เอกสารและ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการศึกษา 

2.1  ความหมายของศักยภาพ 

 การศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ ได้ให้ความหมายของคําว่า “ศักยภาพ” แตกต่างกัน

ดังต่อไปนี้ 

 ศักยภาพ (นิติธร เทพเทวิน ,2538) หมายถึง  ความพร้อมและความสามารถที่จะดําเนินงาน

ได้โดยลําพังรวมทั้งโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะผลักดันให้เป็นไปตามที่คาดหวัง 

 ศักยภาพ (กนกพร  ชัยวรพร ,2538)  หมายถึง  ความสามารถของ บุคคล หรือ องค์การใน

การกระทําการดําเนินการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้สภาวะแวดล้อม

และขอบเขตที่กําหนด 

 ศักยภาพ (ชมนาด  ตันติเสรี ,2546) หมายถึง  พลังความสามารถของบุคคลหรือองค์กรทั้ง

ที่มองเห็นได้และซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซึ่งสามารถจะนําออกมาใช้เพื่อดําเนินการหรือประกอบ

กิจการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นผลสําเร็จ ศักยภาพมีลักษณะไม่ตายตัว แต่

อาจจะทําให้มีมากขึ้นหรือแข็งแรงจากการพัฒนา จึงถือได้ว่าศักยภาพเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การ

พัฒนาการท่องเที่ยวสําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และยังจําเป็นต่อความเจริญก้าวหน้าและการ

พัฒนาในอนาคตอีกด้วย 

 ศักยภาพ (ชาติชาย  มณีกาญจน์ ,2538)  หมายถึง ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคล หรือ

กลุ่มบุคคลซึ่งนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
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 ศักยภาพ (นภดล กฤษณะวณิช ,2547)   หมายถึง ระดับความสามารถในการจัดการของ

องค์กรชุมชนด้านเกษตร โดยวัดได้จากความเข้มแข็งของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มการ

กําหนดกฏระเบียบ สมาชิก คณะกรรมการกลุ่ม กิจกรรมและการระดมทุนภายในกลุ่ม  รวมถึง 

การพัฒนากลุ่มในอนาคต ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม 

 ศักยภาพ (สันติภรณ์  เขมาภิรมย์ ,2547)  หมายถึง  ความรู้ความสามารถในการคิดปฏิบัติ

ความสามารถที่จะแก้ปัญหาของกลุ่มเพื่อให้มีสถานะภาพทางสังคม เศรษฐกิจ  เพื่อให้การจัดการ

กลุ่มดําเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ศักยภาพ (จารุพรรณ  สายสุคนธ์ ,2538)  หมายถึง ขีดความสามารถของกลุ่ม และองค์กร

ท้องถิ่นที่ดําเนินงานในการตอบสนองความต้องการและแก้ไขสภาพปัญหาของคนส่วนใหญ่ใน

ชุมชน รวมทั้งความสามารถของชุมชนในการประสานความร่วมมือกับภายนอกชุมชน 

 ศักยภาพของประชาชน (วรารัตน์  ตรีธนวัต ,2544)  ความสามารถของประชาชนในด้าน

ดังนี้คือ 1) การเปิดรับข่าวสารทั่วไป 2) การแสวงหาข่าวสาร 3) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลเพื่อ

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และ 4) ความตระหนักในปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

ระบุปัญหา สาเหตุ แนวทางและผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหา  รวมถึงแนวทางการรวมกลุ่มและ

ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

2.2  ชุมชนท้องถิ่นและการจัดการการท่องเท่ียว 

 2.2.1  ความหมายของชุมชนท้องถิ่น 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ได้เขียนอธิบายคําว่า ชุมชน หมายถึง  เขตพื้นที่ 

ระดับความคุ้นเคยและการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะอย่างที่ทํา

ให้ชุมชนต่างไปจากกลุ่มเพื่อนบ้าน มีลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นแบบเลี้ยงตนเองที่จํากัดมากกว่า

สังคม แต่ในวงจํากัดเหล่านั้นย่อมมีการสังสรรค์ใกล้ชิดกว่าและมีความเห็นอกเห็นใจลึกซึ้งกว่า

อาจมีสิ่งเฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ เช่น เชื้อชาติ ต้นกําเนิดของชาติหรือศาสนา 

สอดคล้องกับ ชยันต์ วรรธนะภูมิ ( 2537:43) ที่กล่าวว่า เป็นสังคมหมู่บ้านที่สมาชิกของสังคมยังมี

ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีความใกล้ชิดต่อกันอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพ
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ด้านการเกษตร มีค่านิยมที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และยังสามารถรักษา

แบบแผนการดํารงชีวิตแบบเดิมบางด้านไว้ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลที่เกิดจาก

กระบวนการพัฒนาและความทันสมัย และ Sproule (1996)  กล่าวว่า  ชุมชนเป็นกลุ่มของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกันทางสายเลือกหรือการ

สมรส หรืออาจจะมีการนับถือศาสนา อยู่ในกลุ่มทางการเมือง ชนชั้น หรือเป็นเพื่อนฝูงในวง

สังคมเดียวกันก็ได้ สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี ( 2535)  ที่กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของ

กลุ่มชนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันอาจเป็นการรวมตัวกันตามพื้นที่หรือไม่ใช่พื้นที่ก็ได้ สมาชิกของ

ชุมชนมีการติดต่อสื่อสารกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการกระทํากิจกรรมร่วมกัน มีการเรียนรู้

ของชุมชนมีการติดต่อสื่อสารกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการกระทํากิจกรรมร่วมกัน มีการ

เรียนรู้ของชุมชน มีองค์กรชุมชนเป็นองค์กรชาวบ้าน องค์กรชุมชน  ไม่ใช่สภาตําบล สภาตําบล

เป็นองค์กรกรปกครอง องค์กรชุมชนเป็นองค์กรการจัดการของชาวบ้าน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการ

เร่ืองของตัวเองให้มากที่สุด  รวมทั้งการจัดการป่าไม้และทรัพยากรท้องถิ่นอื่นๆ ให้ชุมชน

เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 

 2.2.2  การจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนท้องถิ่น 

  2.2.2.1  ความพร้อมของชุมชน  ความพร้อมของชุมชนเป็นศักยภาพของชุมชนที่จะ

มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว จําเป็นต้องมีความพร้อม ได้แก่ 1) การมีทรัพยากร การ

ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ  ได้แก่ ลักษณะชุมชนซึ่งได้ภายในหรือโดยรอบชุมชนอัน

เป็นทรัพยากรที่มีระบบนิเวศเด่นชัด หรือสัมพันธ์กับชุมชนทั้งในด้านการใช้ประโยชน์และการ

สงวนรักษาไว้โดยชุมชน  เป็นต้น 2) การมีองค์กรชุมชนหรือกลุ่มบุคคลในชุมชนที่สนใจในการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่หรือคู่ขนานไปกับการจัดการชุมชนในด้านอ่ืนๆ และ 3) 

การประสานงานหรือปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกทั้งในด้านวิชาการการอนุรักษ์การ

ท่องเที่ยว การศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างความรับรู้การเรียนรู้ การพัฒนา

ศักดิ์ศรีของชุมชน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ,2541 : 2 – 48) กล่าว

ว่า ชุมชนจะดําเนินอย่างมีประสิทธิผล และแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง

ก็ต่อเมื่อจัดตั้งขึ้นบนฐานของรูปแบบที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเองและต้อง
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ดําเนินการโดยมีหลักการพิจารณา 3 ประการ  คือ สมาชิกต้องสามารถที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาของพวกเขา สมาชิกต้องสามารถเข้ร่วมอย่างเต็มที่ในการพยายามดําเนินการ

พัฒนา และสมาชิกต้องสามารถที่จะแบ่งปันประโยชน์จากการพัฒนาอย่างยุติธรรม 

  2.2.2.2  บทบาทและความสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย ( 2541 : 104) ได้กล่าวถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีบทบาทและ

ความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ ได้แก่ 

   1)  เป็นเจ้าของพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียน ทั้งโดยได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์

กับนักท่องเที่ยว ขายสินค้า และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

   2) เป็นผู้จําหน่ายสินค้าในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือในชุมชนนักท่องเที่ยว

มักสนใจมาดูกิจกรรมในชุมชนและจับจ่าย ซื้อสินค้า หัตถกรรมหรือผลิตผลการเกษตรจากชุมชน

ทําให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว เช่น อัมพวา  ดอนหอยหลอด เป็นต้น  

   3) เป็นผู้ให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ท่องเที่ยวเกิดใหม่ที่ยังไม่มีการลงทุน

ธุรกิจใดๆ ชุมชนมักมีโอกาสในการให้บริการในระยะเร่ิมแรก เช่น บังกะโล ที่พักแบบง่ายๆ  

   4)  เป็นผู้ให้บริการกรท่องเที่ยวชุมชน บางพื้นที่ที่ชุมชนมีความเข้มแข็งหรือมี

ระบบการจัดการที่ดี มีจุดสนใจร่วมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต การอนุรักษ์ และการต่อสู้ทางสังคม ได้

จัดให้การรองรับการท่องเที่ยวในเชิงรุก หรือใช้เงื่อนไขการท่องเที่ยวในการสร้างความสัมพันธ์

และความเข้าใจกับบุคคลภายนอก  จึงเกิดบริการการท่องเที่ยวชุมชนที่มีรูปแบบพิเศษ คือ มีการ

พักแรมร่วมกับชาวบ้าน  การร่วมกิจกรรมทางสังคม อาชีพหรือการอนุรักษ์ต่างๆ  

   5)  ชุมชนที่อยู่ในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น องค์กรบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันมีบทบาท

ในการท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งในฐานะผู้จัดการเก็บและกําจัดของเสีย  พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว องค์กร

ลักษณะนี้เป็นองค์กรชุมชนแบบตัวแทน จึงมักขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงลักษณะการพัฒนา

พื้นที่มีการรองรับการท่องเที่ยวแบบทั่วไปๆ มากกว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงมุ่งพัฒนาทาง

กายภาพมากกว่าการจัดสื่อความหมายธรรมชาติ และการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน  
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  2.2.2.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น   ได้มีผู้รู้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

  ดรรชนี  เอมพันธุ์ และสุรเชษฏ์  เชษฐมาส ( 2539 : 4-5)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบ

ต่างๆ จะช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม  และเมื่อคน

ในท้องถิ่นเกิดความรู้ความเข้าใจ ซาบซึ้งในทรัพยากรท้องถิ่นที่ทํารายได้ให้แก่ประชาชนท้องถิ่น

ได้มากพอที่จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเกิดการหวงแหนและ

รักษาทรัพยากร โดยจะนํามาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

  ภราเดช  พยัฆวิเชียร ( 2539 : 3)  กล่าวไว้ว่า  เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย

ความอดทนและตั้งใจจริง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจให้แก่นักธุรกิจด้วยว่า สังคม ธรรมชาติ 

วัฒนธรรมเป็นทุนด้วย หากไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ธุรกิจจะ

พบปัญหาสิ่งแวดล้อม  สังคม วัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจไม่ยั่งยืน 

  ส่วน สรัสวดี  อาสาสรรพกิจ ( 2542)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน 

คือ ต้องพยายามใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น บุคลากรในทอ้งถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยรายได้

จากการท่องเที่ยวคืนเป็นภาษีชุมชน มีนโนบายให้คนในชุมชนลงทุน การพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชุมชน สนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ชุมชนจะต้อง

สามารถรับและปฏิเสธการท่องเที่ยวได้ ชุมชนต้องสามารถร้องเรียนบริษัทนําเที่ยวที่ทําความ

เสียหายแก่สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมได้ 

  การมีส่วนร่วมของชุมชนในปัจจุบันมีหลายระดับ การสร้างโอกาและศักยภาพของ

ชุมชนมีปัจจัยที่ควรสนับสนุนและเตรียมการ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย,2541)  ดังนี้ 

1)  การมีส่วนร่วมระดับรับผลประโยชน์ทางตรง ได้แก่ การจัดกิจกรรมการ  

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใช้บริการที่ชุมชนสามารถให้บริการได้มากที่สุด การจัดพื้นที่สําหรับการ

จําหน่ายสินค้าโดยชุมชน  และการแนะนําหรือจัดไว้ในโปรแกรมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
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และซื้อผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลจากอาชีพของชุมชนในชุมชนการมีส่วนร่วมระดับนี้ องค์กร

ปกครองท้องถิ่นหรือราชการจัดระบบและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  

2)  การมีส่วนร่วมระดับชุมชนรวมกลุ่มจัดระบบการบริการนักท่องเที่ยว ได้แก่  

วางมาตรการรองรับการท่องเที่ยว จัดระบบการให้บริการให้เกิดความสะดวกและมีมาตรฐาน

เดียวกัน และชุมชนประสานงานกับบริษัทนําเที่ยวหรือนักท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลการขอรับ

บริการจากชุมชนหรือสมาชิก อาจเป็นกลุ่มที่รวมตัวกัน หรือกลุ่มชุมชนที่มีอยู่เดิมหรือองค์การ

ปกครองท้องถิ่น เช่น  องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นผู้ในดําเนินการ โดยความเห็นชอบจาก

สมาชิกในชุมชน 

3)  การมีส่วนร่วมระดับชุมชนรวมกลุ่มดําเนินการ  ได้แก่ ชุมชนรวมกลุ่มเป็น  

องค์กรที่เข้มแข็ง จัดระบบการประสานงานการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ การรักษาสิ่งแวดล้อมการ

พิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิก  จัดระบบการให้บริการ  โดยมีการแบ่งภาระหน้าที่และจัดสรร

ผลประโยชน์และรายได้อย่างเหมาะสม ชุมชนเตรียมการด้านข้อมูลระบบนิเวศ วิถีชีวิตชุมชน

รวมทั้งสื่อและเคร่ืองมือในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน  ทั้งนี้ องค์กรปกครองท้องถิ่น อาจ

ดําเนินงานได้ในขอบเขตของหน้าที่ได้ระดับหนึ่ง 

4)  การมีส่วนร่วมระดับลงทุนหรือร่วมทุนกับองค์กรอ่ืนๆ ได้แก่ ดําเนินงาน  

ทางธุรกิจชุมชนโดยการระดมทุนจากสมาชิกหรือจากผู้สนใจจากภายนอกหรือร่วมทุนกับ

ผู้ประกอบการที่ดําเนินงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุมชนในรูปบริษัทหรือ

รูปแบบอื่นๆ 

  2.2.2.4  ชุมชนกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่ม

การจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการ

ขยายตัวของนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกลุ่มพื้นที่ พร้อม

ทั้งสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรม

และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงขีด
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ความสามารถของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการและผลิตภัณฑ์

ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว กวดขันมาตรฐานด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการแก้ไข

ปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ

ท่องเที่ยว การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มี

คุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละประเภท  ส่งเสริมบทบาทชุมชน

และองค์กรชุมชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าครบวงจรการ

รณรงค์สร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องแก่ชุมชน และท้องถิ่นในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน และ

บริการในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยว ให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว

มีระยะพักนานและนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มการ

ประชุม 

 สรุปได้ว่า ชุมชนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของพื้นที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการการท่องเที่ยว

การรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้จําหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ดังนั้น องค์ประกอบที่สําคัญ คือ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว

ความสนใจของกลุ่มบุคคลในชุมชน และปฏิสัมพันธ์ในการจัดการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งการ

มีส่วนร่วมนี้มีทั้งระดับผลประโยชน์ทางตรง ระดับชุมชนหรือกลุ่ม และระดับร่วมทุนกับองค์กร

อ่ืน 

 2.3  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

  2.3.1  ศักยภาพของคน 

  ศักยภาพ  หมายถึง ภาวะแฝง อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทําให้

พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,2525) เมื่อคนใน

ชุมชนมีศักยภาพ ย่อมสนับสนุนให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล บน

พื้นฐานของการช่วยเหลือตนเอง สมรรถภาพหรือศักยภาพของบุคคลควรมีในปัจจุบัน ดังนี้  
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1.  ศักยภาพด้านมโนทัศน์  การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาชีพมากขึ้น  

2. ศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน 

3. ศักยภาพด้านบริบททั้งเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 

4. ศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสาร 

5. ศักยภาพด้านการบูรณาการ 

6. ศักยภาพด้านการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 คน  เป็นองค์ประกอบสําคัญของชุมชนท้องถิ่น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น 

(สมพันธ์  เตชะอธิก และคณะ,2540 : 1-9)  ดังนี้  

1. ผู้นํา ถือเป็นผู้กุมความอยู่รอดขององค์กรชาวบ้าน หากผู้นําได้รับการยอมรับ มีบารมี  

มีความสามัคคี ปฏิบัติดี มีความสามารถ และคิดถึงส่วนรวม ก็จะสามารถนําพาองค์กรชาวบ้านให้

ประสบความสําเร็จและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวบ้านได้ 

2. สมาชิก การที่สมาชิกได้มีส่วนร่วมทั้งด้านความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การ 

ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ตลอดจนมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากองค์กร โดยอาจจะ

เข้าร่วมกิจกรรมบ้าง ไม่เข้าร่วมบ้าง และประเภทเฝ้าดูเฉยๆ ซึ่งมีมากกว่าประเภทอ่ืน  

3. ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่เข้าร่วมอยู่ในองค์กร แต่ก็มีผลต่อการดํารงอยู่ในความเข้มแข็ง  

ขององค์กรชาวบ้าน เพราะเป็นกลุ่มที่เฝ้าดูติดตามวิพากษ์วิจารณ์ และพร้อมจะเข้าร่วมหรือไม่เข้า

ร่วมกับองค์กร 

 มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ จําต้องเรียนรู้และให้ความสําคัญในกฎเกณฑ์ของ

ธรรมชาติ เพราะการเรียนรู้ในการอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์จะสร้าง

จิตสํานึกกํากับให้บุคคลเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติก่อเกิดเป็น

จริยธรรมต่อธรรมชาติต่อไป  ซึ่งกระบวนการที่จะส่งเสริมให้ก่อเกิดเป็นจริยธรรมต่อธรรมชาติ 

ควรเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( Participatory Learning) (รุ่งทิพย์ กล้าหาญ ,2548 : 

147) เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนและสังคมให้เหมาะสมกับกฏเกณฑ์ของธรรมชาติและระบบนิเวศ
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นั้นสําหรับพฤติกรรมของการอนุรักษ์ระบบนิเวศเกิดขึ้นได้ยาก ไม่สามารถอาศัยบอกเล่าให้

ความรู้อย่างเดียว ในอดีตชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยและคลุกคลีกับธรรมชาติ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมได้ถูกแปรรูปเป็นสินค้า เป็นสิ่งอํานวย

ความสะดวกมากมาย ก่อเกิดเป็นกําแพงปิดกั้นความจริงที่ว่า ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมคือส่วน

หนึ่งของชีวิต หากแต่ได้สร้างมุมมองว่าตนพึ่งพาเงินมากกว่าธรรมชาติ และเชื่อว่าหากมีความรู้

เทคโนโลยีดีพอก็จะสามารถจัดการกับทุกสิ่งโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้กลไกของธรรมชาติ ดังนั้นการ

สร้างความรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติ การเชื่อมโยงชีวิตกับธรรมชาติเป็นการเรียนรู้ที่สําคัญ มี

การศึกษาว่า เกษตรกรบางคนทําไมจึงปลูกมันฝร่ังพันธุ์ดี ในขณะที่เพื่อนเกษตรกรในหมู่บ้าน

เดียวกันยังปลูกพันธุ์เก่า ทําไมชาวชนบทบางคนจึงย้ายถิ่นหนีความยากจนไปตั้งตัวใหม่ แต่บาง

คนไม่ย้ายถิ่นและไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพ ทําให้พบว่า คนไทยที่มีการกระทําที่จัดว่าเป็นพฤติกรรม

ของคนดีหรือพฤติกรรมของคนเก่งนั้นมีลักษณะทางจิตใจที่สําคัญ 8  ประการ ในปริมาณที่

แตกต่างจากคนที่ดีน้อยหรือเก่งน้อย ( ซึ่งอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคนที่ดีมากและเก่งมาก ) 

นั่นคือ คนที่ดีมากและเก่งมาก เป็นคนที่ 1) มีคุณธรรมต่างๆ สูง คือ เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของ

ความดีงามต่างๆ และเห็นโทษของความชั่วต่างๆ ในทางวิชาการเรียกว่า เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ

คุณธรรม 2) มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวน้อย  แต่เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ส่วนรวม  

และเห็นแก่หลักการหรืออุดมคติมากกว่า 3)  มุ่งอนาคตและควบคุมตนได้มาก เห็นความสําคัญ

ของอนาคต มีการวางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รู้จักบังคับตนให้อดได้รอได้ 4) แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์สูง มุมานะ บากปั่นฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อทําความดีและทํางานอย่างขยันขันแข็งตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 5) เชื่ออํานาจในตน เชื่อว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว เชื่อว่าผลดีและผลเสียที่เกิดกับ

ตนนั้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการกระทําของตนเองทั้งในปัจจุบันและในอดีต  6)  ความสามารถ

ทางการรู้การคิดสูงเป็นผุ้ที่มีความฉลาดคิดได้หลายแง่มุม และคิดได้ในเชิงรูปธรรมและนามธรรม

อย่างลึกซึ่ง  7) มีประสบการณ์ทางสังคมสูง รู้ธรรมชาติของมนุษย์และสังคมอย่างถูกต้อง 

กว้างไกล รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  และ 8) สุขภาพจิตดี มีอารมณ์ผ่องใส วิตกกังวลน้อย หรือ

เหมาะสมกับเหตุการณ์ รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2531) 
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  2.3.2  การพึ่งพาตนเอง 

  การพึ่งพาตนเอง  ( Self –Sufficiency)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราช

ดํารัสเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม  2540  ซึ่ง สุเมธ ตันติเวชกุล (2542)  กล่าวถึง 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจะต้องยึดหลักการสําคัญ

ที่อาจจะแยกได้สําคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

1.  ด้านจิตใจ  ทําตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง  มีจิตสํานึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและ  

โดยรวม 

2. ด้านสังคม ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชน  

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพิ่ม  

คุณค่า 

4. ด้านเทคโนโลยี (ภูมิปัญญาชาวบ้าน)  ก็ต้อมีพอควรเพื่อการดํารงชีวิตใน 

พื้นบ้านการพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับภูมิสังคม 

5. ด้านเศรษฐกิจ  ต้องปรับทิศทางในเบื้องต้นมุ่งลดรายจ่ายก่อน ละเลิกการ  

แก่งแย่งผลประโยชน์ในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  

 หลักการในการดําเนินชีวิตจากแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต้องพัฒนาให้คนมีคุณลักษณะ 

ได้แก่ 1) การพึ่งพอตนเอง 2) การทํางานการแก้ปัญหา  3) การแสวงหาความรู้ และ 4) การพัฒนา

ตนเอง การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาตนเอง เราต้องทําให้เขาสามารถที่จะคิดและเห็นความสําคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติ เพราะทุกวันน้ีเรามียุคการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมา เราตัดสิทธิโอกาส

ของทางของชาวบ้านที่จะเข้าถึงทรัพยากรไปจนหมด (เสน่ห์  จามริก ,2549 : 31)  การพึ่งพาตนเอง

เป็นการจัดการ “ทุน” ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และทุนไม่ได้หมายถึงตัวเงินอย่างเดียวหากแต่

หมายรวมถึงคนและฐานทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นของชุมชนด้วย (วิโรจน์ คงปัญญา ,2549 : 28) การ

เข้าไปยุ่งกับชีวิตชาวบ้านของรัฐ ทําให้ชาวบ้านไม่สามารถปรับตัวและสืบทอดระบบคุณค่าดั้งเดิม
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ให้มาอยู่ในระบบของปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและเป็นทุนนิยมได้ สิ่งที่ตามมาคือหนี้สินและ

ปัญหาต่างๆ ควรกลับไปเรียนรู้รากเหง้า คือ ระบบการคิด ภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น ซึ่งเป็น

รากฐานของชีวิตและปรับเอามาใช้โดยคิดอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์ทุกด้านไม่แยกส่วนไม่เอาเงิน

นําหน้า แต่เอาคนมาก่อน คนนาแห้วขายไวท์กระชายดําได้ราคาดี ตอนนี้เจ๊งหมดเลย ขณะที่คนอิน

แปงทําไวท์หมากเม่าเหมือนกัน ตอนนี้ขายได้ไม่ถึงล้าน แต่ไม่เจ๊ง อยู่ได้เพราะไม่ได้ต่างคนต่างทํา 

มันมีฐานของระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เขาสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ขุมทรัพย์ในชุมชนที่เป็นทุน

ของท้องถิ่นมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นความหลากลหายทางชีวภาพ ความรู้ ภูมิปัญญา เครือข่ายทาง

สังคมและวัฒนธรรม การเกษตร  การท่องเที่ยว สามารถที่จะคิดได้หมด  ต้องคิดในกรอบใหม่ 

คิดถึงชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง  แล้วเรียนรู้ที่จะให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นในการพึ่งตัวเอง 

(เสรี  พงศ์พิศ , 2549 : 36-39)  ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติขอเรามาช้านานและเป็นประโยชน์

กับคนทั้งหมด ร่อยหรอลงไปเร่ือยๆอย่างรวดเร็วด้วยการพัฒนาสมัยใหม่ที่เอาเงินเป็นตัวตั้ง 

จําเป็นที่คนไทยในอนาคตต้องรักษาไว้ให้ได้  และต้องมีการใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน  สังคมจะ

มีสันติสุขได้ก็ต่อเมื่อมีศีลธรรมพื้นฐาน ศีลธรรมพื้นฐานคือ การเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคน

ของคนทุกอย่างเท่าเทียมกัน เวลานี้เราใช้ระบบอุปถัมภ์เข้าไปมองประชาชน มองหาทางแก้ไขของ

ประชาชน แต่เราไม่ได้มองประชาชนอย่างมีศักดิ์ศรี มองประชาชนอย่างเป็นคนที่ต้องพึ่งพออยู่

ตลอดเวลา  การแก้ปัญหาความยากจนน้ัน ไม่ใช่เงิน แต่คือการทําให้ประชาชนและชุมชนต่างๆ 

สามารถพึ่งตนเองและสามารถพัฒนาตนได้ (ประเวศ วะสี,2549 : 17-29) 

 2.3.3  บุคลิกภาพและคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน 

 มนุษย์เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนตลอดเวลา  ก็ต้อมีคุณธรรมการอยู่

ร่วมกัน จึงจะอยู่กันได้อย่างมีสุข  ในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึง การอยู่ร่วมกัน หมายถึง การ

แสดงกิริยาอาการด้วยความสุภาพ มีมารยาท มีน้ําใจ ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ  ความสามัคคี 

หมายถึง การแสดงออกซึ่งการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วง ความสามัคคีอาศัย

ความเสียสละ อดทน ความเห็นอกเห็นใจกันและกันและตระหนักในปัญหาร่วมกัน  ทั้งนี้ ต้องมี

การทํางานร่วมกันบ่อยๆ ความสามัคคีจะกอให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกันและสามารถ

ปฏิบัติงานทุกอย่างได้สําเร็จ  ความสามัคคีเป็นความพร้อมเพรียงเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกัน
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กระทํากิจการให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี  เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  พฤติกรรมที่มีความ

สามัคคี ได้แก่ ปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี รับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  เข้ามีส่วน

ร่วมอย่างแข็งขันในกิจการส่วนรวม เป็นผู้ประสานสามัคคีในหมู่คณะรักหมู่คณะ มีใจหวังดีและ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  และความเอ้ือเฟื้อ หมายถึง การกระทําที่แสดงถึงไมตรีจิตเพื่อให้ผู้อื่นได้รับ

ความสะดวกหรือได้รับความพอใจ เป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนด้วยกาย วาจาการ

แบ่งปันสิ่งของไม่เห็นแก่ตัว ความเอ้ือเฟื้อมีลักษณะสําคัญ  2  ประการ ได้แก่ ความเอ้ือเฟื้อเป็น

การแสดงถึงความเสียสละ  ความใจกว้าง โอบอ้อมอารี  ความเห็นใจ  ความเข้าใจถึงความลําบาก

ผู้อ่ืน และความเอ้ือเฟื้อ เป็นกากระทําเพื่อผู้อ่ืน โดยไม่คํานึงถึงความทุกข์ยากของตนเอง  

  2.3.4  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวดังได้จัดให้มีการฝึกอบรมและการบรรยายให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ทั้งในกลุ่มนักเรียน 

นักศึกษา มัคคุเทศก์  ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  รวมถึงพระภิกษุ  สามเณร  และผู้มีอาชีพที่

เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในวงการต่างๆ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการอาหาร พนักงานขับ

รถ พนักงานขับเรือ และพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่  เป็นต้น  เนื้อหาในการอบรมจะเน้นและรณรงค์ใน

เร่ืองการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยตลอดจนได้จัดโครงการอบรมจะเน้นและ

รณรงค์ในเร่ืองการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยตลอดจนได้จัดโครงการอบรม

อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งช่วยดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว ความสําเร็จใน

การพัฒนาบุคลกรด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อภารกิจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริการ ด้าน

ความปลอดภัย  และด้านความยั่งยืน  โดยมีการดําเนินการจัดต้ังสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว

แห่งชาติ และดําเนินการฝึกอบรมตามแผน  ได้แก่ มีการจัดต้ังทีมงานในการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมจัดทําแผนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชิ  และได้

ดําเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานด้านการ

ท่องเที่ยวได้กําหนดมาตรฐานและหลักสูตรการพัฒนา (สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

,2547) ดังนี้ 
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1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลกรภาคการบริการ 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participation) 

4. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 

5. กําหนดกลุ่มเป้าหมายและดําเนินการด้านการตลาด 

6. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

7. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

8. พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

9. พัฒนาคุณภาพ  และระบบการจัดจําหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่น 

10. พัฒนาความพร้อม  และมาตรฐานสถานบริการและบริการอ่ืนๆ  

11. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

12. พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐาน ระบบโครงข่ายสารสนเทศ E- commerce 

13. พัฒนาและกํากับดูแล  ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

2.4  ค าจ ากัดความ การท่องเท่ียว (Tourism) 

 องค์การท่องเที่ยวโลก ( World Tourism  Organization หรือ WTO)  ให้ความหมายการ

ท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางใดๆ ก็ตามเป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล  3  ประการ ดังนี้ 

1. การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ใช่ไปตั้งหลักแหล่ง  

เป็นการถาวร 

2. การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจหรือความพึงพอใจของผู้เดินทางเอง ไม่ใช่  

การถูกบังคับไม่ใช่เพื่อทําสงคราม 

3. เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ประกอบอาชีพหรือหารายได้แต่  
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เดินทางมาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อเยี่ยมเยียนญาติมิตร  เพื่อความเบิกบาน บันเทิงเริงรมย์ 

เพื่อเล่นกีฬาต่างๆ  เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้และเพื่อติดต่อธุรกิจนอกจากนี้ยังมี

นักวิชาการอีกหลายท่านที่ให้คําจัดความต่างๆ ดังนี้ 

 Mclntosh and  Gocldner  (1989) กล่าวว่า  การท่องเที่ยวเป็นผลรวมของปรากฏการณ์

ต่างๆ และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับธุรกิจและบริการต่างๆ 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรืแกรสร้างความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน  

 Berkarty and Medlik ( 1985  อ้างถึง ใน สุภาพร  มากแจ้ง ,2539) ความหมายของ การ

ท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเป็นของ The international Association of Scientific 

Experts in Tourism (AIEST) กําหนด โดยศาสตราจารย์ชาวสวิส  2 คน   คือ Hunziker and Kraft 

ให้  ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็นผลรวมของประสบการณ์พิเศษกับ

สัมพันธ์ภาพซึ่งเกิดจากการเดินทาง และการพักแรมต่างถิ่นเป็นการชั่วคราว โดยมิได้ประกอบ

อาชีพ 

 Gee  and Choy (1989)  กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางที่ทําให้นักท่องเที่ยวมีความ

เพลิดเพลินสนุกสนาน โดยที่นักเดินทางนั้นคือนักท่องเที่ยวนั่นเอง  

 International  Union of Official  Travel Organization  (อ้างถึงใน สุภาพร มากแจ้ง,2539) 

ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวจะต้องมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไข  3  ประการ คือ 

1.  การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว (Temporary) 

2.  การเดินทางด้วยความสมัครใจหรือจงใจ (Voluntary) 

3. การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพรับสินค้าจ้าง

หรือหารายได้ 

เศกสรรค์  ยงวณิชย์ (2541) อธิบายถึงความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว คือ  

การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว ด้วยความสมัครใจ ตามวัตถุประสงค์

ใดๆ ก็ได้ ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
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2.4  ค าจ ากัดความ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industry) 

 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ความหมาย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ว่า 

หมายถึง อุตสาหกรรมใด ๆ ที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอก

ราชอาณาจักรไทย มีค่าตอบแทนและหมายความรวมถึง ธุรกิจนําเที่ยว สถานที่ตากอากาศสําหรับ

นักท่องเที่ยว ธุรกิจขายของที่ระลึกหรือสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจสําหรับนักท่องเที่ยว และ

การดําเนินงานนิทรรศการ งานแสดง ออกร้าน การเผยแพร่หรือดําเนินการอ่ืนใด โดยมีความมุ่ง

หมายเพื่อชักนําหรือส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่เด่นชัด 4  

ประการ  โดยเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตได้ดังนี้ 

 โรงงาน  หมายถึง  แหล่งที่ผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ พื้นที่ในการ

ประกอบกิจการท่องเที่ยว 

 ลูกค้า  หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มาชมบ้านเมือง ธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม โดยสิ่งที่ได้รับ 

คือ ความพอใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การได้สิ่งแปลกใหม่ ความสะดวกสบาย  การพักผ่อน

และความทรงจําที่ประทับใจ สิ่งเหล่านี้คือ สินค้าที่โรงงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องผลิต

สนองความต้องการให้แก่ลูกค้า 

 สินค้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  มีข้อได้เปรียบ คือ สินค้าสามารถนํามาขายได้เร่ือยๆ 

เช่น ความสวยงามตามธรรมชาติ  สิ่งสวยงามที่เกิดจากการสร้างขึ้น วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  

 การขนส่ง ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งเป็นทั้งโรงงานและ

สินค้าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ นักท่องเที่ยวจึงต้องเดินทางมาซื้อสินค้าหรือบริการน้ัน ณ แหล่ง

ผลิตหรือโรงงานด้วยตนเอง 

2.5  ค าจ ากัดความ นักท่องเท่ียว (Tourist) 

 นักท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของการท่องเที่ยว ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยว

การทอ่งเที่ยวก็เกิดขึ้นไม่ได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นิยามความหมายโดยแยกเป็น  
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 นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง  ผู้ที่เดินทางไปอยู่ในสถานที่อันมิใช่ที่พํานักถาวรของตน

ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่ชั่วคราวตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้น (มีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน)  แต่ไม่เกิน 90 

วัน เป็นการเดินทางไปโดยสมัครใจด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่มิใช่การไปประกอบอาชีพหรือ

หารายได้  ทั้งนี้ผู้โดยสารมาทางเรือสําราญทางทะเลแล้วไม่พักค้างคืนบนฝั่งก็จะไม่นับว่าเป็น

นักท่องเที่ยว และผู้โดยสารผ่านที่แวะพักเพื่อต่อเคร่ืองบินก็จะไม่นับว่าเป็นนักท่องเที่ยวด้วย

เช่นกัน 

 นักทัศนาจร (Excursionist)  หมายถึง  ผู้ที่เดินทางไปอยู่ในสถานที่อันมิใช่ที่พํานักถาวร

ของตน ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่ชั่วคราว ในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ถึง 24 ชั่วโมง (ไม่ได้ค้างคืน)  และ

เดินทางไปโดยสมัครใจ  ด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามมิใช่การไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

ทั้งนี้ผู้ที่โดยสารเรือสําราญทางทะเลที่พักแรมในเรือสําราญจะถูกนับว่าเป็นนักทัศนาจร แต่

ผู้โดยสารผ่านที่แวะพักเพื่อต่อเคร่ืองบินจะไม่นับว่าเป็นนักทัศนาจร ส่วนคําว่า ผู้มาเยือน ( Visitor)  

ซึ่งหมายรวมถึง ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยจําแนกเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักทัศนาจรก็

ได้ตามแต่จะตรงกับคุณสมบัติหรือนิยามในข้อใด 

2.6   ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism  Resources) 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยว  หรือแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง  สิ่งดึงดูดใจที่ก่อให้เกิดการ

เดินทางหรือท่องเที่ยว เพื่อความเพลินเพลินสนุกสนาน และเพิ่มพูนความรู้ตลอดจนทัศนคติที่

กว้างขวางในแง่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวเปรียบเสมือนสินค้าและเป็น

สินค้าที่สามารถดึงดูด ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวให้เกินทางมาซื้อถึงที่ตั้งของสินค้าได้อีกด้วย  

ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถจําแนกได้ตามลักษณะความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็น 3 

ประการดังนี้ 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  หมายถึง  สภาพทางกายภาพของธรรมชาติที่มี

ความสวยงามหรือน่าสนใจต่อการเดินทางไปชม 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  โบราณวัตถุสถาน  และศาสนา  หมายถึง สิ่งที่

มีคุณค่าที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ และเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง ทั้งที่เป็นมร
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ดําทางอดีต  และที่ได้สร้างขึ้นในปัจจุบันซึ่งมักมีลักษณะเป็นวัตถุ พื้นที่  หรือสิ่งก่อสร้าง แต่มีผล

ดึงดูใจทางการท่องเที่ยว อาทิ ดอนหอยหลอด  วัดศรัทธาธรรม  วัดหลวงพ่อบ้านแหลม เป็นต้น  

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และกิจกรรม หมายถึง รูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคม และการประพฤติปฏิบัติที่ยึดถือสืบทอดต่อกันมา ตลอดจนกิจกรรม

ต่างๆ ที่มีผลต่อการดึงดูดในทางการท่องเที่ยว 

2.7  องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไว้

ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วยการจัดธุรกิจและการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกทุก

ประเภทที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว  ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง ที่พักแรม  ร้านอาหารและ

ภัตตาคาร บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหรือทรัพยากรท่องเที่ยว ร้าน

ขายของที่ระลึก ความปลอดภัย  การอํานวยความสะดวกในการเข้า ออกเมือง การจัดบริการอ่ืนๆ 

แก่นักท่องเที่ยวและการเผยแพร่โฆษณา 

 รําไพพรรณ (2546)  ได้อธิบายไว้ว่า หากนําทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่น มา

จัดรูปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจของนักท่องเที่ยวในสมัยโลกไร้พรมแดนแล้ว สามารถ

จัดรูปแบบการท่องเที่ยวได้หลากหลาย  ได้แก่ 

-  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) 

- การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Eco Tourism) 

- การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) 

- การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ (Ethnic Tourism) 

- การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) 

- การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) 

- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health  Tourism) 

- การท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay) 
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- การท่องเที่ยวเชิงทัศนะศึกษาและศาสนา (Edu-meditation Tourism) 

- การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural & Traditional Tourism) 

2.8   ประเภทของการท่องเท่ียว 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและ

แหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  

 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เป็นการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมทางการเกษตรเป็นทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวหลักสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวมีการจัดระบบการให้บริการไว้รองรับ

นักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมทั้งมีการวางแผนป้องกันและ

แก้ไขปัญหาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยว เพื่อการชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรม

แขนงต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ภาษา วรรณกรรม หัตถกรรม 

นาฏศิลป์ ดนตรี เทศกาล ประเพณี ตลอดจนมรดกทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสน

สถาน 

 การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหา การ

สัมผัสกับคนที่มีเชื้อชาติและภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากตัวนักท่องเที่ยว ไม่ใช่สัมผัส

ผ่านสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 

 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาเป็นการท่องเที่ยวเพ่อบําบัดโรค หรือบํารุงสุขภาพกาย

หรือสุขภาพจิตของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจเป็นการรักษาโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาสุขภาพ

ให้ดีขึ้น 

2.9   พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว คือ การกระทําหรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวแสดงออกมาทางร่างกาย

ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว เช่น จํานวนวันพํานักของ
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นักท่องเที่ยว เพื่อร่วมเดินทาง  รูปแบบการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว เป็น

ต้น พฤติกรรมนักท่องเที่ยวถูกกําหนดจากสิ่งกระตุ้น ความปรารถนา  ความต้องการและความ

คาดหวังของบุคคลต่างๆ ในสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่  

1.  สิ่งกระตุ้นในการเดินทาง เช่น สิ่งต่างๆที่กระตุ้นความต้องการของนักท่องเที่ยวให้  

มากขึ้น การแนะนําจากบุคคล และหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เช่น บริษัทนําเที่ยว หน่วยงานรัฐบาล  

2. ข้อกําหนดของบุคคลในสังคมเป็นลักษณะของข้อบังคับในการต้ังวัตถุประสงค์ของ 

การเดินทางของนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

3. การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบภายนอก  กําหนดความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว  

ในการให้บริการของผู้ประกอบการ  ภาพพจน์ของแหล่งท่องเที่ยวประสบการณ์ที่ผ่านมาของ

นักท่องเที่ยว ข้อจํากัดทางด้านราคาและเวลา เป็นต้น 

2.10   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว 

 กองวิชาการและฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลผลิตของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ บริการซึ่งลูกค้าจะเลือกซื้อเมื่อเกิดความพึงพอใจ ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการมีดังนี้ 

1.  ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources)  ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไป 

ด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว  ทรัยพากรการท่องเที่ยว หมายถึง  สิ่งดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือน

ท้องถิ่นนั้นๆ อันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งงานเทศกาล

และงานประเพณีประจําปีที่มีอยู่ในท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1.1 ประเภทธรรมชาติ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
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ได้แก่ ภูเขา  น้ําตก  ถ้ําน้ําพุร้อน บ่อนํ้าร้อน  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ สวนสัตว์  อุทยาแห่งชาติ วน

อุทยาน สวนรุกชาติ ทะเล  หาดทราย หาดหิน  ทะเลสาบ  เกาะ เขื่อน อาบเก็บน้ํา  แหล่งน้ําจืด 

(ห้วย  หนอง  คลอง บึง) เป็นต้น 

1.2 ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถานและศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี  

ความสําคัญในทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีหรือศาสนาได้แก่ วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ 

อุทยานประวัติศาสตร์  ชุมชนโบราณ  ศาสนสถาน  กําแพงเมือง  อูเมือง อนุสาวรีย์  และอนุสรณ์

สถาน 

1.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง  

ในลักษณะของงานพิธี งานประเพณี  ความเป็นอยู่  วิถีชีวิตเช่น หมู่บ้านชาวเขา สภาพชีวิตใน

ชนบทศูนย์วัฒนธรรม  สินค้าพื้นเมือง  ไร่/สวน  พืช ผัก ผลไม้และเหมือง 

2. ความปลอดภัย (Security)  ในการตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทางการท่องเที่ยว  

นักท่องเที่ยวจะคํานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นประการสําคัญ  มาตรการรักษา 

ความปลอดภัยจึงต้องมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกแหล่งท่องเที่ยว 

3. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures)  ประกอบด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกหลัก เช่น  

ถนน สะพาน สนามบิน สถานีรถไป สถานีรถโดยสาร ท่าเรือ ไฟฟ้า น้ํา ประปา ระบบสื่อสาร ที่

ทันสมัย เป็นต้น  โดยปกติแล้ว รัฐจะเป็นผู้ลงทุนจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออํานวยความ

สะดวกสบายของประชาชนในท้องถิ่น  หรือหากเป็นการลงทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประชาชนในท้องถิ่นก็ยังเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างถาวร 

4. สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) เป็นสถานที่หรือบริการ ที่ส่วนใหญ่เอกชนจะ 

เป็นผู้จัดหาไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในรูปของการประกอบการทางธุรกิจแต่ก็มีบริการของรัฐอยู่

ในบางส่วนด้วย 
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5. การคมนาคม (Transportation)  เมื่อผู้ซื้อเดินทางมาซื้อบริการถึงที่ผลิต การคมนาคม 

ขนส่งทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศจะต้องสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยทั้ง 3 ทาง คือ 

5.1 ทางบก  มีถนนที่พาหนะต่างๆ  ผ่านเข้า ออก ได้สะดวกหรือมีบริการรถไฟ  

5.2  ทางน้ํามีท่าเทียบเรือและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ  

5.3 ทางอากาศมีท่าอากาศยานทันสมัย มีสายการบินมาลงมาก 

6.  พิธีการเข้าเมืองและบริการข่าวสาร (Border Control and Information) มีการผ่อน 

คลายระเบียบพิธีการเข้าเมืองให้สะดวก  รวดเร็ว มีบริการให้ข่าวสาร  บริการจองห้องพัก  บริการ

ขนส่งสู่ที่พัก เป็นต้น 

7. ที่พัก (Accommodation)  มีโรงแรมระดับต่างๆ ให้เลือก มีอัตราค่าที่พักที่เหมาะสม 

กับคุณภาพสะอาดและมีบริการมาตรฐานสากล 

8. ร้านอาหาร (Food and Beverage)  นอกจากจะมีอาหารให้เลือกหลายชนิดแล้ว  

จะต้องถูกสุขลักษณะมีบริการที่สุภาพและมีการกําหนดราคาที่แน่นอน 

9. บริการนําเที่ยว (Tour Guide)  มีบริการนําเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยมี 

มัคคุเทศก์ที่มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีอัธยาศัยไมตรี  และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

10. สินค้าของที่ระลึก  (Souvenirs)  จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ กําหนดราคา รวมทั้ง 

การส่งเสริมการใช้วัสดุพื้นบ้าน การออกแบบสินค้าให้มีเอกลักษณ์ รวมทั้งการบรรจุหีบห่อที่

สวยงาม การโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relation) 

11. ภาพลักษณ์ (Image)  เป็นตัวกําหนดกลุ่มนักท่องเที่ยว หากมีภาพลักษณ์ว่าเป็น 

ดินแดนแห่งความฝันของผู้ชายนักท่องเที่ยว ที่สนใจก็จะเป็นกลุ่มชายรักสนุก จึงควรฟื้นฟู

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมด้วยมรดกทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมเป็นดินแดนแห่งความเพลิดเพลินในการจับจ่ายทั้งสินค้าพื้นเมือง  และสินค้าปลอด

อากร 
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 ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยสําคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นวิธี

ที่จะทําให้แหล่งท่องเที่ยวของเราเป็นที่รู้จักและสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศและ

ภายในประเทศ 

2.11  การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

 เนาวรัตน์  พลายน้อยและคณะ  อ้างในศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ( 2548)  ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว มักจะกล่าวถึงปัจจัยที่ทํา

ให้บุคคลตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายสําหรับการท่องเที่ยว เวลาสําหรับ

การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวและการตั้งใจที่จะท่องเที่ยว ซึ่ง 3 องค์ประกอบนี้ เป็นตัวกําหนดที่

สําคัญยิ่งต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์องค์ประกอบ

เหล่านี้จึงเป็นกรอบกําหนดทิศทางและขนาดของพฤติกรรม การท่องเที่ยวให้แตกต่างออกไปตาม

ข้อจํากัดที่คนมีรายได้สูงมีเวลามากและมีความตั้งใจที่จะท่องเที่ยวในที่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

เหนือกว่า เป็นต้น 

 สําหรับความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้น แมคอิน

ทอชและเกลเนอร์ (Mclntosh and Goeldner 1980 : 124-125)   ระบุว่า เกิดจากการกระตุ้น 4 ด้าน

ด้วยกัน คือ 

1. กายภาพ (Physical  Motivators)  ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อผ่อน 

คลายทางกายภาพหรือเพื่อร่างกาย การทํากิจกรรมทางกีฬา การได้ไปตามอากาศชายทะเล  

2. วัฒนธรรม (Culture)  เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดการเดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม  

ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่างๆ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal  Motivators) เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิด 

การเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อพบปะกับบุคคลต่างๆ 
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4. ด้านฐานะและชื่อเสียง (Status and Prestige Motivators) เป็นตัวกระตุ้นที่ต้องการยก 

ฐานะของตนเองให้สูงขึ้น เพื่อเกียรติยศและชื่อเสียง เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ ไป

ประชุมสัมมนาหรือการศึกษาดูงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่อแสดงออกถึงความเป็นคนที่มีเกียรติ และมี

ความสําเร็จในการทํางานของตน 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีตัวกระตุ้นที่สําคัญมากขึ้นเร่ือยๆ คือ ตัวกระตุ้นด้านการงานและ  

อาชีพอันเป็นตัวที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน หรือการได้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน บริษัท 

ห้างร้าน เช่น การเดินทางไปประชุมสัมมนา  การไปศึกษาดูงาน การไปฝึกงาน การได้รับรางวัล

จากความสําเร็จในการประกอบธุรกิจการงานในรูปการท่องเที่ยว เป็นต้น  ซึ่งตัวกระตุ้นที่กล่าวมา

ทั้งหมดข้างต้น คือที่มาของวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของแต่ละบุคคลนั่นเอง  

2.12   การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว (Tourism  Destination  Development) 

 Kotler (อ้างอิงใน Richarson and Fluker.2004) ให้ความหมายแหล่งท่องเที่ยว ว่าสถานที่

ทั้งในสภาพที่เป็นจริงและสภาพตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอาจแบ่งได้หลาย

ระดับ เช่น ในระดับสถานที่ ระดับท้องที่  ระดับประเทศ  หรือแม้กระทั่งระดับภูมิภาค อย่างไรก็

ตามเพื่อความสะดวก องค์การท่องเที่ยว โลกได้แบ่งแหล่งท่องเที่ยวออกตามระดับของการบริหาร

ประเทศ  กล่าวคือ แบ่งออกเป็นระดับตามหมู่บ้าน ตําบล  อําเภอ จังหวัด  และทวีปตามลําดับ  

 Middleton (อ้างอิงใน Richarson and Fluker.2004)  ได้ให้มุมมองว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็น

ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5  ด้าน คือ 

1. จุดที่น่าสนใจ  ได้แก่ จุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การค้า สวนสนุก  

เป็นต้น 

2. สาธารณูปโภค  ได้แก่  โรงแรม  ร้านอาหาร  คมนาคมขนส่ง ศูนย์บริการ  

นักท่องเที่ยวเป็นต้น 

3. การเข้าถึง ได้แก่  ความง่ายในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการมี  
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ทางเลือกในการเดนิทางที่หลากหลาย 

4. ภาพลักษณ์  ได้แก่   ความคิดและความเชื่อของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

ดังกล่าว 

5. ราคา ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งหมด  ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเข้า 

ชม ซึ่งราคาของแหล่งท่องเที่ยวเดียวกันก็อาจแตกต่างกันได้ตามระดับของการเดินทางและการ

พํานัก หรือแม้กระทั่งตามฤดูกาลของการท่องเที่ยว  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่    : แผนภูมิองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 ที่มา :  สรุปจากแนวคิดของ Middleton (อ้างอิงใน Richarson and Fluker,2004) 

 อย่างไรก็ตาม Richic  และ Crouch (2003) ได้พิจารณาแหล่งท่องเที่ยวในแง่ของ

ความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว ( Tourism Competitiveness) โดยได้เสนอว่า มี

ปัจจัย 5 ประการที่ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีความได้เปรียบในการแข่งขันแตกต่างกัน 

ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ 

1.  ความพร้อมของทรัพยากรและปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น  

  ราคา     จุดที่น่าสนใจ  

 

ภาพลักษณ์               สาธารณูปโภค  

 

     

         การเข้าถึง 

แหล่งท่องเท่ียว

คุณภาพ 
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สาธารณูปโภคต่างๆ การคมนาคม นโยบายของรัฐบาล  องค์การธุรกิจด้านต่างๆ เป็นต้น  

2. จุดสนใจหลัก  ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  

เหตุการณ์พิเศษ หรือแม้กระทั่งความบันเทิง เป็นต้น 

3. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น การจัดองค์การการตลาด การ  

วิจัยและพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาการบริการ เป็นต้น  

4. การวางแผนพัฒนาและนโยบายของแหล่งท่องเที่ยวนั้นซึ่งครอบคลุมตั้งแต่  

กระบวนการวางแผน การดําเนินการ  และการประเมินผล 

5. การพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว  ทั้งในมิติด้านทําเลที่ตั้ง ความ  

ปลอดภัย ค่าใช้จ่าย ภาพลักษณ์ กําลังการผลิต เป็นต้น  ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่หลาย

ประเทศต่างแข่งขันการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาองค์ประกอบทั้งห้าประการของแหล่ง

ท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆ มีความได้เปรียบเหนือแหล่ง

ท่องเที่ยวอ่ืนๆ 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการบางท่าน เช่น Keyser (2002) ได้จําแนกแหล่งท่องเที่ยวหรือ

สถานที่ท่องเที่ยวออกเป็นสองประเภท คือ 

1. แหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศลักษณะต่างๆ  

สัตว์พันธุ์ เป็นต้น 

2. แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ ซึ่งได้แก่  โบราณสถานต่างๆ  วัฒนธรรมต่างๆ  

ศิลปะและงานฝีมือ ศูนย์การค้าและอุตสาหกรรม พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก บ่อนหรือแม้กระทั่ง

เหตุการณ์พิเศษต่างๆ ดังนั้นจากแนวคิดดังกล่าวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจึงสามารถกระทําได้ทั้ง

สองทาง คือ 
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1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 

2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้น 

2.13  แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนในเชิงโลจิสติกส์  

 Pureath  Foundation (2007)  กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึง การท่องเที่ยว

ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการจัดการ

ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกําลังเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้

ความสนใจ ดังนั้นการที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นจําเป็นต้องมีการดําเนินงาน

อย่างจริงจังและให้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้  

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องดําเนินการภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของ  

ธรรมชาติ ชุมชนขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว  

2. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. ต้องยอมให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการจัดการการ  

ท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

4. ต้องชี้นําภายใต้ความปรารถนาของตนในท้องถิ่นนั้นๆ  

5. ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ ทรัพยากรและชีวิตของท้องถิ่น  

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเทียวอย่างยั่งยืนนี้ผู้ศึกษาจะนํามาใช้ประกอบในการศึกษาด้านการ

พัฒนาการท่องเทียวทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนเพื่อให้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนสําหรับความ

เป็นไปได้ในการพัฒนาถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งใช้หลักแนวคิดนี้เป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางใน

การศึกษา 
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 เทิดชาย  ช่วยบํารุง (2550)  กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเชิงโลจิสติกส์  หมายถึง 

การท่องเที่ยวเพื่อสํารวจ ค้นหา สถานที่ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว แหล่ง

ท่องเที่ยวของชุมชน รวบรวมข้อมูล เส้นทาง ประวัติ ความสําคัญ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 

และได้รับประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับเวลาและสอดคล้องกับแผนงานในการพัฒนาปรับปรุง

แหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังต้องสร้างจิตสํานึกในแผนพัฒนาทุกด้าน การอนุรักษ์ การป้องกัน

ทรัพยากรการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม 

 การส่งเสริมด้านนันทนาการตามแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารพัฒนาบุคลากรจัดให้มี

การดูแลรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว วางระบบในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพย์สินและสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะที่พัก อาหาร และเคร่ืองดื่ม การบริการและการจัดการ

แหล่งท่องเที่ยว ดูแลบริการสาธารณะทุกด้านรวมทั้งระบบการจัดเก็บหรือทําลายขยะ การ บําบัด

น้ําเสีย การจัดเก็บผลประโยชน์  การจัดทําของที่ระลึกชุมชน  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว เช่น อาสาสมัครประจําท้องถิ่น ที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว และมีการทําการ

ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้แก่สาธารณชนผ่าน

สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร จดหมาย แผ่นพับ ฯลฯ  

 การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนนั้นต้องมองใน 3 ประเด็นหลัก คือ 

องค์ประกอบการทางการท่องเที่ยว (Tourism Components)  ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 

(Tourism Product)  และระบบรวมทางการท่องเที่ยว (Whole Tourism System) องค์ประกอบ

ทางการท่องเที่ยว (Tourism  Components) มีปัจจัยที่จะต้องพิจารณาก็คือ ที่พักหรือโรงแรม ซึ่ง

องค์ประกอบที่สําคัญมากอีกองค์ประกอบหนึ่งของการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดดึงดูด

และเป็นเป้าหมายสําคัญในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งที่สะดวก

รวดเร็ว เพียงพอต่อความต้องการและมีความปลอดภัยสูง   บริษัทที่ทําธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่มี

ความหลากหลายและมีความเป็นสากลรวมไปถึงหน่วยงานส่งเสริมทางการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมและสะดวกรวดเร็ว 

 องค์ประกอบที่สอง  ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีความสําคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือ 

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (Tourism  Product) ที่ประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวแบบต่างๆ เช่น 
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การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวชุมชนสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การ

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจานี้ยังประกอบไป

ด้วยการแสดงเลียนแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม การประชุมทางการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ 

การจัดงานแสดงสินค้าและของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ 

 องค์ประกอบสุดท้ายเป็นระบบรวมทางการท่องเที่ยว (Whole  Tourism  System)  เป็น

การมองการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมตั้งแต่การเร่ิมต้นจนสิ้นสุด หรือการมองให้ครอบคลุมตลอด

ต้องการท่องเที่ยวนั่นเอง โดยจะต้องมองที่ไป  จุดเร่ิมต้นของการเดินทาง  จุดแวะพักระหว่างการ

เดินทางจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงหน่วยงานส่งเสริมทางการ

ท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ที่ส่งผลต่อ

การท่องเที่ยว เช่น การรณรงค์ในเร่ืองของการรักษาความสะอาด  เป็นต้น  

2.14   ทฤษฎีศักยภาพการพัฒนาและการแพร่กระจาย (Development Potential Diffusion 
Theory) 

ทฤษฎีศักยภาพในการพัฒนาและการแพร่กระจายนี้ ได้ให้ความสําคัญแก่ปัจจัยที่มี
แนวโน้มว่าชุมชนใด จะเป็นชุมชนที่มีความเจริญจะต้องมีปัจจัยที่กอให้เกิดศักยภาพ 6 ประการ 
ดังนี้ 

1) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) มีทรัพยากรมากมายและต้องมีความรู้ในการ 

จัดการ ดังนี้ตัวแปรร่วมการอบรมจึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  

2) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ประชาชนของชุมชนต้องมีความรู้มีทักษะและ 

เทคโนโลยี ย่อมทําให้ชุมชนเจริญขึ้น 

3) องค์กรทางสังคม (Social Organization) ชุมชนใดมีองค์ทางสังคมมากและมีความเข้มแข็ง 

ทางโครงสร้าง และการจัดการย่อมมีศักยภาพในการพัฒนาสูงกว่า 

4) ภาวะผู้นํา (Social Leadership) ชุมชนใดมีผู้นําย่อมมีศักยภาพสูงกว่า แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ 
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การปฏิบัติงานของผู้นําว่ามีคุณภาพเพียงใด ในการสร้างกระบวนการการจัดระเบียบสภาพภายใน
องค์กรของตนเองให้มีแผนการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยกันการฝึกอบรมจึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

5) เครือข่ายของนวัตกรรม (Network and Innovation) ชุมชนใดที่มีชาวบ้านติดต่อกับ 

ข้าราชการ และภายนอกมากย่อมมีศักยภาพในการจัดการมากกว่า 

6) การฝึกอบรม (Training) ชุมชนใดมีประชากรมารับการอบรมสูงมากเท่าใดก็ยิ่งให้ชุมชน 

นั้น มีการพัฒนาสูงกว่าเพราะรู้จักเอาประโยชน์ รู้จักการจัดการมากกว่า  

2.15   ทฤษฎีการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน (Integrated Rural Development Theory) 

ทฤษฎีนี้มาจากแนวทางการพัฒนาของธนาคารโลก เป็นผู้เสนอให้ประเทศกําลังพัฒนา
หรือด้อยพัฒนานําไปใช้ในการพัฒนาชนบท ซึ่งสังคมส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านั้น มี
กระบวนการกําลังดําเนินงานการพัฒนาหลายๆ ด้าน เช่น การผลิต การสื่อสาร การคมนาคม 
การศึกษา การสาธารณสุข การมีงานทํา การเพิ่มโอกาสทางสังคม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับ การเกษตรกรรม การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมให้ประชาชน เน้นที่
ความสัมพันธ์ ต่อเน่ืองปัจจัยเกื้อกูลกับปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นในด้านต่างๆ(Infrastructure) และ
จัดทําแผนพัฒนาสังคม คือ การจัดการองค์กร การวางแผน การจัดการและเตรียม
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน อัตรากําลัง  งบประมาณ และระยะเวลาเวลาในการพัฒนาให้
สอดคล้องสัมพันธ์กัน มีสาระสําคัญดังนี้ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี 2526) 

2.16   ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Participation Theory) 

ทฤษฏีการมีส่วนร่วม (Cohen and Uphoff 1980) กล่าวอ้างว่าการมีส่วนร่วมของบุคคลจึง
มีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็นในการพิจารณา แต่มี
เงื่อนไขพื้นฐานในการมีส่วนร่วมว่าต้องมีอิสรภาพ  ความเสมอภาค และความสามารถในการเข้า
ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ต้องมีกิจกรรม
เป้าหมาย และต้องมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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การมีส่วนร่วม เป็นการกระจายโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วม และการบริหารเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนําปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวม
ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากบุคคล เพราะฉะนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการซึ่งบุคคล  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและ
การตัดสินใจขององค์กร การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการ
สื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วย การแบ่งสรรข้อมูล
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้เพราะ การ
มีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลา เป็นการ
สร้างฉันทามติ และทําให้ง่ายต่อการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่
ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวล
และค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของ
สาธารณชน การมีส่วนร่วมมีความสําคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และส่งเสริมธรร
มาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน 

ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมมี 4 ระดับ ดังนี ้

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
 การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ (Implementation) 
 การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 
 การมีส่วนร่วมในการดําเนินผล (Evaluation)  

2.17  ทฤษฏีปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ (VRR) (Vehicle  Routing  Problem) 

ทฤษฏีนี้เกี่ยวกับการจัดเส้นทางสําหรับยานพาหนะ โดยปัญหานี้เป็นปัญหาที่สําคัญในการ

จัดการด้านโลจิสติกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งหมายถึง การขนส่งวัตถุดิบจากผู้ผลิต (Supplier หรือ vender) 

ไปยังโรงงานที่ผลิตสินค้า (Factory plant) หรือการขนส่งไปยังคลังเก็บสินค้า (Warehouse) หรือ

ลูกค้า (Customer) บริษัทต้องการหาวิธีการขนส่งสินค้าและการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนั้นอาจจะประกอบไปด้วยการใช้ยานพาหนะที่มีจํานวนน้อยลง 
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การจัดการน้ําหนักของสินค้า การจัดการขนาดยานพาหนะในแต่ละคร้ัง การใช้ระยะทางในการ

ขนส่งที่สั้นลง การลดระยะเวลาความล่าช้าในการขนส่งสินค้าและการเพิ่มระดับการให้บริการใน

การขนส่ง เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ของ VRP คือ เป็นการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มของลูกค้ารายย่อยต่างๆ 
โดยที่ 

 ทราบความต้องการและต้นทุนการขนส่งที่ต่ําที่สุดของยานพาหนะ ระยะเวลาในการ  

ขนส่งที่เร็วที่สุด ในแต่ละเส้นทางตั้งแต่จุดเร่ิมต้นไปยังจุดปลายทาง โดยปกติปัญหาเส้นทาง

ยานพาหนะในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นจากขีดจํากัดหรือข้อบังคับต่างๆกัน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น 

หนึ่งในข้อจํากัดที่พบมากกับลูกค้าส่วนใหญ่คือ การส่งของให้กับลูกค้าได้ทันเวลา (ดนัย จิตต์ธีร

ภาพ 2548) 

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การขนส่งนักท่องเที่ยวของ Lumsdon and Page (2004) และการ

ปรับปรุงเพิ่มเติมของ คมสัน ( 2551)  ได้เสนอกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การขนส่ง

นักท่องเที่ยวไว้ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. สิ่งที่มีให้บริการ (Avalilability)  หมายถึง  ประเภทของยานพาหนะที่มีให้บริการ  

เส้นทางที่เปิดให้บริการ ระดับชั้นของคุณภาพของบริการที่มีให้บริการ เช่น ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง 

รวมทั้งบริการเสริม เช่น ลิฟท์  สําหรับผู้พิการหรือผู้มีสัมภาระหนัก ตู้เก็บสัมภาระ (ล็อคเกอร์)

และเคร่ืองมือสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

2. การเข้าถึง  (Accessability) หมายถึง  ความสามารถของผู้คนที่จะสามารถใช้บริการ 

ได้ การอํานวยความสะดวกให้ผู้คนมาใช้บริการได้ เช่น เวลาและสถานที่จําหน่ายตั๋ว ที่ต้ังของ

สถานีรถไฟ ที่ตั้งของป้ายรถเมล์ เป็นต้น 
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3. ข้อมูลข่าวสาร (Information) หมายถึง  การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยําและ 

รวดเร็ว เพื่อให้ผู้โดยสารไม่เกิดความสับสนในการเดินทางและสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ 

รวมถึงสถานที่ที่ให้ข้อมูลข่าวสารน้ันต้องอํานวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อข่าวสาร

ได้โดยง่าย ไม่ติดประกาศไว้ในที่ลึกลับเกินไป 

4. เวลา ( Time)  หมายถึง  การจัดตารางเวลาในการเดินรถหรือการให้บริการที่

เหมาะสม  

ไม่ทิ้งช่วงนานเกินไปจนทําให้ผู้โดยสารรอนานมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปจนไม่มีผู้โดยสาร 

ความรวดเร็วในการเดินทาง รวมทั้งความสามารถในการรักษาเวลา ความตรงต่อเวลา  

5. การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว (Customer care) หมายถึง  ความคํานึงถึงสวัสดิภาพของ 

ผู้โดยสาร เช่น ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั่ง ห้องน้ํา พื้นและที่เก็บสัมภาระ การบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนยานพาหนะ การมีสถานที่แยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบบุหรี่และไม่สูบ 

และการมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยและรับเร่ืองราวร้องทุกข์บนยานพาหนะ รวมทั้ง

การให้ส่วนลดสําหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจํา 

6. ความสะดวกสบาย (Comfort)  หมายถึง  ความเอาใจใส่ในการจัดให้บริการอัน 

สะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร ทั้งด้านกายภาพ เช่น  เบาะนั่ง ช่องว่างสําหรับการเหยียดเท้า  การ

ออกแบบห้องโดยสารให้เหมาะสําหรับสรีระของมนุษย์ การปรับอุณหภูมิและความชื่นในห้อง

โดยสารให้พอเหมาะ และความเงียบสงบในการเดินทาง 

7. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง  การปราศจากอุบัติเหตุในการเล่นไปของ 

ยานพาหนะ รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุในห้องโดยสาร ไม่มีการ่วงหล่นของสิ่งของสัมภาระมาโดน

ผู้โดยสาร การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในห้องโดยสาร และการมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลใน

กรณีฉุกเฉิน 
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8. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendliness) หมายถึง การลดการ 

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์  และคาร์บอนมอนน็อกไซด์  การไม่มีก๊าซ

คลอรีน อันจะทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ การไม่ปล่อยขยะและของเสียออกไปจาก

ยานพาหนะโดยไม่ผ่านการบําบัด การใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งการไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน

ผู้คนที่อาศัยอยู่ระหว่างเส้นทางที่ยานพาหนะแล่นผ่าน 

9. แม่เหล็กดึงดูดนักเท่องเที่ยว หมายถึง  สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ งานเทศกาล  หรือสิ่ง  

สําคัญที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชม ซึ่งสิ่งเหล่านั้นทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองท่องเที่ยวนั้น หากปราศจากแม่เหล็กดังกล่าวก็อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยว

มาเยือนมากนัก แม่เหล็กนี้ทําหน้าที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของสรรพสิ่งเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยว 

ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือกจิกรรมต่างๆที่เข้ามาเพื่อบริการนักท่องเที่ยว  

10. ถนนคนเดิน  หมายถึง ย่านหรือถนนที่ปิดการจราจรไม่ให้มียานวามสะดวกพาหนะ  

ผ่านสัญจร เพื่ออํานวยความสะดวกให้คนเดินเท้าได้ท่องเที่ยวรอบบริเวณสําคัญของเมืองและซื้อ

สินค้า 

11. จุดทําเงิน หมายถึง สถานที่ บริการหรือย่านที่จัดไว้สําหรับการใช้จ่ายของ  

นักท่องเที่ยว ด้วยการคาดการณ์แล้วว่านักท่องเที่ยวจะมีอารมณ์อย่างไรเมื่อมาถึงจุดน้ัน เช่น 

ตื่นเต้น เมื่อยล้า หิวกระหาย หรือต้องการรีบแสวงหาสิ่งของเพื่อไปเป็นของฝากก่อนที่จะจากเมือง

นั้นไป 

12. การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง หมายถึง  การทําให้การท่องเที่ยว  

ไม่ได้เป็นเพียงแต่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสร้างความ

เพลิดเพลินใจ เช่น การจัดเส้นทางผ่านสถานที่อันสวยงาม การจัดกิจกรรมบนยานพาหนะ     การ

เสริฟอาหารชั้นเลิศบนยานพาหนะ 
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Source :  Kaosa-ard, Mingsam and Komsan Suriya.2008. An Analysis of Tourism Logistics in 

Tourism City, Chapter 5 in  Integrated  Development of Sustainable Tourism in the Makong 

Region3. Chaing Mai : Social Research  Institute , Chaiang Mai University. 

2.18  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ประกอบศิระ  ภักดีพินิจ ( 2545)  ศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนบ้านร่องไฮ  ตําบลแม่ใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  และศึกษาความต้องการของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนกว้านพะเยา เพื่อวิเคราะห์หาข้อเสนอแนะแนวทางจัดทําแผนการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านร่องไฮ  ผลการศึกษาในด้านศักยภาพการ

จัดการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านร่องไฮ พบว่าชุมชนมีองค์ประกอบที่เหมาะสม

สําหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน  และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
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ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนอยู่ในระดับมาก มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 คมสัน วาฤทธิ์ (2545) ศึกษาศักยภาพของชุมชนลําน้ําว้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลําน้ําว้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  วิธีการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ 

การสนทนากลุ่ม  และการสังเกต ผลการศึกษาด้านศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้พบว่ามีองค์ประกอบสําคัญของศักยภาพ  4 ด้านที่มีความเกี่ยวโยง และมี

สัมพันธ์ภาพในมิติต่างๆ กัน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนท้องถิ่น  ได้แก่

ศักยภาพชุมชนของท้องถิ่นในการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในการบริการแก่

นักท่องเที่ยว และในการจัดสรรผลประโยชน์และรายได้จากการท่องเที่ยว โดยผลของการศึกษา

ศักยภาพกล่าวกับชุมชนลําน้ําว้า  พบว่าศักยภาพชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ํา 

 จงรักษณ์  อินทยนต์ (2545)  ศึกษาการมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

การท่องเที่ยวในด้านการเสนอความคิด การวางแผนและการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การแบ่งปัน

ผลประโยชน์เกิดจากการดําเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  ความต้องการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวในด้านการเสนอความคิดการวางแผนและการตัดสินใจ การ

ปฏิบัติการ การแบ่งปันผลประโยชน์เกิดจากการดําเนินงาน และการติดตามและประเมินผล อยู่ใน

ระดับปานกลาง เพศ อายุ  และระดับการศึกษามีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดการการท่องเที่ยว แต่อาชีพไม่มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

การท่องเที่ยว 

 นภัค  วัฒนคุณ (2545)  ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว :  กรณีศึกษาเวียงท่ากาน  ตําบลบ้านกลาง  อําเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ผล

การศึกษาพบว่า ประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ และมาตรฐานการ

ท่องเที่ยวที่ได้วางไว้แล้ว โดยเฉพาะต้องการมีส่วนร่วมสงในการช่วยเหลือด้านแรงงานในการ

พัฒนา แต่ไม่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาวางแผน และกําหนดกฏเกณฑ์หรือ
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มาตรการที่ใช้สําหรับการท่องเที่ยว ไม่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล 

ไม่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับผลประโยชน์เงินทางของหมู่บ้าน ไม่ต้องการร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน และไม่ต้องการประเมินผลและหาแนวทางในการปรับปรุง

กิจกรรมการท่องเที่ยว 

 พจนารถ  กรึงไกร (2545)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้นําชุมชนกับการมี

ส่วนร่วม และปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศและวัฒนธรรมตําบลโป่งงาม อําเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสังเกต  สนทนากลุ่มย่อย  และแบบสอบถาม  โดยกลุ่มตัวอย่างรวม 206  ราย  จาก

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของผู้นําชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมทั้งด้านการร่วมคิดวางแนวทาง 

การร่วมดําเนินการ การร่วมประสาน  การร่วมรับผลประโยชน์ และการร่วมติดตามประเมินผล

การจัดการแหล่งท่องเที่ยว  ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนเฉพาะด้านเพศมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมด้านคิดวางแนวทางจัดการแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น 2) บทบาทของผู้นําชุมชนที่แตกต่างกัน ทั้ง

ด้านหน้าที่รับผอดชอบการประสานงาน ภาครัฐ  เอกชน ชุมชน  ด้านการกําหนดกฎระเบียบ

เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ในการจัดการแหล่องท่องเที่ยวมีผลทําให้เกิดความแตกต่างกัน

ในการมีส่วนร่วมคิด ร่วมดําเนินการประสานงานและร่วมรับผลประโยชน์รวมทั้งติดตาม

ประเมินผลการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 3)  เพศหญิงจะมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

มากกว่าเพศชาย  4) ผู้ที่มีส่วนร่วมคิดมักจะมีส่วนร่วมดําเนินการประสานงาน ร่วมรับประโยชน์ 

และร่วมติดตามประเมินผลการจัดการแหล่งท่องเที่ยวไปด้วย 5) ผู้อาศัยอยู่ในชุมชนนานกว่าจะมี

การเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนมากกว่าผู้อาศัยอยู่ไม่นาน 

 พนิตตา  สิงห์ครา (2544)  ศึกษาศักยภาพของชุมชน  ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบโอมสเตย์  กรณีบ้านห้วยฮี้  อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดยทําการศึกษาความคิดเห็น

ทั้งจากประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน  

ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  และการสังเกต ผลการวิจัย

พบว่าชุมชนมีการแบ่งโครงสร้างขององค์กรและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างดี  ผู้นํา

ชุมชนมีความเข็มแข็งสามารถสั่งและชัดชวนให้สมาชิกชุมชนร่วมกันทํางานให้สําเร็จได้ ด้าน
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กายภาพการที่ชุมชนตั้งอยู่บนที่สูงทําให้ได้เปรียบในแง่ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึง

ความหลากหลายในพันธุ์พืชและสัตว์  ซึ่งเป็นจุดขายที่สําคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สรุปได้

ว่าชุมชนบ้านห้วยฮี้มีศักยภาพหลายอย่างที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาไปสู่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อย่างสมบูรณ์ได้ 

 ศิริพันธุ์  ไพโรจน์รัตน์ (2543) ศึกษาเร่ืองความพร้อมของผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบล

ในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงราย โดยศึกษา

ความพร้อมของผู้นํา อบต . ในการบริหารจัดการด้านการกําหนดนโยบายการวางแผน  การ

ดําเนินงานรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ศึกษาระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและศึกษาระดับความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ของผู้นํา อบต. กลุ่มตัวอย่าง คือ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลและประชาชน จํานวนรวม 233  

คน ใน 3 ตําบล  ในจังหวัดเชียงราย  เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษา 

พบว่า ผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบลมีความพร้อมด้านการกําหนดนโยบาย การวางแผน การ

ดําเนินงาน ในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ผู้นําองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ผู้นํา

องค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้  ความสามารถประสบการณ์น้อยด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

 มธุรส    ปราบไพรี (2543)  ศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ

ปัจจัยที่มีผลในการทําให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีชุมชนไทยทรงดํา

บ้านเข้าย้อย  ตําบลเขาย้อย  อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ  ชาวไทยทรงดําที่

เข้าร่วมในโครงการ  “เยี่ยมเรือนเยือนเหย้าชาวไทยทรงดํา”  วิธีการศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  การสังเกต และการสนทนา  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าชาว

ไทยทรงดํามีศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพบว่าศักยภาพของชุมชนคือ การรวมกลุ่ม

ทํางานของสมาชิกโครงการฯ โดยมีผู้นําชุมชนที่มีศักยภาพทั้งผู้นําอย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ส่วนปัจจัยที่มีผลในการทําให้ชุมชนเกิดศักยภาพประกอบด้วย วัฒนธรรม ชุมชนที่มี

ความเข้มแข็ง  การพึ่งตนเองของชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
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 ดารุณี  บุญธรรม (2543) ศึกษาศักยภาพของชุมชนม้งในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน

เขตพื้นที่บ้านน้ําคะ หมู่ที่ 6 ตําบลผาช้างน้อย  อําเภอปง จังหวัดพะเยา  ในมิติทางสังคมเศรษฐกิจ

ทรัพยากรและวัฒนธรรม เพื่อนําไปสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ผลการศึกษาพบว่าชาวไทย

ภูเขาเผ่าม้งมีวิถีการดํารงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ ทั้งในด้านการดํารงชีพ  ความเชื่อ  และการ

ประกอบอาชีพ  ชุมชนม้งตั้งถิ่นฐานในป่าเขาซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีภูมิประเทศที่สวยงาม

นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างจากสังคมอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นศักยภาพ

ของคนม้งในการจัดการท่องเทียวเชิงนิเวศ 

 วีระชัย   มงคลพันธ์ (2542)  ศึกษาความต้องการและความพร้อมของประชาชนท้องถิ่นใน

การเข้าร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

โดยการสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  ผลการศึกษาพบว่าประชาชนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความ

ต้องการเป็นมัคคุเทศก์นําเที่ยวธรรมชาติ  แต่ไม่ต้องการให้บริการด้านพาหนะรับนักท่องเที่ยว ไม่

ต้องการให้บริการที่พักนักท่องเที่ยว ไม่ต้องการจัดบริการขายอาหารและเคร่ืองดื่มให้แก่

นักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ขาดความรู้ด้าน

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง  ขาดความพร้อมด้านเงินทุนและทรัพยากรที่ใช้

ประกอบการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว  

 อรวรรณ  พันธ์เนตร (2541)  ศึกษาความต้องการของประชาชน  ในการมีส่วนร่วมและ

พัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษาบ้านหาดไคร้ ตําบลเวียง อําเภอเชียงขอ  จังหวัดเชียงราย  โดย

ทําการศึกษาในประเด็นของทัศนคติและประโยชน์ที่ประชานได้รับจากการท่องเที่ยว ความ

ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวหาดจับปลาบึก  ความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีต่อความ

ต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วมและพัฒนาการท่องเที่ยว ศึกษารวบรวมโดยใช้

แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1)  ประชาชนหมู่บ้านหาดไคร้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มี

ความต้องการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาหาดจับปลาบึกในระดับปานกลาง  2)  ปัจจัยส่วนบุคคล 

(ระยะเวลาที่อาศัยอยู่) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (ประโยชน์ที่ได้รับ ) และปัจจัยด้านจิตวิทยา (ทัศนคติ ) 

ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการมีส่วนร่วมและความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติ 3)  ปัจจัยส่วนบุคคล (ระดับการศึกษา  และภูมิลําเนา ) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

(อาชีพ และรายได้จากแหล่งจับปลาบึก )  มีความต้องการให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 4)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีความตอ้งการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  กรณีของประชาชนที่มี

ภูมิลําเนาแตกต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

 ปิยพร ทาวีกุล (2541)  ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ และรูปแบบ ของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการให้วัดไหล่หินเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ผลการศึกษาพบว่าความ

ต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นจะ

มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความถนัดของชาวบ้าน และขนาดของงานว่าทางวัดต้องการให้ชาวบ้านเข้า

ไปช่วยเหลือมากรหือน้อย รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนได้มุ่งประเด็นเป็น  5  ด้าน ได้แก่  การพัฒนาเส้นทาง  ร้านค้าและของที่ระลึก 

ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว 

 ธนวัฒน์  ขวัญบุญ (2545, 53-54)  ได้ศึกษาศักยภาพของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการ

การท่องเที่ยวกรณีศึกษา  บ้านร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก  พบว่า

องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวที่สําคัญ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ด้านความรู้ความเข้าใจ  

ทัศนคติและการมีส่วนร่วม  คนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อการจัดการการ

ท่องเที่ยว ร้อยละ 52.86  ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการจัดการมีร้อยละ 37.14  และพบว่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพ ด้านความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ 0.01 

 ประหยัด   ตะคอนรัมย์ (2544 : 75)  ได้ศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน : 

กรณีศึกษาตลาดริมนํ้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม  พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาด้านการ

บริการการท่องเที่ยวและเกิดผลกระทบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  โดยเฉพาะแหล่งน้ําธรรมชาติ 

จัดการท่องเที่ยวขององค์กรชุมชน ได้แก่ การขาดการบริหารจัดการที่ดี การแบ่งหน้าที่ความ
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รับผิดชอบไม่ชัดเจน  ปัญหาการจัดเก็บผลประโยชน์ ปัญหาด้านงบประมาณ การขาดการ

ประสานงานกับองค์กรอ่ืนๆ  และปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  

 อิทธิพล  ไทยกมล (2544 : 67)1  ได้ศึกษาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ :  กรณีศึกษาชุมชน  ตําบลบางหญ้าแพรก  จังหวัดสมุทรสาคร  พบว่า ปัจจัย

เกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว คือ การจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ

กระบวนการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วม  จากปัจจัยดังกล่าว ยังมีข้อจํากัดที่สําคัญ คือ 

จําเป็นต้องมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ที่พัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางเดิน

ศึกษาธรรมชาติ และระบบกําจัดของเสีย 

 นันทนุช  สังวาล  (2544 : 71)  ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา :  หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้าน

ทรงไทยปลายโพงพาง  จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเกิดจาก

การศึกษาดูงาน  และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชุมชน ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้มี 2 

ประเภท คือ ปัจจัยภายในชุมชน  ได้แก่ ผู้นําชุมชนและทรัพยากรในท้องถิ่น ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

การได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานภาครัฐ 

 ประภาส  อินทนปสาธน์  (2545 : 83) ได้ศึกษาการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวแบบ

ชุมชนมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้านโคกโก่ง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า การมีส่วนร่วม

ของชาวบ้านอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึง

พอใจด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการต้อนรับและบริการ  ด้านความ

ปลอดภัย และด้านสถานที่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ปัญหาอุปสรรค  ด้านความปลอดภัย

เกี่ยวกับแสงสว่างทางเดิน  การจัดเวรยาม  การพัฒนาและการจัดองค์กรชาวบ้าน  ได้แก่ การสร้าง

ความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน  การพัฒนาเพิ่มความพึ่งพอใจในด้าน

สถานที่ที่พักและหมู่บ้านด้านการต้อนรับและบริการ  และการนําผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่หรือ

สินค้าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เด่นในชุมชนมาเชื่อมกับการท่องเที่ยวได้ 
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 กนกพร  ชัยวรพร (2546:67)  ได้ศึกษาศักยภาพเชิงการบริหารของสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  กรณีศึกษาอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด

สมุทรสงคราม พบว่า  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล มีระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับปานกลาง  มีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง มีประสบการณ์ใน

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ในระดับค่อนข้างต่ํา  การยอมรับนโยบายของรัฐ

ในระดับค่อนข้างสูง  และมีความพร้อมสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่ในระดับ

ค่อนข้างสูง  ศักยภาพเชิงการบริหารของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทั้ง 6  ด้าน คือ ด้านการวางแผน  ด้านการจัด

โครงสร้างองค์กรและบุคลากร  ด้านการประสานงาน  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการ

ปฏิบัติงานจริง  และด้านการติดตามและประเมินผล  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์  มีความสัมพันธ์กับศักยภาพเชิงการบริหารของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ความพร้อมของพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลในการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก 

 จารุเชฏฐ์   เรืองสุวรรณ (2546 : 69)  ได้ศึกษาการประเมินคุณภาพการจัดการการ

ท่องเที่ยวชุมชนยีสาร อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลต่อระดับความ

พึงพอใจของประชาชนมากที่สุด คือ การแก้ไขความขัดแย้งภายในชุมชน การจัดการผลประโยชน์

จาการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลําดับและตัวชี้วัดที่มีผล

ต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ การดูแลความปลอดภัย  

 นาตยา  ธนพลเกียรติ (2546 : 59) ได้ศึกษาการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

เกษตรกรรมในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินศักยภาพ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในอําเภอวังน้ําเขียว  จังหวัดนครราชสีมา คือ การตลาด ทรัพยากร

และการบริการ 
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2.19  ข้อมูลจังหวัดสมุทรสงคราม 

 2.19.1  ข้อมูลทั่วไป 

                      ความสําคัญของ จังหวัดสมุทรสงครามนั้น มีหลายประการ ทั้งในเร่ืองประวัติศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม สถานท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  การดํารงชีวิตไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบไทย ๆ  และที่สําคัญ
เหนืออ่ืนใด คือ  ความสําคัญต่อประวัติศาสตร์พระราชวงศ์ของไทย     จังหวัด  สมุทรสงครามเป็น
เมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และเป็นเมืองของพระ
ราชินีของไทยถึงสองพระองค์ คือ  สมเด็จพระอัมนินทรามาตย์ในรัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระศรีสุริ
เยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2  เมืองเก่าที่เคยชื่อว่าเมืองแม่กลองนั้น มีมาตั้งแต่อดีต นานเท่าใดไม่
ปรากฏหลักฐาน แต่เป็นชุมชนที่มีมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมเป็นแขวงหน่ึงของ
จังหวัดราชบุรี เรียกว่า สวนนอก คร้ันต่อมาช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยก
ออกมาจากราชบุรี เรียกว่า  "เมืองแม่กลอง"  จังหวัดเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างจากกรุเทพฯ เพียง 63 กิโลเมตรนี้ 
มีพื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร มี 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที  มีแม่น้ําแม่
กลองเป็นเสมือนเส้นชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี และ
สมุทรสงคราม เป็นแม่น้ําที่ยังมีสภาพดีมากแห่งหน่ึงในประเทศไทย 

                อาณาเขต 
                ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี      ทิศใต ้ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร 

                 ความ เป็นมาของท้องถิ่น  

                เน่ืองจาก พื้นที่เมืองสมุทรสงครามส่วนใหญ่อยู่ 2 ฟากแม่น้ําแม่กลองอันอุดมสมบูรณ์ จึง
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชนานาชนิด ประกอบกับชาวเมือง มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ 
เมืองสมุทรสงครามจึงกลายเป็นแหล่งผลิตพืชผลการเกษตรขนาดใหญ่ ในภาคกลางของประเทศไทย 
เช่น ข้าว น้ําตาล  ผัก ปลา  มาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาใน
ขณะที่ผู้คนในกรุงเทพฯ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สมุทรสงครามจึงต้องทําหน้าที่เป็น "คลัง
เสบียง" ของคนกรุงเทพฯ มากขึ้น  อดีตพระมหากษัตริย์ไทยจึงโปรดให้มีการขุดคลองแม่กลอง คลอง
ภาษีเจริญ คลองดําเนินสะดวก คลองมหาชัย  และคลองมหาสวัสดิ์ขึ้น เพื่อให้เรือบรรทุกพืชผลผ่าน
เข้ามากรุงเทพฯ ได้สะดวกและรวดเร็วกว่าแต่ก่อน 

         ใน บริเวณพื้นที่ของสมุทรสงคราม ตําบลอัมพวาดูจะมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด ผู้คนมีฐานะ
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มั่งคั่งรํ่ารวยอยู่เป็นจํานวนมาก และยังเป็นถิ่นที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ เพราะเป็นบริเวณพระ
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้เป็นทั้งนักปกครอง นักปราชญ์ นักรบ  และ
ราชศิลปินของไทย ดังประวัติศาสตร์โดยย่อดังนี้ 

        เมื่อ  พ.ศ. 2303 สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้นายทองด้วงเป็นหลวง
ยกกระบัตรเมืองราชบุรี และเมืองสมุทรสงคราม เป็นเมืองจัตวา  อยู่ในพื้นที่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา 
เมื่อมารับราชการอยู่เมืองราชบุรีไม่นาน หลวงยกกระบัตรก็ได้พบกับคุณนาค บุตรีเศรษฐีใหญ่เขต
บางช้างเมืองสมุทรสงคราม พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเล่าไว้ในสามกรุงว่า "ทรงได้
ยินผู้ใหญ่เล่าว่า คร้ันนั้นมีข้าหลวงจากในกรุงออกมาสืบหาบุตรสาวของผู้ดีมีตระกูล  และมีลักษณะ
สวยงาม เพื่อจะนําไปเป็นพระสนมของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ คุณนาคนี้ มีคุณสมบัติจึงถูกจดชื่อไว้
ด้วยคนหนึ่ง ท่านทอง ท่านสั้น  บิดามารดาของคุณนาควิตกมาก เพราะไม่ต้องการให้บุตรสาวไปเป็น
พระสนม จึงชวนพระสมุทรสงคราม เจ้าเมืองสมุทรสงครามลูกผู้พี่ของท่านสั้น เข้าไปปรึกษาหลวง
พินิจอักษร ชื่อเดิมว่าทองดี รับราชการเป็นเสมียนตรากรมมหาดไทยสมัยนั้น หลวงพินิจอักษรเห็นว่า 
มีทางแก้ไขประการเดียว คือ  รีบแต่งานกับหลวงยกกกระบัตรเมืองราชบุรี บุตรชายของตน ท่านทอง
กับท่านสั้นก็เห็นด้วย จึงรีบจัดพิธีแต่งงานและปลูกบ้านใหม่บริเวณวัดอัมพวันเจติยารามปัจจุบัน"   

         ในปี พ.ศ. 2308 พม่าได้ยกทัพมารบกับกรุงศรีอยุธยาอีก คราวนี้เข้าตั้งทัพที่ราชบุรี ในกรุงส่ง
ทหารมาขับไล่แต่ถูกพม่าตีกลับ หลวงยกกระบัตรต้องรีบเกณฑ์คนส่งไปเป็นทหารในกรุง  แล้วส่ง
เสบียงแก่กองทัพบก ทัพเรือตลอดเวลา  พม่าตั้งทัพออยู่นาน 6 เดือน สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวเมือง
สมุทรสงครามมาก พม่าล้อมกรุงไม่นานก็ยกทัพกลับไป ก่อนกลับได้ตั้งกองกําลังไว้ที่ค่ายโพธิ์สาม
ต้นกรุงศรีออยุธยา และที่ธนบุรี ต่อมาอีก 7 เดือน กองทัพพม่าถูกสมเด็จพระเจ้าตากสินตีแตก ในเวลา
อันรวดเร็ว และได้รวบรวมผู้คนไว้เป็นปีกแผ่น ประกาศให้ชาวเมืองทราบถึงสถานการณ์บ้านเมือง
เข้าสู่ภาวะปกติ รีบกลับบ้านเรือนลงมือประกอบอาชีพโดยด่วน  หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ได้ย้าย
ครอบครัวของตนและผู้มาพึ่งพาอาศัยทั้งหมด กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมอัมพวา ขณะนั้นคุณนาคครรภ์แก่
มากแล้ว วันพุธ ขึ้น 7 ค่ํา เดือน 4 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2310 คุณนาคคลอดบุตรเป็นชาย
ได้รับการต้ังชื่อว่า "ฉิม"  ซึ่งบุคคลผู้นี้ต่อมา คือ  พระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์
ที่มีความเฉลียวฉลาดเก่งกาจหลายด้าน และในปีเดียวกันนี้เอง แรม 12 ค่ํา เดือน  10 ท่านแก้ว พี่สาว
หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี และเจ้าสัวผู้เป็นสามีได้อพยพเข้ามาอยู่ด้วยได้คลอดบุตร คนที่ 4 เป็น
หญิง ตั้งชื่อว่า "บุญรอด"  ต่อมามีบุญบารมีได้เป็นอัครมเหสีในรัชกาลที่ 2 และมีพระราชโอรสได้
เสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึง 2 พระองค์อีกด้วย 
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        เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงสถาปนาเมืองธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี และเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติในปี 2311 แล้วได้โปรดเกล้าฯ ปูนบําเหน็จแม่ทัพนายกอง  คร้ังนั้นหลวงยกกระบัตรฯ ได้เข้ามา
ถวายตัวรับราชการด้วย จึงอพยพครอบครัวพร้อมคุณนวลน้องสาวคุณนาค ครอบครัวท่านแก้วเดิน
ทางเข้ามาอยู่ในกรุงธนบุรี ได้รับพระราชทานที่ข้างวัดระฆัง (อู่ทหารเรือขณะนั้น) ให้ปลูกบ้านใกล้
พระราชวังและได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เลื่อนหลวงยกกระบัตร เป็นพระราชวรินทร์  เจ้ากรม
ตํารวจนอกขวา แล้วได้เลื่อนขึ้นไปสูงเร่ือย ๆ จนได้เป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  และได้
ปราบดาภิเษกเป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี และทรง
สถาปนาสมเด็จพระยาสุรสีห์ เป็นพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล 
         เหล่านี้เป็นเกียรติ ประวัติที่ชาวสมุทรสงครามไม่เคยลืม และโดยเฉพาะชาวอัมพวารู้สึกภูมิใจ
มากเป็นพิเศษ เพราะตําบลอัมพวาเป็นถิ่นกําเนิดบุคคลที่เป็นยอดคนของเมืองไทยถึงสามท่านด้วย  กัน 
ทําให้ญาติของท่านในภายหลังได้รับพระราชทานนามสกุล ที่ทําให้รําลึกถึงภูมิกําเนิดดังเดิมอยู่เสมอ
ว่า "ณ บางช้าง" เพราะตําบลอัมพวาในปัจจุบันก็คือ แขวงบางช้างเดิมนั่นเอง 

         คําว่าสวนนอกนี้ นายเทพ สุนทรสารทูล  ผู้เขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับสมุทรสงครามไว้หลายเร่ือง 
โดยเฉพาะเร่ือง การเสด็จประพาสเมืองสมุทรสงคราม ได้กล่าวถึงสวนนอกเอาไว้ว่า เพราะเหตุที่  
สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ (นาค)  มเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ท่านเป็นชาวบางช้าง มี
พระประยูรญาติและเรือกสวนออยู่ในเขตบางช้างมาก จึงมีคําพูดหน่ึงว่า "บางช้างสวนนอก  บางกอก
สวนใน" หมายความว่า เรือกสวนทางบางช้างนั้น  เป็นสวนอยู่บ้านนอก และบางกอกนั้นเป็นสวนใน 
คือ ใกล้บ้านใกล้วังของนายวงศ์นี่นั่นเอง" 

       พลโท ดําเนิร เลขะกุล ผู้เขียนเร่ือง  อัมพวามาตุภูมิราชศิลปิน ได้พบข้อความสนับสนุนประกาศ
ในรัชกาลที่ 4 เร่ือง เลิกภาษีมะพร้าว ซึ่งประกาศเมื่อแรม 12 ค่ํา เดือน  9 ปีชวด (พ.ศ.2407) ตอนท้าย
ได้กล่าวว่า "การประกาศนี้ให้พระแก้วคฤหรัตนบดี จ้ากรมขุนพิพัฒนากร ปลัดซ้าย ขุนวิสุทธากร  
ปลัดขวาพระคลังสวนใน หลวงแก้วเจ้ากรมขุนสมบัติ ปลัดกรมสวนนอก ขุนหมื่นนายระวาง  บอก
ประกาศแก่ราษฏรเจ้าของสวนให้จงรู้ทั่วกัน" เป็นอันว่าสวนนอกสวนใน ล้วนเป็นสวนมะพร้าว
ขนาดใหญ่ ๆ ทั้งนั้น  ขณะนี้เหลือแต่สวนนอกที่จังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น  ที่ยังมีต้นมะพร้าวแน่น
ทึบเป็นป่าอยู่สองข้างฝั่งแม่น้ําแม่กลอง แต่สวนใน (กรุงเทพฯ)  นั้นได้กลายเป็นโรงเรือนที่อยู่ และที
ค้าขายทํากินไปสิ้นแล้ว 
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          การจัดรูปแบบการปกครอง จังหวัดสมุทรสงคราม จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
         ด้าน การปกครองจังหวัดสมุทรสงครามนั้น ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2435 สมุทรสงครามมีการ
ปกครองเหมือนกับหัวเมืองทั่วไป คือ มีเจ้าเมืองปกครองเป็นอิสระ ต่อมาในปี  พ.ศ. 2435 สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนแปลงระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินใหม่ กล่าวคือ ในส่วนกลางได้จัดต้ังกระทรวงต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งมณฑล
เทศาภิบาลขึ้น และในป ีพ.ศ. 2473 ได้ตั้งมณฑลราชบุรี โดยรวมหัวเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 5 เมือง คือ 
เมืองราชบุรี กาญจนบุรี เมืองเพชรบุรี เมืองปราณบุรี และเมืองสมุทรสงคราม 

         ต่อมาได้พระราชบัญญัติ ระเบียบราชการบริหารราชการ แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 
2476 ซึ่งได้จัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาคไว้เป็นจังหวัด และอําเภอ อันเป็นการยกเลิกมณฑล
เทศาภิบาลไป เป็นการแบ่งเขตจังหวัด ขึ้นตรงต่อบริหารราชการส่วนกลาง ดังนั้น ปัจจุบัน
สมุทรสงคราม จึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ประกอบด้วยอําเภอต่าง ๆ รวม 3 อําเภอ
ด้วยกัน คือ 
         1. อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
         2. อําเภออัมพวา 
         3. อําเภอบางคนที 
         โดยมีผู้ว่า ราชการจังหวัด นายอําเภอ ที่ส่งมาจากส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทยและมีคณะกรร
รมการจังหวัด ช่วยบริหารงานให้ประชาชน มีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขและเรียบร้อย 

           ประวัติ อ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
         1. อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
         อําเภอ เมืองสมุทรสงคราม เป็นอําเภอที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ปรากฏหลักฐานว่าก่อนที่จะมีชื่อ
ว่าอําเภอเมือง ได้มีการโยกย้ายสถานที่ ตลอดจนเปลี่ยนชื่ออําเภอมาแล้วหลายชื่อ ตามปรากฏใน
หนังสือ "สมุดราชบุรี" และหนังสือราชการบ่งไว้ว่า ได้มีการต้ังชื่ออําเภอนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2440 มีชื่อ
อําเภอในครั้งแรกว่า "อําเภอลมทวน" โดยอยู่ที่ปากคลองลัดจวน (คําว่าจวน หมายถึง บ้านพักของผู้ว่า
ราชการจังหวัดในสมัยก่อน) ที่ใช้ชื่อลมทวน เห็นจะเป็นเพราะอําเภอตั้งอยู่บริเวณคุ้งของแม่น้ําแม่
กลอง ที่มีลมทวนไม่เหมือนกับคุ้งแม่น้ําตอนอ่ืน ๆ คร้ันต่อมาในปี พ.ศ. 2441 ได้เปลี่ยนชื่ออําเภอลม
ทวน เป็นชื่ออําเภอเมืองฯ จนถึงปี พ.ศ. 2444 ทางราชการจัดสร้างที่ว่าการอําเภอในที่ดินที่เป็นที่ธรณี
สงฆ์วัดใหญ่ ริมแม่น้ําแม่กลอง ระหว่างปากคลองแม่กลองกับคลองลัดจวน นับเป็นการสร้างที่ว่าการ
อําเภอเป็นคร้ังแรก เพราะก่อนหน้านั้นจะใช้บ้านพักของนายอําเภอ หรือบ้านพักของผู้ว่าราชการ
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จังหวัดเป็นที่ทําการ ชื่ออําเภอจึงเปลี่ยนชื่อจากอําเภอเมืองเป็นอําเภอบ้านปรก  

         ต่อมาในปี พ.ศ. 2465 กอง โรงเรียนพลทหารเรือที่ 1 ได้ยุบเลิกโดยยกอาคารและที่ดินมอบให้
กระทรวงมหาดไทย สําหรับตั้งศาลากลางจังหวัด เพราะเดิมเป็นที่ธรณีสงฆ์และน้ําเซาะพัง และได้
เปลี่ยนชื่ออําเภอบ้านปรกเป็น อําเภอแม่กลอง 
การตั้งชื่ออําเภอในสมัย นั้น พอสันนิษฐานได้ว่า คงถือเอานามตําบลของที่ต้ังอําเภอเป็นหลักฐานใน
การตั้งชื่ออําเภอ ดังจะเห็นได้จาก เมื่อคร้ังที่ว่าการอําเภออยู่ที่ตําบลลมทวน ก็เรียกชื่ออําเภอลมทวน 
เมื่อย้ายมาอยู่ที่ตําบลบ้านปรก เรียกอําเภอบ้านปรก ย้ายไปอยู่ที่ตําบลแม่กลอง เรียกอําเภอแม่กลอง 
ต่อมาทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อประโยชน์และความสะดวกแก่ประชาชนและทางราชการ 
ประกอบกับเพื่อรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์แห่งท้องถิ่น จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่ออําเภอเป็นที่ต้ังศาลา
กลางจังหวัดใหม่ทั่วราช อาณาจักร ให้เป็นอําเภอเมืองของจังหวัดนั้น ๆ ตามประกาศในพระรา
ชกฤษฏีกา เปลี่ยนนามจังหวัดและอําเภอบางแห่งพุทธศักราช 2481 ดังนั้นอําเภอแม่กลอง จึงได้
เปลี่ยนชื่อมาเป็น "อําเภอเมืองสมุทรสงคราม" ตั้งแต่นั้นมา 

         2. อําเภออัมพวา 
         อําเภอ อัมพวา ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ไม่มากนักต่อมาเมื่อเสีย
กรุงศรีอยุธยาคร้ัง ที่ 2 ปี พ.ศ. 2310 ผู้คนอพยพมาอยู่กันมากขึ้น เพราะมีทําเลเหมาะแก่การเพาะปลูก
และเป็นที่อยู่อาศัย ตามหลักฐานที่พอจะค้นคว้าได้นั้น ปรากฏว่า ที่ว่าการอําเภออัมพวาในอดีตได้
อาศัยศาลาการเปรียญของวัดอัมพวันเจติยาราม ต่อมาได้ย้ายข้ามคลองอัมพวาไปอยู่ที่ศาลาการเปรียญ
วัดท้ายตลาด ตําบลบางกะพ้อม ซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่เดิมไปประมาณ 400 เมตร และได้ย้ายมาอยู่ที่ริม
ฝั่งแม่น้ําแม่กลองมาจนทุกวันน้ี และคงใช้ชื่ออัมพวา เพราะบริเวณนี้เดิมเป็นเรือกสวน มีต้นมะพร้าว 
และต้นมะม่วงอยู่เป็นจํานวนมาก ต้นมะพร้าวนั้นเป็นพืชหลักของสมุทรสงครามและมีอยู่ทั่วไป ส่วน
ต้นมะม่วงมีการปลูกอยู่อย่างหนาแน่นที่บริเวณนี้ จึงใช้ชื่ออัมพวามาตลอด 

         3. อําเภอบางคนที 
         ตําบล ต่าง ๆ ในเขตอําเภอบางคนที ขึ้นตรงกับอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2437 หม่อมเจ้าสฤษฏ์เดช สมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ได้พิจารณาแบ่งเขตการปกครอง ด้วย
ประชานในเขตน้ีร้องเรียนไปว่า การไปมาติดต่อราชการกับอําเภอดําเนินสะดวกไม่สะดวกสมชื่อ
เพราะระยะทางไกล จึงจัดตั้งอําเภอขึ้นใหม่ เรียกว่า "อําเภอสี่หมื่น" ตั้งอยู่ตรงปากคลองแพงพวย แต่
ยังสังกัดอยู่กับจังหวัดราชบุรี คร้ันต่อมาในปี พ.ศ. 2447 ทางราชการได้จัดระบบการปกครองใหม่อีก
คร้ัง จึงได้ย้ายอําเภออสี่หมื่น มาปลูกสร้างในที่ดินของวัดใหม่พิเนทร์ (วัดร้าง) โดยปลูกเป็นอาคารชั้น
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เดียวหลังคามุงจาก อยู่ใต้ปากคลองบางคนที คลองนี้เป็นคลองที่อยู่ในย่านกลางชุมชน มีผู้คนอาศัยอยู่
มาก จึงเปลี่ยนชื่ออําเภอสี่หมื่นเป็น "อําเภอบางคนที" ตามชื่อคลองแล้วแยกจากจังหวัดราชบุรี มาขึ้น
ต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีอยู่ 2 อําเภอ ประกาศตั้งเป็นอําเภอบางคนฑี  จังหวัดสมุทรสงคราม 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2454 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28 หน้า 489 ลงวันที่ 11 
มิถุนายน ร.ศ.130 

         บท สรุป 
         จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า สมุทรสงครามเดิมมีชื่อว่า แม่กลอง เป็นเมืองที่เกิดขึ้น
สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีฐานะเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งในสังกัดกรมเจ้าท่า เจ้าเมืองมีฐานะเป็นพระ
แม่กลองบุรี ขึ้นอยู่กับเมืองราชุบรี ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีฐานะเป็นจังหวัดอย่างสมบูรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 
5     จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีอายุยังน้อย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ดินงอกใหม่ หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่พบจึงเป็นช่วงรัตนโกสินทร์เป็นส่วนใหญ่  เพราะหลักฐานเดิมได้เปลี่ยนสภาพไป
แล้ว เช่น ป้อมพิฆาตข้าศึก กลายเป็นที่ต้ังโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ ค่ายจีน
บางกุ้งบริเวณวัดบางกุ้ง เป็นค่ายลูกเสือสมุทรสงคราม (เลิกกิจการไปแล้ว) จึงอาจกล่าวได้ว่า
โบราณสถาน โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม  พบมากบริเวณวัดต่าง ๆ 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสงคราม บนเรือนไทยในอุทยาน ร.2 

         ประวัติศาสตร์ของจังหวัด สมุทรสงคราม ที่ทางราชการเห็นความสําคัญ คือ  เป็นนิวาสถานเดิม
สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
ถิ่นพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) จึงถือว่าจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นเมืองต้นราชนิกูลและเป็นเมืองแห่งราชศิลปิน จึงกําหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
เป็นวันศิลปินแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่พระบรมราชานุสรณ์  พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย บริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม และอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุททยาน ร. 2) 

2.20  สถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงคราม 

             2.20.1  ดอนหอยหลอด   ตําบลบางจะเกร็ง  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นสัน

ดอนที่เกิดขั้นบริเวณปากแม่น้ําแม่กลองชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม  มีลักษณะเป็นสันดอน

ใหญ่ตลอดชายฝั่งทะเล อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 50 เมตร 2,000 เมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 
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22,000 ไร่ จํานวนดอนที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีทั้งหมด 7 ดอน แต่ละดอนแยกจากกันด้วยร่องน้ําเล็ก ๆ 

ลึกบ้าง ตื้นบ้างดอนที่มีหอยหลอดชุกชุมมากมีจํานวน 5 ดอน ซึ่งเป็นดอนที่เกิดขึ้นนานแล้ว  ความ

หนาแน่นของหอยหลอดบนพื้นที่ประมาณ 15,056.25 ไร่ลักษณะพื้นที่ของดอนหอยหลอดเป็น 

ลักษณะดินปนทราย ชาวบ้านเรียกว่า "ทรายขี้เป็ด" ซึ่งอาจนําไปใช้ถมที่ได้  แต่ใช้ประโยชน์ในการ

ก่อสร้างไม่ได้หอยหลอดจะอยู่หนาแน่นบริเวณที่มีทรายประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ความ

หนาแน่นของหอยหลอดขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมในแต่ละปีที่เปลี่ยนแปลงไป  หอยหลอดเป็นสัตว์

น้ําทะเลชนิดหนึ่ง มีชื่อสามัญว่า Rozor clam และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Solen Strictus Gould 1861

จัดเป็นหอยสองฝาที่มีตัวอาศัยอยู่ในฝาที่ประกบทั้งสองข้าง มีลักษณะคล้ายหลอดกาแฟ กลมยาว

ประมาณ 7-8 เซนติเมตร สีน้ําตาลอ่อน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1เซนติเมตร เป็น ขนาดของ

หอยที่โตเต็มที่ มีสภาพความเป็นอยู่โดยการฝังตัวต้ังเป็นแนวด่ิงอยู่ใต้พื้นทราย  ยามน้ําแห้งซึ่งเป็นช่วง

โอกาสที่ชาวประมงจะทําการจับหอยหลอดได้หอยจะเปิดฝาอยู่เร่ียพื้น  และยึดตัวยื่นออกมาจับแพลง

ตอนเป็นอาหารหรือการเคลื่อนตัวออกไปหาพื้นที่อยู่ใหม่  

                 สิ่งท่ีน่าสนใจดอนหอยหลอด 

                 เน่ืองจากดอนหอยหลอดมีหอยหลอดชุกชุมมาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม แปลก และมี
เอกลักษณ์ ยามปกติเวลาน้ําขึ้นน้ําทะเลจะท่วม  ดอนจะจมหายไปในน้ําไม่มีร่องรอยของดอนหอย
หลอดอยู่เลยแต่พอน้ําลงจะปรากฏพื้นที่ดอนหอยหลอดค่อย ๆ โผล่ขึ้นทีละน้อย เป็นพื้นที่กว้างไกล
หลายร้อยไร่ จึงทําให้ดอนหอยหลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่ง สิ่งที่ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยว คือ หอยหลอด  กล่าวกันว่าเป็นแหล่งที่มีหอยหลอดชุกชุมมากที่สุดแห่งเดียวในประเทศ
ไทย หรือแห่งเดียวในโลก นักท่องเที่ยวนิยมลงไปจับหอยหลอดกันอย่างสนุกสนาน  วิธีจับก็ใช้มือ
กดบงบนพื้นทราย จะปรากฏฟองอากาศ  และเห็นรูปรากฏเอาไม้จิ้มปูนขาวแหย่ลงไป หอยหลอดจะ
โผล่ขึ้นมาให้จับ ต้องรีบเก็บใส่ภาชนะไว้มิฉะนั้นจะมุดดินหนีอยู่ลึกลงไปกว่าเดิมอีก  ไม่ควรสาด
ปูนขาวลงบนสันดอน เพราะจะทําให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมด ช่วงเวลาเหมาะสมที่จะ
ท่องเที่ยวดอนหอยหลอด คือ ประมาณเดือนมีนาคม -  พฤษภาคมเพราะน้ําทะเลจะลดลงนานกว่า
ช่วงเวลาอื่น และสามารถมองเห็นสันดอนโผล่ขึ้นมา  นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือบริเวณศาลาอาภร 
(ใกล้ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) เพื่อนั่งเรือไปชมดอนหอยหลอด นักท่องเที่ยวสามารถ
สอบถามรายละเอียดเวลาน้ําขึ้น - น้ําลง ได้ที่ อบต. บางจะเกร็งโทร 034-723749 
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หลายคนเข้าใจว่า "หอยหลอด" มีเพียงที่ดอนหอยหลอดที่เดียวในโลก  แต่ความจริงแล้วยังมี 

หอยหลอดในบริเวณอ่ืนอีก เช่น จ.สมุทรปราการ และ จ.ตราด  และในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย 
และออสเตรเลีย แต่มีในปริมาณน้อย ไม่มากพอที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ทําให้คณะรัฐมนตรีมี
มติให้ดอนหอยหลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเมื่อวันที่  20 มีนาคม 2543 

              ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  

              บริเวณดอนหอยหลอดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  มีการแสดง
ดนตรีไทยทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 17.00-18.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

               แหล่งรวมร้านอาหารทะเล และสินค้าต่างๆ มากมาย 
              ตลอดเส้นทางการเดินไปที่ดอนหอยหลอดจะมีร้านอาหารทะเลมากมาย  เรียงรายทั้งสองด้าน
ของถนนจนถึงดอนหอยหลอด จะเรียกว่าเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทะเลของสมุทรสงครามก็ว่าได้  
นอกจากนี้ยังมีร้านขายสินค้าของที่ระลึก ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอาหารทะเลสด-แห้ง กะปิคลองโคน 
น้ําตาลสด ฯลฯ  

             การเดินทาง   

- รถยนต์ 

           1. ไปยังหมู่บ้านบางบ่อ ตําบลบางแก้ว ไปตามถนนธนบุรี-ปากท่อ (พระราม2) ก่อนถึงหลัก
กิโลเมตรที่ 62 มีป้ายซ้ายบอกทางเข้าดอนหอยหลอด ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร 
           2. ไปยังหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตําบลบางจะเกร็ง ไปตามถนนธนบุรี-ปากท่อ (พระราม2) ประมาณ
กิโลเมตรที่ 64 ก่อนข้ามสะพานพุทธเลิศหล้านภาลัย เชิงสะพานมีป้ายบอกทางเข้าดอนหอยหลอด
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  

            -   รถโดยสาร สามารถเดินทางโดยรถสองแถว มีรถออกตลอดทั้งวันจากตัวตลาดในอําเภอ
เมืองสมุทรสงคราม ไป ยังบ้านฉู่ฉี่ ดอนหอยหลอด  

              -   เรือ การเดินทางไปยังดอนหอยหลอดนอก จากมีเรือขนาดต่าง ๆ บริการที่ท่าริมน้ําแม่
กลอง ถ้าเป็นหมู่คณะใหญ่ประมาณ 40 คนขึ้นไป ติดต่อสอบถามล่วงหน้า ที่โรงเลื่อยจักรซุ่นฮวดเฮง 
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คุณพรทิพย์ แสงวณิชโทร. 034-711466, 034-712558,   034-712451, 01-3785858 (มีบริการสั่งอาหาร
ไปทานบนเรือ) หรือ ติดต่อที่ห้องขายตั๋วเรือข้ามฟากริมแม่น้ําแม่กลอง  จังหวัดสมุทรสงคราม  

        2.20.2  วัดเพชรสมุทรวรวิหารต าบลแม่กลอง  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  วัดเพชร
สมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดศรีจําปา"  สร้างขึ้นในราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา 
ตามตํานานเล่าว่า ในปี  พ.ศ.2307 ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรีอพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่
บริเวณตําบลแม่กลองเหนือวัดศรีจําปา และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านแหลม" ตามชื่อหมู่บ้านเดิมของ
ตน ชาวบ้านแหลมได้ช่วยกันบูรณะวัดศรีจําปาและเรียกวัดน้ีใหม่ว่า "วัดบ้านแหลม"  ต่อมาวัดบ้าน
แหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงชั้นวรวิหาร ได้รับพระราชทานนามว่า  "วัดเพชรสมุทรวรวิหาร" 

           สิ่งท่ีน่าสนใจหลวงพ่อบ้านแหลม 
         พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพเลื่อมใส
ของคนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตรขนาดเท่าคนจริง สูงประมาณ 167 เซนติเมตร ตามตํานาน
เล่าว่า ชาวประมงบ้านแหลมออกไปลากอวนในอ่าวแม่กลอง ได้พระพุทธรูปติดมา 2 องค์ องค์หนึ่ง
เป็นพระพุทธรูปนั่ง อีกองค์หน่ึงเป็นพระพุทธรูปยืน พระพุทธรูปนั่งได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัด
เขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี ส่วนพระพุทธรูปยืนนํามาประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลม เรียกกันว่า 
"หลวงพ่อบ้านแหลม"  ตอนที่ชาวประมงพบในอ่าวแม่กลองบาตรนั้นสูญหายไปในทะเล สมเด็จเจ้า
ฟ้า กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ที่ได้เคยเสด็จมานมัสการ ได้ถวายบาตรแก้วสีน้ําเงินถวายหลวง
พ่อบ้านแหลมเป็นพุทธบูชา และยังปรากฏอยู่จนทุกวันน้ี   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระราชศรัทธาหลวงพ่อบ้านแหลม จึงพระราชทานผ้าดิ้นทองแก่หลวงพ่อจํานวนสองผืน  แต่ละ
ผืนมีขนาดหน้ากว้าง 6 นิ้ว ยาวประมาณ 10 ฟุต ปัจจุบันทางวัดได้จัดแสดงไว้ในพระอุโบสถที่
ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม ในวันสําคัญ เช่น วัดสงกรานต์ วันทอดกฐินพระราชทาน จะนําผ้า
ดิ้นทองพระราชทานมาประดับองค์หลวงพ่อบ้านแหลมด้วย 
        "หลวงพ่อบ้านแหลม" เป็นที่เคารพบูชาในหมู่พุทธศานิกชนโดยทั่วไป ในแต่ละวันจะมีผู้ศรัทธา
จากทั่วทุกสารทิศมากราบนมัสการอย่างเนืองแน่น มีการเปรียบเปรยว่า หากใครไปเมือง
สมุทรสงคราม ไม่ได้ไปนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมก็เสมือนไม่ได้ไปเมืองสมุทรสงคราม ใครพูด
ถึงเมืองสมุทรสงคราม ไม่กล่าวถึงนามหลวงพ่อบ้านแหลมก็เสมือนไม่รู้จักสมุทรสงคราม คน
สมุทรสงครามคนใดไม่เคยเห็นหลวงพ่อบ้านแหลม ก็เปรียบเสมือนลูกกําพร้าไม่เคยเห็นหน้าพ่อ  

        ทัศนียภาพริมแม่น้ าแม่กลอง  
       เน่ืองจากวัดเพชรสมุทรฯ ด้านหลังวัดมีบริเวณติดกับแม่น้ําแม่กลอง จึงสามารถชมทัศนียภาพ
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ชีวิตความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ํา  หากมีความประสงค์จะท่องเที่ยวทาง
น้ํา บริเวณด้านซ้ายมือของวัด(ด้านที่ติดกับแม่น้ํา) จะมีท่าเทียบเรือ  ซึ่งจะมีทั้งเรือเมล์ เรือหางยาว 
สามารถที่จะเช่าท่องเที่ยวไปตามลําน้ําแม่กลอง หรือสถานที่ต่าง ๆ อาทิ อุทยาน ร.2, วัดบางแคน้อย, 
ค่ายบางกุ้ง, อาสนวิหารแม่พระบังเกิด หรือตลาดน้ําดําเนินสะดวก ในจังหวัดราชบุรีซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามได้  

การเดินทาง  

-  ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 (ถนนธนบุรี-ปาก 

ท่อ เดิม) ไปถึงหลัก กม.ที่ 63 ชิดซ้ายใช้ทางคู่ขนานต่างระดับ เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม ถึงสี่แยกแรก
ตรงไปเข้าตัวตลาด ถึงสี่แยกที่สอง(แยกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า) เลี้ยวขวาและตรงไป 
ข้ามทางรถไฟ ขับไปอีกประมาณ 100 เมตร วัดอยู่ทางซ้ายมือ (บริเวณพื้นที่ตรงข้ามกับวัดเป็นที่จอด
รถได้) 

- รถประจําทางนั่งรถโดยสาร บขส สายกรุงเทพ-แม่กลอง หรือรถปรับอากาศสาย  

กรุงเทพ-ดําเนิน (รถเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม) ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซด์
รับจ้างที่ท่ารถ บขส.สมุทรสงคราม 

             2.20.3 วัดศรัทธาธรรม   ตําบลบางจะเกร็ง    อําเภอเมืองฯ   จังหวัดสมุทรสงครามวัดศรัทธา
ธรรม หรือที่ชาวบ้านเรีย กกันว่า "วัดมอญ" สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2341 ด้วยแรงศรัทธาในพุทธ
ศาสนาของชาวมอญประมาณ 12 ครอบครัวที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่าเข้ามาพึงความร่มเย็นของ
แผ่นดินไทย โดยมาอาศัยในที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่ตําบลบางจะเกร็งในปัจจุบัน ต่อมาถูกทางราชการ
เวนคืนที่ดิน แต่ชาวมอญไม่ยอมจึงได้ต่อสู้คดีในชั้นศาล  ซึ่งก็ชนะคดีตรงกับรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นชาวมอญจึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ อุโบสถไม้หลังเก่าซึ่งเป็นแพลอยน้ํา ได้กลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
นับตั้งแต่น้ัน ในปี พ.ศ. 2535 อุโบสถไม้สักทองฝังมุกหลังใหม่ถูกสร้างขึ้น 
          กว่าสองร้อยปีแห่งการดํารงอยู่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ)  ได้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจและ
ศูนย์กลางทางด้านการศึกษาและสังคมของชุมชนชาวมอญ ณ ตําบลบางจะเกร็ง เช่นเดียวกับที่อุโบสถ
ไม้สักทองฝังมุกแท้รูปเรือสําเภา หนึ่งเดียวของเมืองไทย  เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาทีมี่เอกลักษณ์
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สวยงามที่สุด  

สิ่งท่ีน่าสนใจ 

           โบสถ์ไม้สักฝังมุก 
         อุโบสถสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ภายนอกอุโบสถ เสาระเบียงฝังมุกลายไทย ผนังภายนอกฝัง
เปลือกหอยมุกเป็นลายเทพพนม อันวิจิตรบรรจง ส่วนเคร่ืองบนประดับช่อฟ้า ใบระกา ที่กลางหน้า
บันทั้งสองด้าน จําหลักลายหงส์ภายใต้เศวตฉัตร อยู่บนพื้นลายกระหนกเปลว  
         ภายในอุโบสถ ประดิษฐ์ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังฝังมุก แสดงเร่ืองราวพุทธประวัติและภาพ
ด้านล่างคือ ภาพวรรณกรรมเร่ืองรามเกียรติ์ พระประธานคือพระพุทธชินราชหน้าตักกว้าง 61 นิ้ว 
ด้านหลังพระประธาน คือภาพพระประจําวันเกิด ภาพเพดานอุโบสถปิดทองลายไทย  งบประมาณใน
การก่อสร้างเกือบหนึ่งร้อยล้านบาท 
         เน่ืองจากอุโบสถหลังนี้ฝังด้วยมุกเกือบทั้งหมด เมื่อพระอาทิตย์กําลังจะลับขอบฟ้า มุกที่ฝังไว้
นอกผนังอุโบสถรูปลายเทพพนม จะสะท้อนแสงระยิบระยับส่งประกายสวยงามยิ่ง 

            กาละแมรามัญ 
         ในบริเวณวัด จะมีขนมของชาวมอญ "กาละแม" จัดจําหน่าย  โดยกลุ่มแม่บ้านในละแวกวัด
รวมตัวกันผลิตขึ้น เพื่อนํารายได้มาเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก  ซึ่งมีความอร่อยเพราะผลิตจากสูตร
ดั้งเดิม 

การเดินทาง 

- รถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ถึงจังหวัด 

สมุทรสงครามตรงไป ทางจังหวัดเพชรบุรี  (ไม่เข้าตัวเมือง) ตรงไปอีกประมาณ 2 กม. ก่อนข้าม
สะพานสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เลี้ยวซ้ายตรงที่กลับรถ เลยไปประมาณ 200 เมตร มีถนนแยก
เล็ก ๆ ให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปอีกประมาณ 1 กม วัดอยู่ทางขวามือ 

- รถประจําทางจากตัวเมืองสมุทรสงคราม นั่งรถโดยสารสายแม่กลอง-ปากมาบ คิวรถอยู่ 

บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รถจะผ่านวัด  

             2.20.4  ตลาดน้ ายามเย็น   ตําบลอัมพวา  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ในอดีตเมือง

www.ssru.ac.th 



65 

 

อัมพวาถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม  มีตลาดน้ําขนาด
ใหญ่และชุมชนริมน้ําที่เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม แต่ผลกระทบของการพัฒนาการคมนาคม
ทางบก ทําให้ความเป็นศูนย์กลางฯ  ของอัมพวาต้องสูญเสียไป ตลาดน้ําค่อยๆลดความสําคัญและสูญ
หายไปในที่สุด ทิ้งไว้แต่ร่องรอยของความเจริญในอดีตซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นชัดเจนในทุกวันนี้  
         ทางเทศบาลตําบลอัมพวา โดยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่น ได้ฟื้นฟูตลาดน้ํา
อัมพวาขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง เพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ํา ซึ่งในปัจจุบันจะหาดูได้ยาก  ให้
สืบทอดตลอดไป โดยใช้ชื่อว่า "ตลาดน้ํายามเย็น" 

              สิ่งท่ีน่าสนใจ 
               - ตลาดน้ ายามเย็น   จะมีทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 -22.00 น.วันเสาร์ และวันอาทิตย์ 
ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น.ตลาดน้ําโดยทั่วไปมักจะจัดขึ้นในเวลากลางวัน แต่ตลาดน้ํายามเย็น ที่อัมพ
วาแห่งนี้ จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเย็นเร่ือยไปจนถึงเวลาพลบค่ํา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาดน้ําแห่งแรก
ของประเทศไทย ที่จัดในลักษณะเช่นน้ี  ในตอนเย็นชาวบ้านจะเร่ิมทยอยพายเรือนําสินค้าหลากหลาย
นานาชนิด อาทิ อาหาร ผลไม้  พืชผัก ขนม ของกินของใช้ มาขายให้กับนักท่องเที่ยว  หรือคนใน
ท้องถิ่นที่สัญจรไปมาที่ตลาดอัมพวา ทําให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติของชีวิตของชุมชนริมน้ํา ซึ่งเป็นที่
น่าประทับใจอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถที่จะหาซื้ออาหารมานั่งรับประทาน บริเวณริมคลองอัมพ
วาติดกับตลาดน้ํา ซึ่งได้มีการจัดสถานที่ไว้ ทําให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

- ล่องเรือชมหิ่งห้อย นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะนั่งเรือชมหิ่งห้อย ประกายความงาม 

ยามค่ําคืน หรือล่องเรือท่องเที่ยวตามลําน้ําแม่กลอง ก็สามารถติดต่อเรือได้ ติดต่อ โทร.089-4154523 

            การเดินทาง  

- ทางรถยนต์ จากตัวจังหวัดใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 325 ทางเดียวกับไปอําเภอดําเนิน 

สะดวกและอุทยาน ร. 2 ประมาณ 6 กม ก่อนถึงสามแยกไฟแดง  มีทางแยกทางซ้ายเข้า อ.อัมพวา ไป
อีกประมาณ 800 เมตร. ทางแยกซ้ายมือ เข้าตลาดอัมพวา จอดรถบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภออัมพวา 

- รถประจําทางจากสถานีขนส่งสายใต้รถสาย 996 กรุงเทพฯ-ดําเนินฯ เป็นรถปรับอากาศ  

ผ่านจังหวัดสมุทรสงครามถึงตลาดอัมพวา สาย 976 กทม.-สมุทรสงคราม ถึงสถานีขนส่ง

www.ssru.ac.th 



66 

 

สมุทรสงคราม ขึ้นรถประจําทางสาย 333 แม่กลอง-อัมพวา-บางนกแขวก ถึงตลาดอัมพวา 

              2.20.5  อุทยาน  ร .2  ตําบลอัมพวา  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  งานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอุทยานนี้เป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะ
อันงดงามไว้ เป็นมรดกแก่ชาติและได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช
ดําเนินมาเปิดป้ายอุทยานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2522 และเปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในอุทยานได้เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2530  

                 สิ่งท่ีน่าสนใจ  

               อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 
ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่หน่ึง    ลานจอดรถหน้าอุทยาน ปัจจุบันมีที่ขายสินค้าพื้นเมืองและผลไม้ และอาศรม 

ศึกษาซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณ 

 ส่วนที่สอง   เป็นโรงละครกลางแจ้ง มีเนินลดหลั่นสําหรับชมการแสดง และปลูกพันธุ์ไม้ 

ต่างๆ 

 ส่วนที่สาม อาคารทรงไทย 5 หลัง จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ 4 หลัง และอาคารซ้อมโขน ละครและ 

เก็บเคร่ืองดนตรีไทย 1หลัง 

 ส่วนที่สี่ สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้  

มีหุ่นจําลองเร่ืองในวรรณคดี สังข์ทอง ไกรทอง  

 ส่วนที่ห้าพื้นที่ติดแม่น้ํา มีศาลาเอนกประสงค์สําหรับนั่งพักผ่อน มีร้านจําหน่ายอาหาร   
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เคร่ืองดื่มและสินค้าพื้นเมือง มีเรือประพาสอุทยาน ประชาชนขึ้นชมได้   

 ส่วนที่หก  พื้นที่ประมาณ 11 ไร ่ซึ่งจะดําเนินการจัดทําสวนและทําสวนเกษตรตาม 

พระราชดําริในองค์ประธาน  

           พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
         เป็นอาคารทรงไทย จํานวน 4 หลัง พื้นที่รวม 600 ตารางเมตร จัดพิพิธภัณฑ์แบบชาติพันธุ์วิทยา 
แสดงศิลปวัตถุในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่จะสะท้อนให้เห็นลักษณะศิลปวัฒนธรรม  ความเป็นอยู่ 
และการดํารงชีวิตของชาวไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยแบ่งเป็นส่วนดังนี้ 

 หอกลาง ภายในประดิษฐ์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และจัดศิลปะ 

โบราณวัตถุสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เป็นต้นว่า เคร่ืองเบญจรงค์ เคร่ืองถ้วย หัวโขน ซึ่งเป็นอุปกรณ์การ
แสดงนาฏกรรมตามบทวรรณคดีพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หุ่น
วรรณคดีเร่ืองสังข์ทองและอิเหนา หนังใหญ่  

 ห้องชาย  ทางปีกขวา จัดตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของชายไทยที่มีความกล้าหาญ  

พร้อมในการอาสาปกป้องผืนแผ่นดินตามลักษณะสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  มี
พระพุทธรูปสําหรับบูชา สมุดไทย เสื้อขุนนางไทยโบราณ ดาบ โล่ รวมทั้งพระแท่นบรรทมซึ่งเชื่อว่า
เป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

 ห้องหญิง  ตกแต่งให้เห็นลักษณะความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ มีเตียงนอน แบบไทย   

โต๊ะเคร่ืองแป้ง คันฉ่อง ฉากปัก เป็นต้น  

 ชานเรือน  จัดตามแบบไทยโบราณ ตกแต่งด้วยกระถางไม้ดัด ไม้ประดับ อ่างบัว   
 ห้องครัวและห้องน้ า  จัดไว้ที่ชั้นล่างอาคารปีกซ้าย แสดงลักษณะครัวไทยและห้องน้ําของคน 

ชั้นกลาง มีเครื่องหุงต้ม ถ้วยชาม สําหรับอาหาร เป็นต้น  

 ต าแหน่งศิลาฤกษ์  แสดงให้เห็นแบบจําลองศิลาฤกษ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
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บรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธี  

             การเดินทาง  

 ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ  

เดิม) ไปถึงหลัก กม.ที่ 63 ชิดซ้ายใช้ทางคู่ขนานต่างระดับ เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม  ถึงสี่แยกเลี้ยว
ขวา -เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟ  เลี้ยวขวาถึงสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปประมาณ 6 กม. ถึงสาม
แยกอัมพวาชิดซ้ายเข้าอัมพวา วิ่งตรงผ่านตลาดอัมพวา  ข้ามสะพานคลองอัมพวา(สะพานเดชาดิศร) 
ตรงไปผ่านวัดอัมพวันฯ อุทยานอยู่ซ้ายมือ 

 รถประจ าทาง  จากสถานีขนส่งสายใต ้  รถสาย 996 กรุงเทฯ-ดําเนินฯ เป็นรถปรับอากาศ  

ผ่านจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามถึงตลาดอัมพวา เดินผ่านตลาด ผ่านวัดอัมพวันเจติยาราม ถึง
อุทยาน สาย 976 กทม.-สมุทรสงคราม ถึงสถานีขนส่งสมุทรสงคราม  ขึ้นรถประจําทางสาย 333 แม่
กลอง-อัมพวา-บางนกแขวก ผ่านหน้าอุทยาน  

                 2.20.6  วัดอัมพวาเจติยาราม  ตําบลอัมพวา   อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม   (ติดกับ
อุทยาน ร. 2) เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือ เดิมเรียกกันว่า  "วัดอัมพ
วา" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า  "วัดอัมพวันเจติยาราม" มี
ความหมายว่า "วัดที่มีเจดีย์และมีสวนมะม่วงเป็นที่ร่ืนรมย์และเกษมสําราญน่าเคารพบูชา" วัดน้ีเป็น
วัดต้นวงศ์ราชินิกุล โดยสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี (สั้น)  พระชนนีในสมเด็จพระอัมรินท
รามาตย์ (นาก)  ทรงบริจาคที่ดินและสมเด็จพระอัมรินทรามาตย์ได้ทรงรวบรวมพระพี่พระน้องรว่ม
กันสร้างเป็นวัดขึ้นมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการ
บูรณะใหญ่และทรงสร้างพระปรางค์ เป็นที่บรรจุพระบรมสรีรังคารและพระบรมอัฐิบางส่วนของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมราชชนก นอกจากนี้ยังทรงสร้างพระวิหารและพระ
ที่นั่งทรงธรรมขึ้นอีกด้วย 

      สิ่งท่ีน่าสนใจ  

 พระอุโบสถ มีลักษณะทรวดทรงเหมือนพระอุโบสถของวัดสุวรรณดาราม จังหวัด  

พระนครศรีอยุธยา ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภายในมีจิตรกรรม
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ฝาผนังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้เขียนขึ้นตามแบบ
ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย และเร่ืองราวเกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์เร่ืองสังข์ทอง ไกรทอง อิเหนาและคาวี  ภาพจิตรกรรม
บริเวณผนังระหว่างช่องประตูด้านล่าง ซึ่งเป็นภาพการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดย
กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เป็นส่วนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรง
ลงฝีพระหัตถ์พระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หน้าทหารกลอง  และต้นไม้ข้าง
ป้อมริมกําแพง 

 กุฏิใหญ่  มีลักษณะเป็นเรือนหมู่ทรงไทยใต้ถุนสูง ด้านเหนือเป็นบันไดใหญ่ ด้านใต้เป็นหอ  

สวดมนต์ มีหอฉันตรงกลาง  ของเดิมเป็นฝีมือช่างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และมีการบูรณะบ้างในรัชกาลต่อ ๆ มา จนถึงในรัชกาลปัจจุบัน 

 พระทั่นั่งทรงธรรม  เดิมเป็นตําหนักไม้ที่ประทับของสมเด็จพระรูปฯ ก่อนรัชกาล 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรง
พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งทรงธรรม"  เพราะสมเด็จพระรูปฯ เมื่อคราวบวชชีได้ทรงฟังธรรมในที่
นั้นเป็นประจํา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างเป็น
อาคารก่ออิฐถือปูน มีรูปทรงดังปรากฏในปัจจุบัน ในคราวบูรณะใหญ่ปี พ.ศ.  2538 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ (สธ)  ไว้ที่หน้าบัน ภายใน
พระที่นั่งทรงธรรมมีพระประธานและมีพระพุทธบาทจําลอง 5 รอย อยู่ด้านหน้า 

 พระต าหนัก  มีอยู่ 2 ตําหนัก คือ ตําหนักใหญ่อยู่ด้านทิศใต้ของวัด และพระตําหนักเล็กอยู่ 

ด้านทิศตะวันตก พระตําหนักทั้งสองเดิมเป็นเรือนไม้สักทรงไทย ฝาเฟี้ยม  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างไว้ที่สวนขวาในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังพระราชทานแก่สมเด็จ
พระมหสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แล้วสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ได้ทรงประทานออกมา
ไว้ที่วัดอัมพวันเจติยามรามพร้อมกับแท่นบรรทม ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ประดิษฐานอยู่ใกล้พระอุโบสถทาง 

ด้านหน้าพระวิหาร ทําการหล่อที่กรมศิลปากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ

www.ssru.ac.th 



70 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เสด็จ เททองเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2509 และสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามกถฏราชกุมาร ได้เสด็จมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2520 

 พระวิหาร  อยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเยื่องมาทางขวา สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวิหารมีพระนอนองค์ใหญ่  ตั้งแต่พระเศียรจนถึงพระบาท วัดได้ 19 ศอก มี
พระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่รอบระเบียงพระวิหาร จํานวน 52 องค์ 

 พระปรางค์ อยู่ด้านในพระวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ 

สร้างขึ้นบริเวณสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อบรรจุพระ
บรมสรีรังคารและพระบรมอัฐิบางส่วนของพระราชชนก 

               การเดินทาง  

 ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ  

เดิม) ไปถึงหลัก กม.ที่ 63 ชิดซ้ายใช้ทางคู่ขนานต่างระดับ เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม  ถึงสี่แยกเลี้ยว
ขวา -เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟ  เลี้ยวขวาถึงสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปประมาณ 6 กม. ถึงสาม
แยกอัมพวาชิดซ้ายเข้าอัมพวา วิ่งตรงผ่านตลาดอัมพวา  ข้ามสะพานคลองอัมพวา(สะพานเดชาดิศร) 
ซุ้มประตูวัดทางเข้าอยู่ซ้ายมือ 

 รถประจ าทาง จากสถานีขนส่งสายใต ้รถสาย 76 กทม.-ดําเนินสะดวก เป็นรถปรับอากาศ 

ผ่านจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามถึงตลาดอัมพวา เดินผ่านตลาด ข้ามคลองอัมพวา ตรงไปถึงวัด  
สาย 967 กทม.-สมุทรสงคราม ถึงสถานีขนส่งสมุทรสงคราม  ขึ้นรถประจําทางสาย 333 แม่กลอง-
อัมพวา-บางนกแขวก ผ่านหน้าวัด 

        2.20.7  วัดบางแคน้อย  ตําบลแควอ้อม   อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงครามวัดบางแคน้อย
ตั้งอยู่ริมแม่น้ําแม่กลอง คุณหญิงจุ้ย (น้อย) วงศาโรจน์  เป็นผู้สร้างเมือ พ.ศ. 2441 เดิมอุโบสถของวัด
สร้างบนแพไม้ไผ่ผูกไว้กับต้นโพธิ์ ต่อมาพระอธิการรอด เจ้าอาวาสองค์ที่ 2 ได้สร้างอุโบสถบน
พื้นดิน ในปี พ.ศ. 2418 ต่อมาอุโบสถหลังเดิมได้ชํารุดทรุดโทรม  พระอธิการเขียว เจ้าอาวาสองค์ที่ 6 
ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ.2492 จนกระทั่งปี พ.ศ.2540 อุโบสถหลังเดิมเกิดชํารุดอีก เน่ืองจาก
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ขาดแคลนวัสดุและคุณภาพเพราะตอนสร้างอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พระครูสมุทรนันทคุณ 
(แพร)จึงได้ดําเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น  อุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่นี้ ภายในจะเป็นไม้สัก
แกะสลักทั้งหมด อุโบสถหลังนี้มีความงดงามยิ่ง  

                สิ่งท่ีน่าสนใจ  

                อุโบสถภายในไม้สักแกะสลัก  การแกะสลักที่ที่น่าสนใจ และหาดูได้ยาก เน่ืองจากต้องใช้
งบประมาณ เวลาและฝีมือการแกะสลักที่ปราณีตบรรจง โดยใช้ช่างที่มีความชํานาญ  

 ไม้มะค่าโมงซึ่งใช้เป็นแท่นรองพระประธานมีขนาดใหญ่มาก คือกว้าง 2 เมตรคร่ึง ยาว 3 
เมตร หนา 4 นิ้ว 

 ชุกชีพระประธานเป็นไม้แกะสลักในทรงจอมแห  
 พื้นอุโบสถปูด้วยไม้ตะเคียนทอง หนา 2 นิ้ว กว้าง 40-44 นิ้ว  
 ฝาผนังพื้นเป็นไม้แกะสลัก หนา 3 นิ้ว แกะสลักเป็นรูปคน สัตว์ ต้นไม้  และแกะเสริม รวม

หนาถึง 6 นิ้ว  
 ฝาผนังด้านตรงข้ามพระประธานเป็นไม้แกะสลักรูปปางชนะมาร  
 ฝาผนังด้านซ้าย ขวา ของพระประธานเป็นไม้แกะสลักรูปพระเจ้าสิบชาติ  
 ฝาผนังด้านหลังพระประธานเป็นไม้แกะสลัก การประสูติ ตรัสรู้ นิพพาน  
 ฝาผนังใต้ธรณีหน้าต่าง 2 ข้าง แกะสลักฝังด้วยไม้โมกมันรูปพระเวสสันดร จั่วด้านหน้าและ

หลังเป็นไม้แกะสลัก ด้านข้างทั้งสองเป็นคูหาหลงรักปิดทอง คันทวยเป็นไม้ลงรักปิดทอง  

จากรายละเอียดดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เป็นอุโบสถที่มีความสวยงาม มีคุณค่าทางด้านศิลปะเป็นอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะช่างแกะสลัก เป็นช่างฝีมือจากเพชรบุรี  ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านแกะสลักไม้เป็นอย่างมาก 
ดังนั้นจึงถือว่าอุโบสถวัดบางแคน้อยเป็นศิลปะสถานที่มีคุณค่ามาก และถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย  

                  ถนนผลไม้ 
              เส้นทางที่เดินทางไปวัดบางแคน้อยนั้นจะเป็นสวนผลไม้ที่มีชื่อเสียงของสมุทรสงคราม  คือ 
ลิ้นจี่ ส้มโอ ทั้งสองข้างทางเป็นจํานวนมาก จนตั้งชื่อถนนสายนี้ว่า ถนนผลไม้  ซึ่งถ้าเป็นในช่วงที่ลิ้นจี่
ติดผล จะดูสวยงามมาก อีกทั้งสามารถที่จะซื้อได้โดยตรงจากสวน ส่วนส้มโอมีตลอดทั้งปี 
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การเดินทาง  

 ทางรถยนต์ จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 325 (แม่กลอง-อัมพ 

วา) ประมาณ 5 กม. เลยวัดบางกะพ้อม (ยังไม่ถึงตลาดอัมพวา) ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายข้าม
สะพานข้ามแม่น้ําแม่กลอง(สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์) ตรงไปถึง  ถึงสามแยกเลี้ยวขวา ตรงไป
ผ่านวัดภุมรินทร์ จนถึงสามแยก (มีวัดบางแคใหญ่อยู่ขวามือ)  เลี้ยวขวาตรงไป วัดอยู่ขวามือ มีซุ้ม
ประตูทางเข้า ติดกับโรงพยาบาลอัมพวา 

 รถประจ าทาง จากตัวเมืองสมุทรสงคราม นั่งรถโดยสารสองแถว สายแม่กลอง-วัดปราโมทย์  

สายแม่กลอง-วัดแก้ว คิวรถอยู่บริเวณธนาคารนครหลวงไทย สาขาสมุทรสงคราม รถจะวิ่งผ่านวัด  

            2.20.8  วัดจุฬามณี  ตําบลบางช้าง  อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ริมฝั่งคลอง

อัมพวาห่างจากตัวอําเภออัมพวาเพียง 2 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า "วัดแม่ย่าทิพย์" สร้างมาแต่รัชสมัยพระ

เจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา  ตามประวัติเล่าว่าท้าวแก้วผลึก (น้อย)  ซึ่งเป็นนายตลาดบางช้าง

เป็นผู้สร้างวัดจุฬามณีขึ้น บริเวณด้านหลังวัดห่างไป 5 เส้น เป็นนิวาสถานเดิมของท่านทองและท่าน

สั้น พระชนกและพระชนนีของสมเด็จพระอัมรินทร์ทรามาตย์ (นาก) พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 ซึ่ง

ภายหลังถูกไฟไหม ้ ครอบครัวของท่านจึงย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม  อุโบสถ

วัดจุฬามณีเดิมสร้างจากไม้สักและไม้เนื้อแข็ง จนถึง พ.ศ. 2511 พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อ

เน่ือง โกวิโท)  ได้เร่ิมสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม หลังจากหลวงพ่อเน่ืองมรณภาพ

ในปี พ.ศ.2530 พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ ภททฺจาโร) ศิษย์เอกของหลวงพ่อเน่ือง  ได้ดําเนินการ

สืบต่อจนแล้วเสร็จ  

           สิ่งท่ีน่าสนใจ 

 อุโบสถจตุรมุขหินอ่อน เป็นอุโบสถจตุรมุขหินอ่อน กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปูพื้นด้วย 

หินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ภายในประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง ประดับ
ประดาด้วยโคมไฟ บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ต้ังแต่รัชกาลที่ 1 
ถึงรัชกาลปัจจุบัน พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  และบรมวงศานุ
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วงศ์ ตลอดจนภาพเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่าง ๆ  บานหน้าต่างด้านในแกะสลักเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับ
ชาดก นอกจากนี้บริเวณฝาผนังโดยรอบพระอุโบสถ  ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและนิทานชาดกที่ประณีตงดงาม ฝีมือของจิตรกรหญิงนิตยา ศักดิ์เจริญ ซึ่งใช้เวลาในการ
วาดนานถึง 6 ปี 

 ขนมทองม้วนสูตรโบราณ  บริเวณถนนทางเข้าวัดจุฬามณี จะมีร้านขายขนมทองม้วน ซึ่ง 

ผลิตจากสูตรการทําดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา มีรสชาติอร่อย  และมีชื่อเสียงของอําเภออัมพวา  

การเดินทาง 

 ทางรถยนต์  จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 (บางแพ- 

สมุทรสงคราม) เลยทางแยกเข้าอําเภ ออัมพวาไปประมาณ 200 เมตร ข้ามสะพานข้ามคลองอัมพวา 
เลี้ยวขวาตรงไปอีก 1 กิโลเมตร ถึงวัด  

 รถประจ าทาง จากตัวเมืองสมุทรสงคราม นั่งรถสองแถวสายแม่กลอง-วัดจุฬา คิวรถอยู่ 

บริเวณตลาดธนวัท ซึ่งห่างจากสถานีขนส่งสมุทรสงครามไปประมาณ 100 เมตร รถเข้าถึงวัด  

             2.20.9  ตลาดน้ าท่าคา  ตําบลท่าคา  อําเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  สิ่งหนึ่งที่คู่มากับ
จังหวัดสมุทรสงคราม ก็คือแม่น้ําลําคลองน้อยใหญ่ ซึ่งมีอยู่มากมาย  ทําให้วิถีการดําเนินชีวิตของ
ชาวบ้านผูกพันกับแม่น้ําลําคลองเร่ือยมา ทั้งการสัญจรไปมาหาสู่กัน การประกอบอาชีพต่าง ๆ การซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้า และสิ่งหนึ่งที่สะท้อนภาพชุมชนริมน้ําได้ชัดเจน คือ ตลาดน้ํา  ที่มีมาตั้งแต่คร้ัง
อยุธยา ในสมัยนั้นชาวบ้านจากสมุทรสงครามจะพายเรือนําพืชผัก ผลไม้  กุ้ง หอย ปู ปลา กะปิ น้ําปลา 
กุ้งแห้ง ปลาเค็ม  ล่องเข้าไปขายต่อเนื่องถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ก่อนที่ตลาดน้ําจะค่อยๆ  ลด
น้อยลงไปราว 60 ปีที่แล้วเมื่อการสัญจรทางบกสะดวกขึ้น ภาพความคึกคักจอแจของผู้คนและเรือ
บรรทุกพืชผล สินค้า แน่นขนัดในลําคลอง  เสียงเจรจาซื้อขาย พูดคุยทักทายกันทั่วท้องน้ํา นับวันจะ
หาดูได้ยากยิ่ง แต่ความมีชีวิตชีวาเหล่านี้ยังคงมีอยู่ที่ "ตลาดน้ําท่าคา" 

             สิ่งท่ีน่าสนใจ 
         ตลาดน้ําจะมีในวันขึ้นหรือแรม 2 ค่ํา 7 ค่ํา 12 ค่ํา ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00- 12.00 น 
         บริเวณตลาดน้ําท่าคาบรรยากาศสองฝั่งน้ําร่มร่ืนด้วยสวนมะพร้าวและสวนผลไม้  ตั้งแต่ 7 โมง

www.ssru.ac.th 



74 

 

เช้า ชาวบ้านจะเร่ิมทยอยพายเรือออกมาจากสวน  บ้างก็มาจากละแวกใกล้เคียงบรรทุกผลไม้ พืชผัก 
ขนม ของกินของใช้ ล่องมาขาย  สินค้าที่หลากหลายเหล่านี้เป็นตัวแทนบอกเล่าเร่ืองราวในท้องถิ่น 
สภาพภูมิประเทศ พืชพันธุ์ ผลผลิต วิถีชีวิตผู้คน  ตลาดน้ําจึงเป็นตัวเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันไว้
ด้วยกัน เป็นศูนย์กลางการพบปะของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวจากภายนอก บริเวณที่ติดตลาดมี
ทางเดินปูนริมน้ําและสะพานข้ามคลอง ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมตลาดน้ําได้อย่างทั่วถึง 
         บริเวณด้านหน้าทางเข้าตลาดน้ํามีศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาด
น้ําท่าคา มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนจําหน่าย มีการสาธิตการเคี่ยวตาล หยอดตาล  และบริการพา
ล่องเรือเที่ยวสวน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ใหญ่อุไร สีเหลือง  ประธานกลุ่มฯ โทร. 0-3474-
9380  

        การเดินทาง  

 ทางรถยนต์ จากตัวจังหวัดใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 325 ทางเดียวกับไปอําเภอดําเนิน 

สะดวก ประมาณ 10 กม หรือเลยจากทางแยกเข้า อ.อัมพวา ไปประมาณ 4 กม. มีทางแยกอยู่ขวามือ มี
ป้ายบอกตลาดน้ําท่าค่า วิ่งเข้าไปประมาณ 5 กม. มีป้ายบอกตลอดทาง  

 รถประจ าทาง จากตัวจังหวัด ขึ้นรถที่คิวหน้าธนาคารทหารไทย ปลายทางตลาดน้ําท่าคา  

     2.20.10  ชุมชนยี่สาร  ตําบลยี่สาร  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงครามชุมชนยี่สาร ต้ังอยู่ใกล้กับ
ปากอ่าวไทย มีเขายี่สารซึ่งเป็นภูเขาหินปูนขนาดย่อมอยู่กลางหมู่บ้าน พื้นที่โดยรอบเป็นป่าโกงกาง
และนากุ้ง บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นเรือนไทยปลูกอยู่ริมน้ํา  จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในชุมชน
สรุปได้ว่ายี่สารมีการต้ังถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  มีเร่ืองเล่าเกี่ยวกับความเป็นมา
ของชุมชนยี่สารซึ่งเกี่ยวพันกับตํานาน หลวงปู่ศรีราชา ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของ
ชาวบ้านทั่วไป ซึ่งมีศาลประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ มีคนจีนสามพี่น้องล่องเรือสําเภามาค้าขาย  พี่คนโต
ชื่อ จีนเครา คนรองชื่อ จีนขาน คนสุดท้ายชื่อจีนกู่  เมื่อล่องเรือถึงบริเวณเขายี่สาร เรือสําเภาได้พุ่งชน
เขาจนเรือแตก ทั้งสามพลัดพรากจากกัน คนรองคือ จีนขาน ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เขายี่สาร  และเกิด
เป็นชุมชนนี้ตราบเท่าทุกวันน้ี โดยชาวบ้านเชื่อว่า จีนขานคือหลวงพ่อศรีราชา 
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สิ่งท่ีน่าสนใจ 

 วัดเขายี่สาร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่บนเขายี่สาร วิหาร บนยอด 

เขามีลักษณะเป็นรูปเรือ ลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย  ถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น บาน
ประตูแกะสลัก บานหนึ่งเป็นลายก้านขด ลักษณะคล้ายเถามะลิเลื้อย ตรงกลางเป็นลายกะหนกรูปดอก
บัวตูม อีกบานหนึ่ง  ลายสานแบบตะแกรง มีลายสี่เหลี่ยมย่อมุมสิบสองอยู่ตรงกลาง  ด้านหน้ามีซุ้ม
พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ ด้านในประดิษฐานพระพุทธบาทสี่รอย  อุโบสถได้รับการบูรณะใหม่มี
ลายปูนปั้นประดับช่างฝีมือช่างเมืองเพชรบุรี บานหน้าต่างมีภาพเขียนตัวละครในพงศาวดารเร่ือง 
"ห้องสิน" นอกจากนี้ยังมีถ้ําพระนอนประดิษฐานพระพุทธรูปไสยยาสน์ ซึ่งมีพระบาท 9 นิ้ว บริเวณ
ด้านล่างยังมีศาลประดิษฐานหลวงพ่อปูศรีราชา ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
ทั่วไป และจะมีงานนมัสการหลวงพ่อปู่ กลางเดือนอ้ายของทุกปี  

 พิพิธภัณฑ์บ้านยี่สาร  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 โดยปรับปรุงจากศาลาการเปรียญ ซึ่งมี 2 ชั้น  

โดยความร่วมมือร่วมใจของของชุมชนยี่สาร รวบรวมโบราณวัตถุจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ ชั้นบนจัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนยี่สาร ธรรมาสน์ เสมาหินทราย  หีบพระธรรม ฯลฯ 
รวมทั้งภาพพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับหลวงพ่อปู่ศรีราชา ความรู้เร่ืองโพล่ (ภาชนะคล้ายครุ)  และมี
ภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติบนผนังด้านบน ส่วนบริเวณชั้นล่างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวยี่สาร และเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน  เคร่ืองเคลือบ
และโลหะ (เปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  และวันที่ตรงกับวันพระในช่วงเข้าพรรษา หากเป็นวัน
ธรรมดาจะเปิดให้เข้าชมเมื่อมีการติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์)  

 วิถีชีวิตชาวบ้าน หากนักท่องเที่ยวที่สนใจวิถีชีวิตชาวบ้านและการทําฟาร์หอยแครง สามารถ 

ติดต่อ อบต.ยี่สาร (โทร. 034-763108) ให้จัดเรือนําเที่ยว ชมการเผาถ่านในบริเวณใกล้เคียง  ชมการต้ัง
ถิ่นฐานทางน้ําของชุมชนประมง รวมทั้งแล่นออกสู่บริเวณอ่าวไทย  เพื่อชมฟาร์มเลี้ยงหอยแครงได้อีก
ด้วย  
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การเดินทาง  

 ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ  

เดิม) ไปทางจังหวัดเพชรบุรี  (ไม่เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม) ถึงหลัก กมที่ 72 สังเกตด้านซ้ายมือจะมี
ปั๊มน้ํามัน ปตท. ซึ่งมีร้านก๋วยเตี๋ยวปลาคลองโคนอยู่ในปั๊ม เลี้ยวซ้ายวิ่งผ่านหน้าปั๊ม  จะมีถนนแยก
ซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายและวิ่งตรงไป ถึงสามแยกหน้าวัดธรรมประดิษฐ์  ขับตรงไปอีกประมาณ 7 กม ถึง
ชุมชนยี่สาร 

 รถประจ าทาง จากตัวจังหวัดสมุทรสงคราม นั่งรถโดยสารสองแถว สายแม่กลอง-บางตะบูน  

คิวรถอยู่บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  

           2.20.11  ค่ายบางกุ้ง ตําบลอัมพวา  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงครามเป็นค่ายทหารเรือไทย
ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพเรือมาตั้ง
ค่ายที่ค่ายบางกุ้ง เรียกว่า "ค่ายบางกุง้"  โดยสร้างกําแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่าย เพื่อเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของทหาร ภายหลังเสียกรุงคร้ังที่ 2 ค่ายบางกุ้งก็ร้างไปจนกระทั่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ชาวจีนจากระยอง ชลบุรี ราชบุรี  และกาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งกองทหารรักษาค่าย จึงมีชื่อเรียก
อีกหนึ่งว่า "ค่ายจีนบางกุ้ง" ในปี พ.ศ. 2311 พระเจ้ากรุงอังวะทรงยกทัพผ่านกาญจนบุรีมาล้อมค่ายจีน
บางกุ้ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระมหามนตรี (บุญมา)  เป็นแม่ทัพยกไป
ช่วยเหลือทหารจีนขับไล่กองทัพพม่าทําให้ข้าศึกแตกพ่าย หลังจากนั้นค่ายบางกุ้งแห่งนี้ก็ถูกปล่อยให้
รกร้างเกือบ 200 ปี จนมาถึง พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้น (ปัจจุบันได้
ยกเลิกไปแล้ว) และได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์  

สิ่งท่ีน่าสนใจ  

 โบสถ์ปรกโพธิ์ เป็นอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  จะถูกปก 

คลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพ ไทร ไกร และกร่าง  มองจากภายนอกคิดว่าเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ มากกว่ามี
โบสถ์อยู่ข้างใน รากไม้เหล่านี้ช่วยให้โบสถ์คงรูปอยู่ได้ ทั้งยังให้ความขรึมขลังอีกด้วย  ภายในมี
พระพุทธรูปประดิษฐาน ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อโบสถ์น้อย (หลวงพ่อนิลมณี)  และเรียกโบสถ์ว่า 
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"โบสถ์ปรกโพธิ์" และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง  สมัยปลายกรุศรีอยุธยาเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ 

 วัดบางกุ้ง เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน อยู่คนละฝั่งกับค่ายบางกุ้งโดยมีถนนผ่าน 

กลาง สิ่งที่น่าสนใจในวัดน้ีได้แก่  คัมภีร์โบราณ ส่วนมากจะเป็นตํารายาโบราณ และบริเวณหน้าวัด
ด้านที่ติดกับแม่น้ําแม่กลอง จะมีปลาน้ําจืดต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก จนได้ชื่อว่า "วังมัจฉา"  

การเดินทาง  

 ทางรถยนต์ จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 325 (แม่กลอง-อัมพ 

วา) ประมาณ 5 กม. เลยวัดบางกะพ้อม (ยังไม่ถึงตลาดอัมพวา) ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายข้าม
สะพานข้ามแม่น้ําแม่กลอง(สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์) ตรงไปถึง  ถึงสามแยกเลี้ยวขวา ตรงไป
ผ่านวัดภุมรินทร์ จนถึงสามแยก (มีวัดบางแคใหญ่อยู่ขวามือ)  เลี้ยวขวา ตรงไปผ่านวัดบางแคน้อย วัด
ปากน้ํา ข้ามสะพานคลองแควอ้อม สังเกตค่ายบางกุ้งอยู่ซ้ายมือ จะเห็นแนวกําแพงของค่าย 

 รถประจ าทาง จากตัวเมืองสมุทรสงคราม นั่งรถโดยสารสองแถว สายแม่กลอง-วัดปราโมทย์  

คิวรถอยู่บริเวณธนาคารนครหลวงไทย สาขาสมุทรสงคราม รถจะวิ่งผ่านค่าย 

            2.20.12  วัดบางกะพ้อม  ตําบลอัมพวา   อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม วัดบางกะพ้อม
เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2312 สมัยกรุงศีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง มีตํานานเล่า
ขานกันมาว่า มีตระกุลคหบดีมีฐานะดีตระกูลหนึ่ง  ได้ลงเรือพาครอบครัวพร้อมทั้งทรัพย์สินหนีข้าศึก 
เมื่อคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยา รอมแรมถึงแหลมบางกะพ้อมแห่งนี้ เห็นเป็นที่เหมาะสมร่มร่ืน จึงได้พัก
แรม สร้างที่อยู่อาศัยอยู่ โดยอาศัยการสานกระบุง ตระกร้า เสื่อลําแพน และกะพ้อมใส่ข้าว  เป็นสินค้า
นําไปขายเพื่อเป็นค่ายังชีพ ต่อมามีคนมาบอกว่ากองทัพข้าศึกยกมา  กําลังทําการสู้รบกันอยู่ที่ค่ายบาง
กุ้งให้รีบหนี แต่คหบดีผู้นั้นเห็นว่าคงหลบหนีไม่ทัน จึงได้เข้าไปแอบอยู่ในกะพ้อมที่สานเอาไว้เพื่อ
จะขาย พร้อมกันนั้นได้ตั้งสัตยาธิษฐานต่อ พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า "ขออย่าให้ทหาร
ข้าศึกพบเลย หากรอดพ้นไปได้จะจัดการสร้างวัดและวิหารขึ้นตรงนี้"  ซึ่งทหารข้าศึกก็ผ่านไปโดย
มิได้พบเห็น ต่อมาจึงได้จัดสร้างวิหารวัดบางกะพ้อมขึ้น  ตามที่ตั้งสัตยธิษฐานไว้ โดยตั้งชื่อวัดว่า "วัด
บังกับพ้อม" ต่อมาคงเพี้ยนไปบ้าง  หรือเพื่อความเหมาะสมจึงชื่อ "วัดบางกะพ้อม" มาจนถึงปัจจุบันี้  
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       ครอบครับของผู้สร้างวัดนี้ ร่วมด้วยพุทธศาสนิกชนในสมัยนั้นได้สร้างอุโบสถเรือนไม้ มี
พระพุทธรูปศิลาแลง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นพระประธาน และได้สร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐ์รอยพระ
พุทธบาท 4 รอย เดิมสร้างไม่เสร็จเรียบร้อย  มีเร่ืองเล่าสืบต่อกันมาว่ามีเชื่อพระวงศ์ในพระราชจักรี
ทรงผนวช และจําพรรษา ณ  วัดน้ีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้เลื่อนสมณ
ศักดิ์เป็นพระเถระผู้ใหญ่และเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังนูน อันเป็นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่สร้างด้วยฝีมืออันประณีตงดงาม  

สิ่งท่ีน่าสนใจ  

 วิหารวัดบางกะพ้อม  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีอิทธิพลของสถาปัตยของสถาปัตยกรรมจีน  

ตามแบบศิลปะพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา 
หางหงส์ หน้าปั้นเป็นลายปูนปั้นแบบจีน ประตูทางเข้าเป็นทรงกลม มีปูนปั้นเป็นรูปทหารฝร่ังยืนเฝ้า 
2 ข้างประตู ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังนูน ที่สวยงามแปลกตา เป็นอย่างยิ่ง โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน 
คือ 
       ด้านที่ 1 กล่าวถึงพระพุทธบาททั้ง 5 แห่ง ที่ประดิษฐาน ณ สุวัณเณมาลิก, ภูเขาสุวรรณบรรพต, 
ภูเขาสุมนกูฏ,เมืองโยนกและรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานณแม่น้ํานัมมทานที 
       ด้านที่ 2 เป็นภาพพระพุทธประวัติวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์นิพพาน 
       ด้านที่ 3 เป็นภาพที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้ 7 วัน ได้นําพระศพของพระพุทธเจ้า ขึ้นต้ัง
บําเพ็ญกุศล 
        ด้านที่ 4 เป็นภาพพุทธประวัติรวมๆ คือ ภาพตอนตรัสรู้ ภาพตอนได้อัครสาวกซ้ายขวา 

 วิหารหลวงพ่อคง,วิหารหลวงพ่อ6องค์,วิหารหลวงพ่อดําวิหารหลวงพ่อคง เป็นที่ประดิษฐาน 

รูปหล่อหลวงพ่อคง อตีดเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม  พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม, 
วิหารหลวงพ่อ 6 องค์, วิหารหลวงพ่อดํา ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้ 

การเดินทาง  

 ทางรถยนต์ จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 325 (แม่กลอง-อัมพ 

วา) ประมาณ 5 กม. (ยังไม่ถึงตลาดอัมพวา) ให้สังเกตทางซ้ายมือ จะมีทางแยกเข้าวัด  
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 รถประจ าทาง จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ที่สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม นั่งรถโดยสาร  

สายแม่กลอง-บางนกแขวก (สาย 333) หรือสายแม่กลอง-ดําเนินฯ (สาย467) รถจะผ่านทางเข้าวัด  

             2.20.13 วัดเจริญสุขาราม  บางนกแขวก  อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  ประมาณ 
500 เมตร เดิมเป็นวัดร้างไม่ทราบว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใด  แต่มาได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปี 
พ.ศ. 2426  เรียกกันว่า "วัดกลางคลอง" หรือ   "วัดต้นชมพู่" และต่อมาเมื่อมีการสร้าง "ประตูนํ้าบาง
นกแขวก" ในปี พ.ศ. 2451 ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "วัดประตูน้ําบางนกแขวก" ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น  
"วัดเจริญสุขาราม" วัดน้ีได้รับการยกฐานะเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารในปี  พ.ศ.2500  

สิ่งท่ีน่าสนใจ  

 หลวงพ่อโต ภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อโตเป็นพระประธาน ทําด้วยศิลาแลง ปางมารวิชัย   

มีขนาดหน้าตักกว้าง 1.79 เมตร สูงจากฐานถึงยอดรัศมี 2.09 เมตร หลวงพ่อโตน้ีเคยประดิษฐานที่วัด
ร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ก่อนจะอัญเชิญมาเป็นพระประธานที่วัดแห่งนี้  

 อุทยานมัจฉา บริเวณหน้าวัดนี้จะติดกับคลองดําเนินสะดวก มีฝูงปลามาอยู่ศัยอยู่บริเวณนี้ 

เป็นจํานวนมากนับหมื่นตัว ส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทองมากที่สุด  เมื่อ
นักท่องเที่ยวให้อาหารฝูงปลาจะขึ้นมา ให้เห็นเต็มไปหมด เป็นที่น่าตื่นตาต่ืนใจ  และบริเวณดังกล่าว
ยังมีบริการเรือถีบให้นักท่องเที่ยวได้ถีบเรือเที่ยวเล่นไปตามลําคลองด้วย  

การเดินทาง  

 ทางรถยนต์ จากอําเภออัมพวา ไปตามถนนสายอัมพวา-บางนกแขวก ระยะทางประมาณ 7  

กม. ผ่านอุทยาน ร.2 - อาสนวิหารฯ ข้ามสะพานบางนกแขวก เลยไปประมาณ 500 เมตร ทางเข้าวัดอยู่
ขวามือ 

 รถประจ าทาง ที่ท่ารถ บขส. สมุทรสงคราม นั่งรถสาย 333 (แม่กลอง-บางนกแขวก)  

ปลายทางจังหวัดราชบุรี แต่รถจะแวะจอดที่วัดแห่งน้ี บริการต้ังแต่เวลา 06.00-17.30 น. รถออกทุก 30 
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นาที 

2.21 เทศกาลงานประเพณี 

                       จังหวัดสมุทรสงครามมีโครงข่ายแม่น้ําลําคลองที่เชื่อมโยงถึงกัน สภาพภูมิทัศน์ริมสอง
ฝั่งแม่น้ําแม่กลองและคลองต่างๆ ยังมีความสวยงามร่มร่ืน  มีวัดต่างๆและบ้านเรือนผู้คนเรียงรายอยู่
สองฝั่งแม่น้ําลําคลองสลับกับต้นลําพูและต้นจาก มีฉากหลังคือต้นมะพร้าว แยกจากแม่น้ําแม่กลอง
เข้าสู่คลองซอยต่างๆจะเห็นสวนมะพร้าว สวนส้มโอ สวนลิ้นจี่ที่อุดมสมบูรณ์  การล่องเรือชมหิ่งห้อย
ในเวลากลางคืนก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมไม่ควรพลาด จุดชมหิ่งห้อยมีอยู่
หลายแห่งตั้งแต่บริเวณสองฝั่งแม่น้ําแม่กลองบริเวณใกล้เคียงตัวเมืองอัมพวา  สองฝั่งคลองผีหลอกที่
อยู่ต่อกับคลองอัมพวาและสองฝั่งคลองตะเคียนที่มีหิ่งห้อยมากที่สุด 
 
         นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเช่าเรือหางยาวได้บริเวณท่าเทียบเรือ  นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร รี
สอร์ทและที่พักแบบโฮมสเตย์หลายแห่งที่ให้บริการเรือล่องแม่น้ําลําคลอง ทั้งช่วงเวลากลางวันและ
ยามค่ําคืนเพื่อชมหิ่งห้อย 

 งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจัดขึ้นในช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ณ  อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน 
ร.๒) มีการแสดงโขนกลางแจ้ง การสาธิตทําอาหารไทยโบราณ นิทรรศการเกี่ยวกับการจัด
สวนไทย การละเล่นพื้นบ้าน การจําหน่ายสินค้าหัตถกรรม รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ   

 งานวันลิ้นจี่ จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเฉพาะในปีที่ลิ้นจี่ออกผลในบริเวณเมืองอัมพวา  มี
การประกวดผลไม้ชนิดต่างๆ ประกวดธิดาชาวสวน จําหน่ายผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตร  
และสินค้าพื้นเมือง  

 งานส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมในบริเวณเมืองอัมพวา  
นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อส้มโอพันธุ์ดีชนิดต่างๆ ในราคาย่อมเยา  มีนิทรรศการเกี่ยวกับ
การเกษตรและสิ่งที่น่าสนใจอ่ืนๆ  

 งานประจําปีวัดเขายี่สาร จัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคม ณ วัดเขายี่สาร  
 งานนมัสการและสรงน้ําหลวงพ่อบ้านแหลม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ เมษายน ที่วัด

เพชรสมุทรวรวิหาร อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  
 เทศกาลกินปลาทู หอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้จัดงานนี้ขึ้น ภายในงานมีการออ

กร้านจําหน่ายอาหารที่ปรุงมาจากปลาทูชนิดต่าง ๆ มากมาย  นอกจากนี้ยังสามารถซื้อปลาทู
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นึ่งหรือปลาทูสด ซึ่งปลาทูของจังหวัดสมุทรสงคราม  มีรสชาติดี เนื้อนุ่ม เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป และยังมีการจําหน่ายอาหารทะเลทั้งสดและแห้ง ในราคาย่อมเยา  จัดขึ้นประมาณ
ปลายเดือนธันวาคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด  
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

บทน า 

 แนวทางการท าวิจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามในคร้ังนี้ จะ

ด าเนินการวิจัยโดยการลงส ารวจพื้นที่จริง  การเข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางไปยังจังหวัด

สมุทรสงคราม และเก็บข้อมูลศักยภาพชองชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holder) ด้านการ

จัดการโลจิสติสก์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม   เช่น  ผู้ประกอบการการ

ท่องเที่ยว (ทัวร์) ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว (ไกด์)บริษัทให้บริการขนส่ง ร้านอาหาร  ร้านขายของที่

ระลึก  ที่พัก  หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

 ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามและปริมาณของแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีจ านวนมาก  แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว การ

บริหารจัดการกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม  การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ขาดประสิทธิ การขาดการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่แท้จริง  ขาดการเชื่อมโยงของแหล่งข้อมูลต่างๆภายในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาที่ส าคัญ 

 การศึกษานี้นักวิจัยคาดว่าจะเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  

นักท่องเที่ยว  ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holder) ให้ได้รับผลประโยชน์จากแนวทางการ

พัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัด

สมุทรสงคราม ท าให้นักท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ชุมชน

และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
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 รายงานการวิจัยนี้ได้มีการออกแบบกระบวนการส ารวจและการวิจัยออกเป็น 8  ขั้นตอน

หลักซึ่งประกอบด้วย 

1. แนวทางการศึกษาวิจัย (Research  Methodology) 

2. กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual  Frame  work) 

3. การก าหนดค าถามส าหรับการวิจัย (Research Question) 

4. การก าหนดสมมติฐานการวิจัย  (Research  Hypothesis) 

5. การก าหนดขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population  and  Sampling  

Procedure) 

6. วิธีการและขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Data  Collection) 

7. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Processing  and  Analysis) 

8. การแปรผลและการเขียนรายงาน (Data Interpretation  and  Reporting) ในแต่ละ

ขั้นตอนมี 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวทางการศึกษาวิจัย 

 การด าเนินการศึกษาซึ่งจะประกอบไปด้วย  10  ขั้นตอนหลัก คือ 

1. การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและโอกาสของการขยายความร่วมมือเป็นการก าหนด

ปัญหาและ 

ตั้งชื่องานวิจัย ณ ช่วงเวลาที่จะท าการศึกษาในเร่ืองนั้นๆ 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์และค าถามส าหรับการวิจัยเพื่อจะหาข้อเท็จจริงจาก

การศึกษานั้นๆ  

และในการวิจัยที่จะท านั้นจะท าอะไรบ้าง มีความชัดเจนมากกว่าข้อ 1 
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3. การออกแบบกระบวนการวิจัยเป็นการเลือกและสร้างเคร่ืองมือที่จะใช้ในการวัด 

ข้อมูลเพื่อที่จะ 

ท าการสรุปผลการศึกษาวิจัย 

4. การจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เป็นการน าเคร่ืองมือที่สร้างหรือ

จัดหามาและ 

ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทดลองใช้ พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปใช้กับ

กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลมี 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การตอบแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์

เชิงลึก  และการประชุมกลุ่มย่อย  ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น  

5. การประมวลผลข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากเป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา

ด าเนินการ 

เพื่อให้ปรากฏตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ 

6. การวิเคราะห์และแปรผลจากข้อมูล หมายถึง การแปรผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

เพื่อค านวณค่าสถิติต่างๆ รวมทั้งทดสอบสมมติ ฐาน 

7. การจัดท ารายงานและส่งฉบับร่างเป็นการน าข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อ 6  มาเสนอเป็น

รายงานฉบับ 

ร่าง 

8. รวบรวมความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขรายงาน 

9. น าเสนอรายงานต่อหน่วยงานให้ทุน 

10. จัดท าและส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดของการวิจัยจัดว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยให้นักวิจัยและ

ผู้อ่านรายงานฉบับนี้สามารถมองเห็นและเข้าใจองค์รวมของการศึกษาครั้งน้ี ประเด็นที่ต้อง

พิจารณาคือ แห่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม และสืบเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยว

เป็นธุรกิจที่มีความส าคัญกับเศรษฐกิจของประเทศส าหรับการน าหลักการจัดการโลจิสติกส์เข้ามา

ใช้ในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวนั้น การวางแผนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว

จึงเป็นสิ่งส าคัญ 

เน่ืองจากเมื่อมีการพิจารณาแนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวในอนาคตแล้วเห็นว่าจ านวน

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกๆปี การศึกษาครั้งน้ีจึงท าการส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาศักยภาพชองชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake 

holder) ด้านการจัดการ      โลจิสติสก์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สมุทรสงคราม  

เพื่อให้ทราบแนวทางในการน าระบบ     โลจิสติกส์มาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการแนวทางการพัฒนาโดยใช้

ระบบ  โลจิสติกส์ในการ ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

เพื่อน าไปเชื่อมโยงกับการศึกษาสภาพธุรกิจท่องเที่ยวของสมุทรสงครามในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นด้านการเคลื่อนที่ทางกายภาพ ( Physical Flow)   เช่น การเดินทางของ

นักท่องเที่ยว การล าเลียงสัมภาระของนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นต้น 

ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร ( Information Flow) เช่น  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่

นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ป้ายแนะน าสถานที่ ค าแนะน าเร่ืองข้อควรปฏิบัติในสถานที่และค า

เตือนให้ระวังภัย เป็นต้น  ด้านการเคลื่อนที่ด้านการเงิน (Financial Flow)  การอ านวยความสะดวก

เร่ืองการจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว และการซื้อต๋ัวเดินทางต่างๆ  เป็นต้น   เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาการตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม

ซึ่งจะช่วยในการวางแผนระบบการท่องเที่ยวและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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 ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  

 

=ช= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นักท่องเที่ยว ความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder)ในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

 

ศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติสก์ต่อการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

แนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ ตั้งศูนย์บริการนักท่องเท่ียว

แบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
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การก าหนดค าถามส าหรับการวิจัย 

 ในการท างานวิจัยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายก่อนว่าท าการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาความ

จริงหรือความรู้ใหม่ๆ ในเร่ืองใดโดยใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ และให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและต้องเป็น

ผลงานที่มีประโยชน์เมื่อก าหนดปัญหาที่เราต้องการแล้วก็จะท าให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน  ส่งผลให้

การวิจัยนั้นๆ มีการก าหนดขอบเขตการศึกษาของปัญหาที่แน่นอนและสามารถที่จะก าหนดค าถาม

ส าหรับการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 การศึกษาคร้ังนี้มีค าถามคือนักท่องเที่ยว  ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake holder) 

เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีการน าระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stake holder)  และรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี  

 

การก าหนดขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ( Population)  ในการวิจัย หมายถึง  กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะ

น ามาศึกษาเพื่อน าผลการวิจัยไปสรุปอ้างอิงเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 

 ในการศึกษานี้ประชากร  คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โดยการศึกษาครั้งน้ี

เน้นศึกษาที่กลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ( Sampling)  พื้นที่ศึกษา  คือ 

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในการก าหนดขนาดประชากรจ านวน

นักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉลี่ยประมาณ  400  คน   โดยใช้สูตรส าหรับการ

ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเทียวในจังหวัดสมุทรสงคราม จะ

ได้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังจังหวัดสมุทรสงคราม 

ในปี 2553 โดยแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดสมุทรสงครามประมาณวันละ   30       คน 
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 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังจังหวัด

สมุทรสงคราม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ( Convenience Sampling)  พื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จ านวน 11 ต าบล อ าเภออัมพวา จ านวน 12 ต าบล อ าเภอบางคนฑี 

จ านวน 13 ต าบล  โดยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งในการ

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ใช้แนวทางของ Krejeie และ Morgan (ศิริลักษณ์  สุวรรณวงศ์, 2538, 

หน้า 235-237)  ได้ก าหนดขนาดประชากรจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดสมุทรสงคราม  

โดยเฉลี่ยประมาณ   30     คนต่อวัน  โดยสูตรส าหรับค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวทาง

ของ  Krejeie และ Morgan  เป็นการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการเลือกตัวอย่างสุ่ม

จากประชากรที่มีขนาดจ ากัด เพื่อใช้ประมาณค่าสัดส่วนของประชากรให้มีระดับความเชื่อมั่น 

95%  และมีความคลาดเคลื่อน 5%  คือ 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ     400      ตัวอย่าง   

 การศึกษาศักยภาพชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake holder)ด้านการจัดการโลจิสติสก์ต่อ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามประเด็นด้านกิจกรรมโลจิสติกส์ในการ

พัฒนาการท่องเที่ยว จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์  คณะผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มบุคคลที่จะ

สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามไว้ ดังนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม เช่น ประชาชนที่อาศัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว (ทัวร์) 

ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว (ไกด์)บริษัทให้บริการขนส่ง ร้านอาหาร  ร้านขายของที่ระลึก  

ผู้ประกอบการให้บริการที่พัก  หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
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ตารางที่ 1   จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถาม 

ล าดับ กลุ่มผู้ให้บริการ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

นักท่องเที่ยวคนไทย 

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ประชาชนที่อาศัยบริเวณ

แหล่งท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 

(ทัวร์) 

ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว 

(ไกด)์ 

บริษัทให้บริการขนส่ง 

ร้านอาหาร 

ร้านขายของที่ระลึก 

ผู้ประกอบการให้บริการที่พัก 

หน่วยงานราชการ อาทิ 

เทศบาลอ าเภอเมือง

สมุทรสงคราม เทศบาลอ าเภอ

บางคนฑี  เทศบาลอัมพวา  

โรงเรียน   องค์กการบริหาร

ส่วนต าบลในเขตจังหวัด

สมุทรสงคราม 
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 หน่วยงานและบุคคลที่จะต้องเข้าไปขอข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ 

ได้แก่ 

1. นักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ประธานบริหารเทศบาลอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลบางคนฑี  เทศบาล     

อัมพวา 

3. ประธานองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. ผู้ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

5. ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  

6. ผู้น าชุมชนที่อาศัยบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

วิธีการและขั้นตอนในการเก็บข้อมูล 

 การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยนี้จะให้ความส าคัญในเร่ืองความน่าเชื่อถือ ( Reliability) และ

ความเที่ยงตรง (Validity)  ของเคร่ืองมือ กระบวนการและวิธีการวิจัยขณะที่การศึกษาจะใช้ข้อมูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา ในเบื้องต้นการศึกษาคร้ังนี้จะท า

การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลทุติยภูมิจะได้มาจากหลายแหล่งดังนี้ 

1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) 

การจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงส ารวจ (Explorative  Interview) โดย 

การสัมภาษณ์หน่วยงานราช อาทิ เทศบาลอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลอ าเภอบางคนฑี  

เทศบาลอัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลและคณะท างาน  ผู้น าชุมชนที่อาศัยบริเวณใกล้แหล่ง

ท่องเที่ยว ผู้ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสงคราม   ประชาชนที่พักอาศัย

บริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศที่มายังจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยข้อมูลที่ได้จากวิธีการด้านบนจะท าให้ได้ทราบถึง

ข้อมูลหลายๆ ด้านเพื่อเป็นการตัดสินใจ เป็นแนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ

ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและเกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
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1.1 วิธีการสัมภาษณ์ 
1.1.1 ทางคณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยจะมีการต้ังค าถามหรือ 

ก าหนดรูปแบบของการสัมภาษณ์ขึ้นมาไว้ก่อน  โดยจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อให้

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างสะดวกและเข้าใจได้ง่าย และ

รูปแบบของการสัมภาษณ์จะไม่ก าหนดค าตอบของนักท่องเที่ยวตายตัว สามารถที่จะออกความ

คิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางตามความคิดของนักท่องเที่ยวแต่ละคนได้อย่างอิสระ  

 1.1.2    การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงาน อาทิ เทศบาลอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

เทศบาลอ าเภอบางคนฑี  เทศบาลอัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลและคณะท างาน  ผู้น าชุมชนที่

อาศัยบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสงคราม   

จะเป็นการขอข้อมูลพื้นฐานและความต้องการและแนวทางในการที่อยากจะให้ทางผู้วิจัยท าการ

พัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งค าถามจะเป็นค าถามที่มุ่งประเด็นไปในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและผู้

มีส่วนได้เสีย (Stake holder) เพื่อให้สามารถสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และเปิดโลก

ทัศน์และสร้างแนวคิดของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเทียวในจังหวัด

สมุทรสงคราม และรู้จักหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ให้คงความเป็นธรรมชาติและรักษาวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิด่ังเดิมของชุมชน เป็นการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 1.1.3  รูปแบบการสัมภาษณ์จะมีทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกในเวลาปฏิบัติงานส าหรับ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  โดยจะมีการขอนัดสัมภาษณ์ก่อนล่วงหน้า และไม่ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง

เสียเวลาในการท างาน อีกส่วนหน่ึงจะท าการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวโดยจะไม่ก าหนดเวลา ว่าจะ

สัมภาษณ์ในช่วงใด จะท าการสุ่มสัมภาษณ์ต่าง ๆ เวลากันไป  โดยการสัมภาษณ์จะเร่ิมตั้งแต่เดือน          

กุมภาพันธ์ 2553    ไปจนกว่าจะได้ข้อมูลที่เพียงพอและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณเดือน กรกฏาคม 2553 
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1.2  การประชุมกลุ่มย่อย  (Focus group) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 

ประมาณ  30-50   คน  โดยคัดเลือกจากลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้ เทศบาลอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

เทศบาลอ าเภอบางคนฑี  เทศบาลอัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลและคณะท างาน  ผู้น าชุมชนที่

อาศัยบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสงคราม   

ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม และนักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศที่มายังจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อท าการระดมสมองค้นหาปัญหาและ

หาทางในการแก้ไข  

และได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

ในการตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ เช่น  จากผู้ประกอบการ   

หน่วยงานภาครัฐบาล  ต ารา  บทความทางวิชาการรวมทั้ง ศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซด์การท่องเที่ยว

ต่างๆ หนังสือ  เอกสาร  และงานวิจัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนและ

การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว   การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ระบบโลจิสติกส์  เป็นต้น  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 การท าวิจัยในคร้ังนี้ ได้จัดท าเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ ซึ่ง

ได้แก่  แบบสอบถาม  โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องใน บทที่ 2  เพื่อน าไปใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาและวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยได้ท าการแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น  3  ประเภทได้ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ อายุ   ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายได้เฉลี่ยต่อคน    ที่อยู่ปัจจุบัน    จังหวัด /ประเทศ     จ านวนสมาชิกในครอบครัว  สถานภาพ  
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติสก์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองเมือ  สามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภทคือ 

1.  การวัดค่าความเที่ยงตรง  (Validity) 

แบบสอบถามที่ได้จัดท าขึ้นเพื่องานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวัดค่าความเที่ยงตรง  ใน  

ด้านข้อมูลนักท่องเที่ยว  โดยได้รับการแนะน าและตรวจสอบข้อมูลก่อนการน าไปใช้จริงจากที่

ปรึกษางานวิจัย รวมถึงค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐบาลที่ไปขอข้อมูล  ซึ่งอยู่กับพื้นที่

จริงและสามารถบอกถึงปัญหาและข้อมูลได้อย่างถ่องแท้และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุด 

2. การหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  แบบสอบถามที่ได้จัดท าขึ้นได้ถูกน าไปใช้และ 

เก็บข้อมูลจริงจากนักท่องเที่ยวบนพื้นที่จริงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อ

วัดระดับของความเชื่อมั่น  Cranbach’s  Alpha   ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความสอดคล้องภายในค าตอบ

ของเคร่ืองมือที่มีลักษณะแบบสอบถามที่ให้คะแนนแบบจัดล าดับ หรือแบบสอบถามวัดทัศนคติ  

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล  (Data  Processing  &  Analysis) 

 ข้อมูลที่ได้จะถูกรวบรวมและมีการประมวลผลทางสถิติโดยการใช้โปรแกรม 

ประมวลผลทางสถิติ  โดยน ามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติโดยการหาค่าสถิติดังนี้ 

1.  การวัดค่ากลางต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย  (Mean) 

2. การวัดการกระจายต่างๆ  เช่น ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ค่า

ความแปรปรวน (Variance)  ความเบี่ยงเบนเฉลี่ย  (Mean  Deviation) 

ทั้งนี้มีการน าข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และแปลผลร่วมกับการใช้

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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การแปลผลและการเขียนรายงาน  (Data Interpretation &  Reporting) 

 เป็นการตอบปัญหาของการศึกษาวิจัยหรือทดสอบสมมติฐาน  นอกจากนี้จะท าการ

วิเคราะห์รวมทั้งน าไปใช้ในการวางแผนแนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ ตั้ง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูล

แบ่งเป็น  2  ส่วน  คือ 

1. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ศึกษาศักยภาพชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holder)ด้านการจัดการโลจิสติสก์ต่อ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 โดยน าหลักโลจิสติกส์ คือการเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow)   เช่น การเดินทาง

ของนักท่องเที่ยว การล าเลียงสัมภาระของนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบายในการเดินทาง 

เป็นต้น ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) เช่น  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่

นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ป้ายแนะน าสถานที่ ค าแนะน าเร่ืองข้อควรปฏิบัติในสถานที่และค า

เตือนให้ระวังภัย เป็นต้น  ด้านการเคลื่อนที่ด้านการเงิน (Financial Flow)  การอ านวยความสะดวก

เร่ืองการจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว และการซื้อ  มาใช้เชื่อมความสัมพันธ์ในกิจกรรม

ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสมดุลสอดคล้องกับความตอ้งการผู้มีส่วนได้เสีย (Stake  

holder) ในการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม และแนวโน้มการเติบโตของจ านวน

นักท่องเที่ยวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าข้อมูลการศึกษาข้างต้นซึ่งเป็นข้อมูลทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล  

ข้อจ ากัดของการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งน้ีได้พบอุปสรรคดังต่อไปนี้ 

2. การไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ในการส ารวจวิจัยฯ คร้ังนี้คาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น

นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจหรือ

เกรงว่าค าตอบที่ให้ผู้สัมภาษณ์ อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการประกอบธุรกิจของ

ตน ท าให้การเก็บข้อมูลอาจจะไม่ได้รับค าตอบที่แท้จริง 

3.  ข้อมูลอาจจะไม่ได้ครอบคลุมกลุ่มประชากรอย่างเพียงพอ 

ในการส ารวจวิจัยฯ คร้ังนี้เป็นการส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ทั้ง  

นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย   ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีปัญหาเร่ืองการสื่อสารที่

ไม่ค่อยจะเข้าใจกัน หรือบางคร้ังเกิดการผิดพลาดจึงท าให้ข้อมูลที่ได้อาจจะคลาดเคลื่อนได้  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

 การศึกษา และการท าวิจัยในคร้ังนี้จะใช้เวลาเก็บขอ้มูล  ซึ่งรวมถึง  การสัมภาษณ์ และกา

ราลงส ารวจพื้นที่จริงตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์      2553   ถึง กรกฏาคม      2553 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการต้ังศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 400 ชุด  ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามปรากฏว่า 

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จํานวน 397  ชุด มีแบบสอบถามที่ไม่สามารถใช้ในการ

ประมวลผลได้จํานวน 3 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการวิจัยโดยศึกข้อมูลทุติยภูมิโดยการรวบรวมจาก

เอกสารต่างๆ ข้อมูลปฐมภูมิโดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการและเป็นการ

ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน  ข้อมูลคร้ังนี้จะนําไปใช้เพื่อเป็นแผนในการพัฒนาการจัดต้ัง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร สามารถวิเคราะห์ได้ผลดังต่อไปนี้  

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

 ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม

และศักยภาพชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake Holder) ด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่อการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยทําการศึกษา ดังนี้  

- สิ่งที่มีให้บริการ 
- การเข้าถึง 
- ข้อมูลข่าวสาร 
- เวลา 
- การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว 
- ความสะดวกสบาย 
- ความปลอดภัย 
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- ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว 
- การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
- สิ่งอํานวยความสะดวก 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อความสะดวกในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกับ

ผู้วิจัยได้นําสัญลักษณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

 X แทน ค่าเฉลี่ย ( Mean) 

 S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard deviation) 

 N แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด  

                     สมุทรสงคราม  จ าแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 188 47.4 

หญิง 209 52.6 

Total 397 100.0 

 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม  เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.6 และเป็นชาย คิดเป็นร้อย

ละ 47.4 

www.ssru.ac.th



98 

 

 จากข้อมูลแสดงว่านักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามสัดส่วนระหว่างชายและหญิง มี

สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อาจจะมีผลจากการท่องเที่ยวที่สมุทรสงครามจะเป็นลักษณะการท่องเที่ยว

แบบเป็นคู่ หรือการท่องเที่ยวแบบเป็นกลุ่ม จึงทําให้สัดส่วนชายหญิงจึงไม่แตกต่างกัน  

ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด  

                     สมุทรสงคราม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 13 ปี 6 1.5 

13 - 20 ปี 65 16.4 

21 - 28 ปี 157 39.5 

29 - 36 ปี 87 21.9 

37 - 44 ปี 63 15.9 

45 - 52 ปี 15 3.8 

มากกว่า 52 ปี 4 1.0 

Total 397 100.0 

 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม อยู่ในช่วงอายุ  21-28  ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.5   

รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  29-36 ปี  คิดเป็นร้อยละ  21.9  ลําดับถัดมา อยู่ในช่วงอายุ 13-20  ปี , 37-

44 ปี , 45-52  ปี,  ต่ํากว่า 13 ปี , มากกว่า 52  ปี  คิดเป็นร้อยละ 16.4 ,15.9, 3.8,1.5 ,1  ตามลําดับ 

 จากข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ  13-20 

ปี , 21-28 ปี, 29-36  ปี ,37-44  ปี จะแสดงให้เห็นว่าช่วงอายุดังกล่าว จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยทํางาน 

และกลุ่มครอบครัว เป็นหลัก โดยกลุ่มอายุที่มากที่สุดคือ วัยทํางาน เป็นช่วงอายุที่นิยมพักผ่อน

หย่อนใจโดยการท่องเที่ยวหลังจากการทํางาน 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด  

                     สมุทรสงคราม จ าแนกตามสัญชาติ 

สัญชาติ จํานวน ร้อยละ 

ไทย 397 100.0 

Total 397 100.0 

 นักท่องเที่ยวที่ทําการตอบแบบสอบถาม เป็นคนไทย คิดเป็น ร้อยละ 100 

 จากข้อมูลแสดงว่านักท่องเที่ยวที่ทําการตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดเป็น คนไทย ซึ่ง

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทย มากกว่าต่างชาติ  

ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด  

                     สมุทรสงคราม จ าแนกตามที่อยู่ 

จังหวัด จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพ 89 22.4 

กาญจนบุรี 29 7.3 

สมุทรปราการ 34 8.6 

นครปฐม 24 6.0 

ระยอง 20 5.0 

ชุมพร 20 5.0 

ชลบุรี 20 5.0 
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จังหวัด จํานวน ร้อยละ 

ราชบุรี 23 5.8 

นครศรีธรรมราช 21 5.3 

สุพรรณบุรี 12 3.0 

นครนายก 11 2.8 

เพชรบุรี 9 2.1 

ปราจีนบุรี 3 0.8 

สกลนคร 1 0.3 

ประจวบคีรีขันธ์ 4 1.0 

นครสวรรค์ 8 2.3 

สมุทรสาคร 12 3.0 

ศรีสะเกษ 6 1.5 

จันทบุรี 2 0.5 

พระนครศรีอยุธยา 5 1.3 

เชียงใหม่ 1 0.3 

ขอนแก่น 5 1.3 

ฉะเชิงเทรา 5 1.3 

สมุทรสงคราม 7 1.8 
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จังหวัด จํานวน ร้อยละ 

สระแก้ว 2 0.5 

ปทุมธานี 3 0.8 

อ่างทอง 3 0.8 

สงขลา 3 0.8 

สระบุรี 2 0.5 

อุบลราชธานี 1 0.3 

นครราชสีมา 2 0.5 

นนทบุรี 11 2.8 

Total 397 100.6 

 กลุ่มนักท่องเที่ยวมีที่ตอบแบบสอบถามมีที่อยู่ หลายจังหวัด จากการสํารวจนักท่องเที่ยว

อยู่จังหวัด กรุงเทพฯ มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 22.4   ในลําดับถัดมา อยู่จังหวัด สมุทรปราการ คิด

เป็นร้อยละ 8.6  กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 7.3  นครปฐม  คิดเป็นร้อยละ 6.0  ราชบุรี  คิดเป็นร้อย

ละ  5.8  นครศรีธรรมราช  คิดเป็นร้อยละ 5.81  และ ระยอง ชุมพร  ชลบุรี  คิดเป็น ร้อยละ 5 

เท่ากัน  และสุพรรณบุรี  คิดเป็นร้อยละ 3   กลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ใน 10 จังหวัดที่มียอด

นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมากที่สุด 

 จากข้อมูลแสดงว่านักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ใน

จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล เน่ืองจากจังหวัดสมุทรสงครามใกล้กับจังหวัดดังกล่าวและการ

คมนาคมขนส่ง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อย สะดวกสบาย เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่

หลากหลายและสวยงาม  

 

www.ssru.ac.th



102 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด  

                     สมุทรสงคราม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 253 63.7 

สมรส 143 36.0 

หย่าร้าง 1 0.3 

Total 397 100.0 

 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพ โสด มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.7   

รองลงมา สถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ 36  และสถานภาพหย่าร้าง  คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 จากข้อมูลแสดงว่านักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด อาจ

เน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะการท่องเที่ยวที่ส่วนมากจะเป็นกลุ่มวัยทํางาน หนุ่มสาวที่ยัง

ไม่ได้แต่งงาน ชอบการท่องเที่ยวแบบเป็นอิสระ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

ตารางท่ี 4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด  

                     สมุทรสงคราม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 20 5.0 

มัธยมศึกษาตอนต้น 82 20.7 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 115 29.0 

ปวช./ปวส. 16 4.0 
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ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน ร้อยละ 

อนุปริญญา 8 2.0 

ปริญญาตรี 144 36.3 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 12 3.0 

Total 397 100.0 

 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 36.3    รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คิดเป็นร้อยละ  29.0  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  คิดเป็นร้อยละ 20.7   ระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 5  ระดับ ปวช/ปวส .  คิดเป็น

ร้อยละ  4   ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  คิดเป็นร้อยละ 3  และ ระดับอนุปริญญา  คิดเป็นร้อยละ 

2 

 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

เน่ืองจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนวัยทํางานจากกรุงเทพและปริมณฑล เป็นคนส่วนมากที่

นิยมมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด  

                     สมุทรสงคราม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

ทํางานบริษัทเอกชน 42 10.6 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 90 22.7 

เกษตรกร 4 1.0 

รับจ้างทั่วไป 73 18.4 
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อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 116 29.2 

ว่างงาน/แม่บ้าน 9 2.3 

ธุรกิจส่วนตัว 39 9.8 

อ่ืนๆ 24 6.0 

Total 397 100.0 

 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด เป็นนักเรียน/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 29.2   

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ  22.7    รับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  18.4   ทํางาน

บริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  10.6    ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ 9.8  อ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 6  

ว่างงาน/แม่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ  2.3   และเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 1 

 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่กําลัง

ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ที่มาท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุด และกลุ่มคนทํางานราชการและ

พนักงานบริษัทที่มาท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นเดียวกัน 

ตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด  

                     สมุทรสงคราม จ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือน 48 12.1 

5,000 – 10,000 บาท/เดือน 149 37.5 

10,001 – 20,000 บาท/เดือน 81 30.4 

20,001 – 30,000 บาท/เดือน 28 7.1 
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รายได้ จํานวน ร้อยละ 

30,001 – 40,000 บาท/เดือน 15 3.8 

40,001 – 50,000 บาท/เดือน 4 3.0 

50,001 – 60,000 บาท/เดือน 19 5.8 

60,001 – 70,000 บาท/เดือน 1 0.3 

Total 397 100.0 

 นักท่องเที่ยว ที่ตอบแบบสอบถาม มีรายได้ส่วนมากที่สุด  5,000 – 10,000 บาท/เดือน  คิด

เป็นร้อยละ 37.5   รายได้  10,001 – 20,000 บาท/เดือน   คิดเป็นร้อยละ 30.4   รายได้ ต่ํากว่า 5,000 

บาท/เดือน  คิดเป็นร้อยละ  12.1   รายได้ 20,001 – 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ  7.1 รายได้ 

50,001 – 60,000 บาท/เดือน  คิดเป็นร้อยละ  5.8  รายได้  30,001 – 40,000 บาท/เดือน  คิดเป็นร้อย

ละ  3.8  รายได้  40,001 – 50,000 บาท/เดือน   คิดเป็นร้อยละ  3.0   และ รายได้ 60,001 – 70,000 

บาท/เดือน 0.3 

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะมีรายได้ระหว่าง 5000 – 20000 บาท  

ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเกรดบีที่มีรายได้ระดับปานกลาง เนื่องจากแหล่วงท่องเที่ยวจังหวัด

สมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าใช่จ่ายในการจับจ่ายใช้สอยที่ไม่แพงมากนัก 

ตารางท่ี 4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด  

                     สมุทรสงคราม จ าแนกตามจุดประสงค์ของการเดินทาง 

จุดประสงค์ของการเดินทาง จํานวน ร้อยละ 

เพื่อมาท่องเที่ยว 353 88.9 

เพื่อซื้อสินค้า 13 3.3 
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จุดประสงค์ของการเดินทาง จํานวน ร้อยละ 

เพื่อเยี่ยมญาติ 21 5.3 

จุดแวะพักหรือทางผ่าน 10 2.5 

Total 397 100.0 

 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม มีจุดประสงค์ของการเดินทาง เพื่อมาท่องเที่ยว มาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.9    เพื่อมาเยี่ยมญาติ  คิดเป็นร้อยละ 5.3     เพื่อซื้อสินค้า  คิดเป็นร้อยละ 

3.3  และ เป็นจุดแวะพักหรือทางผ่าน คิดเป็นร้อยละ  2.5 

 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์มาสมุทรสงครามเพื่อการ

ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกสบาย และมีแหล่งท่องเที่ยวที่

สวยงามและหลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวก็ไม่แพงมากนัก เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวใน

วันหยุดสุดสัปดาห์  

ตารางท่ี 4.10  ท่านรู้จักอ าเภอใดบ้างในจังหวัดสมุทรสงคราม 

อ าเภอ จ านวน ร้อยละ 

อําเภออัมพวา 367 92.4 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 101 25.4 

อําเภอบางคนฑี 90 22.7 

 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม รู้จักอําเภอ อัมพวามากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 92.4   

รองลงมา รู้จักอําเภอเมืองสมุทรสงคราม  คิดเป็นร้อยละ  25.4  และรู้จักอําเภอบางคนฑี  คิดเป็น

ร้อยละ 22.7 

 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  รู้จักอําเภออัมพวามากที่สุด  อาจ

เน่ืองมาจาก  อําเภออัมพวามีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ทําให้นักท่องเที่ยวจดจํา
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สถานที่ท่องเที่ยวได้ และเมื่อได้มาเที่ยวอัมพวาแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจ มีความสวยงามและมี

บรรยายกาศที่ดี  มีความเป็นชุมชนดั้งเดิม ขายวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม จึงทําให้

นักท่องเที่ยวรู้จักอําเภออัมพวามากที่สุด 

ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม   

ตารางท่ี 4.11  ท่านเคยมาท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงครามหรือไม่ 

ท่านเคยมาท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงครามหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคย 230 57.9 

เคย 167 42.1 

Total 397 100.0 

 นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามตอบแบบสอบถาม  จํานวน 397   คน 

ไม่เคยมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 57.9    นักท่องเที่ยวเคยมาท่องเที่ยว

จังหวัดสมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 42.1  

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ไม่

เคยมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมาก่อน ส่วนมากจะเป็นการมาท่องเที่ยวเป็นคร้ังแรก  

ตารางท่ี 4.12   ท่านเคยมาท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสงครามกี่คร้ัง(ไม่รวมคร้ังนี้)  

จ านวน จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ัง 38 9.6 

2-3 คร้ัง 67 16.9 

4-5 คร้ัง 9 2.3 

มากกว่า 5 คร้ัง 57 14.4 
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 นักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามคิดเป็นจํานวนคร้ังที่มาท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยว มาเที่ยว 2-3 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ   16.9    มาเที่ยว มากกว่า 5  คร้ัง  คิดเป็นร้อย

ละ 14.4   มาท่องเที่ยว 1 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ  9.6   มาเที่ยว 4-5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.3 

 ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม

คร้ังแรกแล้วย้อนกลับมาเที่ยวซ้ําอีกมากกว่าสองครั้ง  ซึ่งแสดงว่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสร้างความประทับใจและมีความน่าสนใจทําให้

ให้กับนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวอีก 

ตารางท่ี 4.13  ท่านมักจะเดินทางมาเท่ียวในช่วงเวลาใด 

เดือน จ านวน ร้อยละ 

มกราคม-มีนาคม 66 16.6 

เมษายน-มิถุนายน 106 26.7 

กรกฎาคม-กันยายน 74 18.6 

ตุลาคม-ธันวาคม 46 11.6 

 ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุด คือ ช่วงเดือน เมษายน -มิถุนายน คิดเป็น

ร้อยละ 26.7   ช่วงเดือนกรกฏาคม-กันยายน  คิดเป็นร้อยละ 18.6   ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม  คิด

เป็นร้อยละ 16.6    ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม  คิดเป็นร้อยละ 11.6 

 ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ช่วงระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว จะอยู่

ในช่วงเดือน เมษายน – เดือนกันยายน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงวันหยุดยาวหลายเทศกาล 

เช่น หยุดวันสงกรานต์  หยุดปิดเทอมของนักเรียนนักศึกษา  และเป็นช่วงฤดูร้อนที่ส่งเสริมให้มี

การท่องเที่ยว เน่ืองจาก สมุทรสงครามมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ตลาดน้ํา ที่สามารถคลาย

ร้อนได้เป็นอย่างดี  
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ตารางท่ี 4.14  ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวแบบใด 

ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวแบบใด จ านวน ร้อยละ 

คนเดียว 22 5.5 

มากับกลุ่มเพื่อน 116 29.2 

มากับครอบครัว 118 29.7 

มากับกรุ๊ปทัวร์/อบรม/สัมมนา 141 35.5 

Total 397 100.0 

 นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวสมุทรสงครามแบบ มากับกรุ๊ปทัวร์/อบรม/สัมมนา มาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.5    มากับครอบครัวและมากับกลุ่มเพื่อน มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็น

ร้อยละ 29.7 และ 29.2  มาท่องเที่ยวคนเดียว  คิดเป็นร้อยละ 5.5 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  ส่วนใหญ่ลักษณะการท่องเที่ยวที่มายังจังหวัด

สมุทรสงครามเป็นการท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม เช่น การมาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน หรือ มากับ

ครอบครัว หรือ มาในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ อบรม สัมมนา เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวจะเน้นลักษณะ

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เชิงวัฒนธรรม  ตลาดน้ํา ซึ่งเหมาะสมกับการท่องเที่ยวแบบดังกล่าว  

ตารางท่ี 4.15   กลุ่มของท่านในการท่องเท่ียวจ านวนเท่าใด 

กลุ่มของท่านในการท่องเท่ียวจ านวนเท่าใด จ านวน ร้อยละ 

1-5 คน 156 39.3 

6-10 คน 80 20.2 

11-15 คน 9 2.3 

16-20 คน 3 .8 
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กลุ่มของท่านในการท่องเท่ียวจ านวนเท่าใด จ านวน ร้อยละ 

มากกว่า 20 คน 149 37.5 

Total 397 100.0 

 นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสมุทรสงคราม มาเป็นกลุ่ม ส่วนมาก กลุ่มละ 1-5  คน  คิดเป็นร้อย

ละ 39.3    กลุ่มมากกว่า 20  คน  คิดเป็นร้อยละ 37.5     กลุ่มละ  6-10  คน  คิดเป็นร้อยละ 20.2   

กลุ่มละ 11-15  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.3  และ กลุ่ม 16-20  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.8 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  ลักษณะกลุ่มที่มาท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่มี

ขนาดกลาง คือ มีจํานวนนักท่องเที่ยว  ตั้งแต่ 5-10  คน จะเป็นลักษณะของกลุ่มครอบครัว และอีก

รูปแบบจะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ คือ มีจํานวนนักท่องเที่ยว มากกว่า 20  คน จะเป็นลักษณะของการ

จัดประชุมสัมมนา และการมาเป็นลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ เป็นส่วนใหญ่ 

ตารางท่ี 4.16  ท่านใช้พาหนะใดในการเดินทาง 

ท่านใช้พาหนะใดในการเดินทาง จ านวน ร้อยละ 

รถโดยสารประจําทาง 59 14.9 

รถยนต์ส่วนตัว 185 46.6 

รถบริการนําเที่ยวของกลุ่มทัวร์ 143 36.0 

รถไฟ 4 1.0 

รถจักรยานยนต์ 2 .5 

อ่ืนๆ 4 1.0 

Total 397 100.0 

www.ssru.ac.th



111 

 

 นักท่องเที่ยวใช้พาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวสมุทรสงคราม  โดยใช้รถส่วนตัวมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.6     รถบริการนําเที่ยวของกลุ่มทัวร์ คิดเป็นร้อยละ 36.0  รถโดยสาร

ประจําทาง  คิดเป็นร้อยละ 14.9   รถไฟ คิดเป็นร้อยละ 1  รถจักรยานยนต์มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด คิด

เป็นร้อยละ  0.5 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  การใช้พาหนะในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่

มายังจังหวัดสมุทรสงครามจะนิยมอยู่ สองรูปแบบ คือ รถยนต์ส่วนตัว จะเป็นลักษณะการ

ท่องเที่ยวของครอบครัว  และ การใช้ รถบริการนําเที่ยวของกลุ่มทัวร์ ที่เป็นลักษณะรถบัส ซึ่งเป็น

ยานพาหนะพานักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมาก 

ตารางท่ี 4.17  ท่านต้องการพักค้างคืนหรือไม่ 

ท่านต้องการพักค้างคืนหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

ไม่พัก 296 74.6 

พัก 101 25.4 

Total 397 100.0 

 นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวสมุทรสงคราม จํานวน 397  คน  ไม่ต้องการพักค้างคืน  คิด

เป็นร้อยละ  74.5   และต้องการพักค้างคืน คิดเป็นร้อยละ 25.4 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   นักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม จะเป็นการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

สมุทรสงครามมีระยะทางใกล้ และการคมนาคมสะดวกสบาย  
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ตารางท่ี 4.18  ท่านต้องการเลือกพักค้างแรมเป็นท่ีพักประเภทใด 

สถานท่ี จ านวน ร้อยละ 

โรงแรม 6 1.5 

บ้านพักตากอากาศ 84 21.2 

บ้านพักของญาติหรือเพื่อน 31 7.8 

บ้านพักส่วนตัว 25 6.3 

บ้านพักข้าราชการ - - 

อ่ืนๆ 12 3.0 

 นักท่องเที่ยวต้องการเลือกพักค้างแรมในจังหวัดสมุทรสงคราม ประเภทบ้านพักตาก

อากาศมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.2    บ้านพักของญาติหรือเพื่อน  คิดเป็นร้อยละ  7.8   บ้านพัก

ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 6.3  รูปแบบอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3    โรมแรม คิดเป็นร้อยละ 1.5  

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

หากต้องการพักค้างคืน นักท่องเที่ยวนิยมพัก บ้านพักตากอากาศ มากที่สุด เนื่องจาก บ้านพักตาก

อากาศจะมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และทําให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

สถานที่ท่องเที่ยวนั้น สามารถซึมซับวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นของ

สมุทรสงคราม 

ตารางท่ี 4.19  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีชอบมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม  

สถานท่ี จ านวน ร้อยละ 

ตลาดน้ํา 326 82.1 

วัด 169 42.6 
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สถานท่ี จ านวน ร้อยละ 

วิถีชีวิตดั้งเดิม 153 38.5 

พิพิธภัณฑ์ต่างๆ 21 5.3 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 219 55.2 

เชิงอนุรักษ์ 24 6.0 

ธรรมชาติ 184 46.3 

อ่ืนๆ 12 3.0 

 นักท่องเที่ยวมีความชอบในสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ  ท่องเที่ยวตลาดน้ําลําดับ หนึ่ง 

คิดเป็นร้อยละ 82.1   ลําดับที่สอง  วัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ  55.2   ลําดับที่สาม 

ธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 46.3   ลําดับที่สี่ วัด คิดเป็นร้อยละ 42.6   ลําดับที่ห้า วิถีชีวิตด้ังเดิม  คิด

เป็นร้อยละ 38.5  ลําดับที่หก ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  คิดเป็นร้อยละ 6  ลําดับที่ เจ็ด  พิพิธภัณฑ์ต่างๆ 

คิดเป็นร้อยละ 5.3  ลําดับที่แปด อื่นๆ  คิดเป็นร้อยละ 3 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า    นักท่องเที่ยวมีความชอบตลาดน้ําในจังหวัด

สมุทรสงคราม มากที่สุด เนื่องตลาดน้ําในจังหวัดสมุทรสงครามมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก โดยมีจุดขาย

คือ วิถีชีวิตของคนริมแม่น้ํา  และเป็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนในท้องถิ่น 

และบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดสําคัญที่นักท่องเที่ยวคิดถึงของจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ตารางท่ี 4.20  เมื่อท่านถึงสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงครามมีความรู้สึกอย่างไร  

ความรู้สึก จ านวน ร้อยละ 

ตื่นเต้น 144 36.3 

เมื่อยล้า 125 31.5 

หิว 157 39.5 

สนุกสนาน 211 53.1 

ประทับใจ 318 80.1 

เฉยๆ 318 80.1 

อ่ืนๆ 4 1.0 

 นักท่องเที่ยวมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามมีความรู้สึก ประทับใจ และ 

เฉยๆ  มีสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 80.1   มีความรู้สึกสนุกสนาม คิดเป็นร้อยละ 53.1  มี

ความรู้สึกหิว  คิดเป็นร้อยละ 39.5   มีความรู้สึกตื่นเต้น คิดเป็นร้อยละ 36.3  มีความรู้สึกเมื่อยล้า  

คิดเป็นร้อยละ 31.5    

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   ความรู้สึกนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ส่วนมากจะมีความรู้สึกประทับใจ จากการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามเป็นคร้ังแรก ส่วนอีกลุ่มที่มีความรู้สึกเฉยๆ 

น่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสมุทรสงครามมาหลายคร้ังแล้ว แต่ความรู้สึกเหล่านี้ที่เกิด

ขึ้นกับนักท่องเที่ยวส่งผลต่อการมาท่องเที่ยวซ้ําอีกในครั้ง 
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงครามในด้าน

ศักยภาพและผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake Holder) ด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่อการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตารางท่ี 4.21  สิ่งท่ีมีให้บริการท่ีมีให้กับนักท่องเท่ียว 

สิ่งท่ีมีให้บริการ X S.D. แปรผล 

1.คุณภาพของยานพาหนะที่ให้บริการสาธารณะ เช่น รถ

โดยสารประจําทาง  รถตู้ เป็นต้น 
3.29 .530 ปานกลาง 

2.คุณภาพของเส้นทางที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 3.75 .543 มาก 

3.มีการให้บริการเสริมของยานพาหนะที่ให้บริการ

สาธารณะ เช่น ลิฟท์สําหรับคนพิการหรือผู้มีสัมภาระ

หนัก  ตู้เก็บสัมภาระ เป็นต้น 

3.08 .697 ปานกลาง 

4.มีการให้บริการเคร่ืองมือสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน 3.26 .615 ปานกลาง 

5.คุณภาพของที่พัก เช่น รีสอรท์ , โรงแรม , โฮมสเตย์ 3.67 .700 มาก 

6.สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และสวยงาม 3.96 .684 มาก 

รวมสิ่งท่ีมีให้บริการ 3.51 .553 มาก 

 จากข้อมูลในตารางที่ 4.21  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านสิ่งที่มีให้บริการ  พบว่า สิ่งที่มีให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51  เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของสิ่งที่มีให้บริการในแต่ละด้าน  พบว่า สถานที่

ท่องเที่ยวมีความหลากหลายและสวยงาม  คุณภาพของเส้นทางที่จะเดินทางไปยังสถานที่

ท่องเที่ยว   คุณภาพของที่พัก เช่น รีสอร์ท,โรงแรม,โฮมสเตย์   อยู่ในระดับมาก  คุณภาพของ

ยานพาหนะที่ให้บริการสาธารณะเช่น รถโดยสารประจําทาง  รถตู้ เป็นต้น   การให้บริการเสริม
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ของยานพาหนะที่ให้บริการสาธารณะ เช่น ลิฟท์สําหรับคนพิการหรือผู้มีสัมภาระหนัก  ตู้เก็บ

สัมภาระ เป็นต้น  มีการให้บริการเคร่ืองมือสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน  อยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   สิ่งที่มีให้บริการที่มีให้กับนักท่องเที่ยว มีปัจจัยที่

สําคัญต่อการตัดสินใจในการมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น คุณภาพของเส้นทางที่จะ

เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะทําให้การท่องเที่ยวสะดวกสบาย พิจารณาถึงเร่ืองระยะทาง

และในการเดินทาง  คุณภาพของที่พัก เช่น รีสอรท์  โรงแรม โฮมสเตย์  หากสถานที่พักท่องเที่ยว

ที่สร้างจุดขายให้กับแหล่งท่องเที่ยวจะทําให้นักท่องเที่ยวประทับใจ และส่งผลต่อการตัดสินใจมา

เที่ยวซ้ํา และสถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และสวยงาม เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะจะ

สร้างทางเลือกใหม่ๆ  สร้างความหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 4.22  การเข้าถึงที่มีให้กับนักท่องเท่ียว 

การเข้าถึง X S.D. แปรผล 

1.ความสะดวกสบาย ของสถานที่จําหน่ายตั๋วรถไฟ รถ

โดยสารประจําทาง รถตู้ 
3.41 .590 ปานกลาง 

2.ความสะดวกสบาย ของสถานที่ตั้งของสถานีรถไฟ 

สถานีรถโดยสารประจําทาง  ที่พักที่ให้บริการสําหรับ

นักท่องเที่ยว 

3.46 .592 ปานกลาง 

รวมเข้าถึง  3.42 .591 ปานกลาง 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.22  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านการเข้าถึงนักท่องเที่ยว พบว่า  ในภาพรวมของการเข้าถึงการบริการ

ของนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42    เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของ

การเข้าถึงของบริการของนักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน  พบว่า ความสะดวกสบาย ของสถานที่

จําหน่ายตั๋วรถไฟ รถโดยสารประจําทาง รถตู้ และ ความสะดวกสบาย ของสถานที่ตั้งของสถานี

รถไฟ สถานีรถโดยสารประจําทาง  ที่พักที่ให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง  
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ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   การเข้าถึงที่มีให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยว สร้าง

ความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวในระดับปานกลาง  บริการที่ทําการสํารวจการเข้าถึงที่มี

ให้บริการ ด้านความสะดวกสบายของสถานที่จําหน่ายตั๋วรถ และตั๋วรถไฟ จะเห็นได้ว่าบริการ

ดังกล่าวนักท่องเที่ยวยังเข้าถึงได้ยาก ไม่อํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 4.23  ข้อมูลข่าวสารท่ีมีให้บริการกับนักท่องเท่ียว 

ข้อมูลข่าวสาร X S.D. แปรผล 

1.การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสถานที่ท่องเที่ยว

สะดวกสบาย ทั่วถึงและถูกต้อง เช่น ป้ายบอกทาง  แผนที่ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 

3.93 .582 มาก 

2.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวหรือเทศกาล ผ่าน

สื่อต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา ใบปลิว วิทยุ โทรทัศน์ 
3.79 .655 มาก 

รวมข้อมูลข่าวสาร 3.81 .511 มาก 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.23  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.81 เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ในแต่ละด้าน  พบว่า   การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสถานที่ท่องเที่ยวสะดวกสบาย ทั่วถึงและ

ถูกต้อง เช่น ป้ายบอกทาง  แผนที่ ป้ายประชาสัมพันธ์  และ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว 

หรือเทศกาล ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา ใบปลิว วิทยุ โทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก  

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   ข้อมูลข่าวสารที่มีให้บริการกับนักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างดี  การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของสถานที่ท่องเที่ยว 

และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวได้

เป็นอย่างดี 
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ตารางท่ี 4.24  เวลาในการใช้บริการของนักท่องเท่ียว 

เวลา X S.D. แปรผล 

1.ความเหมาะสมของตารางเวลาในการเดินทางของรถ

โดยสารประจําทางสาธารณะ รถไฟ  รถตู้ 
3.34 .274 ปานกลาง 

2.ความรวดเร็วในการเดินทางของรถโดยสารประจําทาง

สาธารณะ รถไฟ  รถตู้ และรถยนต์ส่วนบุคคล 
3.72 .572 มาก 

3.ความตรงต่อเวลาในการให้บริการของรถโดยสาร

ประจําทางสาธารณะ รถไฟ  รถตู้ 
3.40 .571 ปานกลาง 

รวมเวลา 3.42 .456 ปานกลาง 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.24  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านระยะเวลาในด้านต่างๆ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  3.42  เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของในด้านระยะเวลาที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในแต่

ละด้าน  พบว่า  ความรวดเร็วในการเดินทางของรถโดยสารประจําทางสาธารณะ รถไฟ  รถตู้  อยู่

ในระดับมาก  ความเหมาะสมของตารางเวลาในการเดินทางของรถโดยสารประจําทางสาธารณะ 

รถไฟ  รถตู้  และ  ความตรงต่อเวลาในการให้บริการของรถ โดยสารประจําทางสาธารณะ รถไฟ  

รถตู ้ อยู่ในระดับปานกลาง 

 ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  การให้บริการด้านการขนส่ง และการคมนาคม โดย

วิเคราะห์ในด้านเวลาในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของ

รถสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามมีเส้นทางที่เข้าถึงได้หลายเส้นทาง ทําให้ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางลดน้อยลง ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ  
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ตารางท่ี 4.25  การเอาใจใส่นักท่องเท่ียว 

การเอาใจใส่นักท่องเท่ียว X S.D. แปรผล 

1.ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั่ง ห้องน้ํา พื้น

และที่เก็บสัมภาระนักท่องเที่ยวของรถโดยสารประจําทาง

สาธารณะ 

3.17 .626 ปานกลาง 

2.ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั่ง ห้องน้ํา พื้น

และที่เก็บสัมภาระนักท่องเที่ยวของสถานบริการที่พัก 

เช่น รีสอร์ท  โรงแรม  โฮมสเตย์  

3.28 .632 ปานกลาง 

3.ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั่ง ห้องน้ํา พื้น

และที่เก็บสัมภาระนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว 
3.24 .676 ปานกลาง 

4.คุณภาพของการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มของ

สถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท  โรงแรม  โฮมสเตย์  
3.46 .641 ปานกลาง 

5.คุณภาพของการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มของ

แหล่งท่องเที่ยว 
3.78 .558 มาก 

6.การมีสถานที่ให้บริการแยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบ

บุหร่ีกับไม่สูบบุหรี่ของสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท 

โรงแรม  โฮมสเตย์ 

3.24 .657 ปานกลาง 

7.การมีสถานที่ให้บริการแยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบ

บุหร่ีกับไม่สูบบุหรี่ของแหล่งท่องเที่ยว 
2.97 .789 ปานกลาง 

8.การมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยและรับ

เร่ืองราวร้องทุกข์ของรถโดยสารประจําทางสาธารณะ  
3.27 .641 ปานกลาง 
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การเอาใจใส่นักท่องเท่ียว X S.D. แปรผล 

9.การมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยรับเร่ืองราว

ร้องทุกข์ของสถานบริการที่พัก เช่น  รีสอร์ท โรงแรม  

โฮมสเตย์ 

3.31 .617 ปานกลาง 

10.การมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยและรับ

เร่ืองราวร้องทุกข์ของแหล่งท่องเที่ยว 
3.74 .576 มาก 

11.การให้ส่วนลดจากรถโดยสารประจําทางสาธารณะ

สําหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจํา 
3.03 .706 ปานกลาง 

12.การให้ส่วนลดจากสถานบริการที่พัก  เช่น รีสอร์ท 

โรงแรม  โฮมสเตย์ 
3.34 .737 ปานกลาง 

รวมการเอาใจใส่นักท่องเท่ียว 3.36 .658 ปานกลาง 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.25  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้าน  การเอาใจใส่นักท่องเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.36  เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของในด้าน การเอาใจใส่นักท่องเที่ยวที่

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน  พบว่า  คุณภาพการให้บริการอาหารของแหล่งท่องเที่ยว

และการมีเจ้าหน้าตรวจตราความสงบเรียบร้อยที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก   ความสะอาดพื้นและ

ที่เก็บสัมภาระของรถ ความสะอาดพื้นและที่เก็บสัมภาระของที่พัก  ความสะอาด พื้นและที่เก็บ

สัมภาระของแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริการอาหารของที่พัก  มีสถานที่ให้บริการผู้สูบบุหรี่

ของที่พัก มีสถานที่ให้บริการผู้สูบบุหรี่ของแหล่งท่องเที่ยว การมีเจ้าหน้าตรวจตราความสงบ

เรียบร้อยของรถ การมีเจ้าหน้าตรวจตราความสงบเรียบร้อยที่พัก    การให้ส่วนลดจากรถโดยสาร

ประจําทาง การให้ส่วนลดจากสถานบริการที่พัก  อยู่ในระดับปานกลาง 

 ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้าน  การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว ที่ทําให้นักท่องเที่ยว
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ประทับใจมาก คือ   คุณภาพการให้บริการอาหารของแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยว

หลักที่นักท่องเที่ยวชอบคือ ตลาดน้ํา ตลาดน้ําเป็นสถานที่ให้บริการด้านอาหารมากมาย และ

หลากหลาย และรสชาติของอาหารก็เป็นที่ถูกปากนักท่องเที่ยว พร้อมกับบรรยากาศที่ผสมผสาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยิ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว   การมีเจ้าหน้าตรวจตรา

ความสงบเรียบร้อยที่ท่องเที่ยว  ก็เป็นการแสดงความเอาใจใส่นักท่องเที่ยวที่ทําให้นักท่องเที่ยว

เกิดความประทับใจ และอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 

ตารางท่ี 4.26  ความสะดวกสบายท่ีมีให้บริการกับนักท่องเท่ียว 

ความสะดวกสบาย X S.D. แปรผล 

1.ความเอาใจใส่ในการให้บริการรถโดยสารประจําทาง

สาธารณะ เช่น เบาะนั่ง  ช่องว่างสําหรับการเหยียดเท้า 
3.18 .635 ปานกลาง 

2.การออกแบบห้องโดยสารรถประจําทางสาธารณะมี

ความเหมาะสมสําหรับสรีระของมนุษย์ 
3.17 .631 ปานกลาง 

3.การปรับอุณหภูมิและความชื้นในห้องรถโดยสารประจํา

ทางสาธารณะ 
3.08 .662 ปานกลาง 

4.ความสงบเงียบในการเดินทางของรถโดยสารประจําทาง

สาธารณะ 
3.10 .612 ปานกลาง 

5.ความเอาใจใส่การให้บริการของสถานที่พัก รีสอร์ท 

โรงแรม โฮมสเตย์  เช่น การพูดจา  ความพิถีพิถัน  การ

ต้อนรับ เป็นต้น 

3.39 .659 ปานกลาง 

6. ความสงบและมีความเป็นส่วนตัวของสถานที่บริการที่

พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์ 
3.43 .675 ปานกลาง 

รวมความสะดวกสบาย 3.14 .678 ปานกลาง 
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จากข้อมูลในตารางที่ 4.26  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านความสะดวกสบายในการให้บริการนักท่องเที่ยวโดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.14  เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของในด้านความ

สะดวกสบายที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน  พบว่า  ความเอาใจใส่ในการให้บริการรถ

โดยสารประจําทางสาธารณะ เช่น เบาะนั่ง  ช่องว่างสําหรับการเหยียดเท้า การออกแบบห้อง

โดยสารรถประจําทาง  การปรับอุณหภูมิและความชื้นในห้องรถโดยสาร ความสงบเงียบในการ

เดินทางของรถโดยสาร  ความเอาใจใส่การให้บริการของสถานที่พัก รีสอร์ท โรงแรม โฮมสเตย์  

เช่น การพูดจา  ความพิถีพิถัน  การต้อนรับ เป็นต้น  ความสงบและมีความเป็นส่วนตัวของสถาน

บริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์ อยู่ในระดับปานกลาง 

 ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านความสะดวกสบายในการให้บริการนักท่องเที่ยว  ยังไม่

สามารถบริการได้อย่างทั่วถึง และการให้บริการที่ยังไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะรถบริการขนส่ง

สาธารณะที่ยังไม่สามารถอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการ

ให้บริการขนส่งสาธารณะเป็นพาหนะที่สําคัญที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี

การพัฒนาให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น 

ตารางท่ี 4.27  ความปลอดภัยท่ีมีให้บริการกับนักท่องเท่ียว 

ความปลอดภัย X S.D. แปรผล 

1.ความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารประจําทาง

สาธารณะ 
3.36 .585 ปานกลาง 

2.ความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของนักท่องเที่ยวใน

การเดินทางโดยยนต์ส่วนบุคคล 
3.75 .518 มาก 

3.ความปลอดภัยการใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่พัก เช่น 

รีสอร์ท  โรงแรม  โฮมสเตย์ 
3.32 .532 ปานกลาง 
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ความปลอดภัย X S.D. แปรผล 

4.ความปลอดภัยการใช้บริการของนักท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยว 
3.77 .520 มาก 

5.ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในห้องโดยสาร

ประจําทาง 
3.08 .628 ปานกลาง 

6.ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในสถานบริการ

ที่พัก เช่น รีสอร์ท  โรงแรม  โฮมสเตย์ 
3.29 .606 ปานกลาง 

7.ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในแหล่ง

ท่องเที่ยว 
3.39 .659 ปานกลาง 

8.ความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถาน

บริการที่พัก เช่น รีสอร์ท  โรงแรม  โฮมสเตย์ 
3.29 .624 ปานกลาง 

9.ความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในแหล่ง

ท่องเที่ยว 
3.43 .713 ปานกลาง 

10.คุณภาพของอาหารของสถานประกอบการและแหล่ง

ท่องเที่ยว 
4.03 .861 มาก 

รวมความปลอดภัย 3.42 .612 ปานกลาง 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.27  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านความปลอดภัยในการให้บริการนักท่องเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดับ

ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.42  เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของในด้านความปลอดภัยที่

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน  พบว่า    ความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของ

นักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยยนต์ส่วนบุคคล ความปลอดภัยการใช้บริการของนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว และ คุณภาพของอาหารของของสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว   อยู่ใน
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ระดับมาก ความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ  ความปลอดภัยการใช้

บริการของนักท่องเที่ยวที่พัก เช่น รีสอร์ท  โรงแรม  โฮมสเตย์  ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน

อัคคีภัยในห้องโดยสารสาธารณะ  ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในในสถานบริการที่พัก 

เช่น รีสอร์ท  โรงแรม  โฮมสเตย์   ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในที่เที่ยว  ความพร้อม

ของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พัก เช่น รีสอร์ท  โรงแรม  โฮมสเตย์   ความพร้อมของอุปกรณ์

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 

ได้แก่  ความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของนักท่องเที่ยวเนื่องจากเส้นทางที่จะเดินทางไปยัง

จังหวัดสมุทรสงครามและเส้นทางเชื่อมโยงจากสถานที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

อีกจุดหนึ่งมีความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อย   ความปลอดภัย

การให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยว เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม 

เช่น ตลาดน้ํา วัด พิพิธภัณฑ์ มีการดูแลจากเจ้าที่และการให้ความช่วยเหลือจากคนในชุมชนทําให้

นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกถึงความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม คุณภาพ

ของอาหารของแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองจาก แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสงครามมี

บริการอาหารที่มีรสชาติดี มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย ประกอบกับอาหารในจังหวัดสมุทรสงคราม

ได้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติและได้ของสดจากท้องถิ่น ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นใน

อาหารที่นักท่องเที่ยวรับประทาน 

ตารางท่ี 4.28  ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม X S.D. แปรผล 

1.การปล่อยของเสียของยานพาหนะ เช่น ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 

 

3.05 .665 ปานกลาง 
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ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม X S.D. แปรผล 

2.การไม่ปล่อยขยะและของเสียออกจากยานพาหนะและ

สถานประกอบการ 
3.66 .855 มาก 

3.การก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนของยานพาหนะและสถาน

ประกอบการ 
3.14 .524 ปานกลาง 

4.การใช้พลังงานทดแทนของสถานประกอบการ 3.13 .721 ปานกลาง 

รวม ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.21 .657 ปานกลาง 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.28  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.21  เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแต่

ละด้าน  พบว่า การไม่ปล่อยขยะและของเสียงออกจากยานพาหนะ และสถานประกอบการ  อยู่ใน

ระดับมาก การปล่อยของเสียของยานพาหนะ และสถานประกอบการ  การก่อให้เกิดเสียงดัง

รบกวนของยานพาหนะและสถานประกอบการ  การใช้พลังงานทดแทนของสถานประกอบการ  

อยู่ในระดับปานกลาง 

 ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนักท่องเที่ยวมีความ

คิดเห็นว่า การไม่ปล่อยขยะและของเสียออกจากยานพาหนะ ถือเป็นสิ่งสําคัญมาก เนื่องจาก

มลภาวะดังกล่าวจะเป็นการทําลายธรรมชาติ ทําลายวิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชน

สมุทรสงคราม ที่เป็นจุดขายของจังหวัดสมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เพราะต้องการ

อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลภาวะในด้านต่างๆที่รบกวนการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 

 

 

www.ssru.ac.th



126 

 

ตารางท่ี 4.29  แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเท่ียว 

แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเท่ียว X S.D. แปรผล 

1.ความน่าสนใจและหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว 4.45 .776 มาก 

2.กิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยว 4.47 .750 มาก 

3.ความน่าสนใจและหลากหลายของสินค้าที่จําหน่ายใน

แหล่งท่องเที่ยว 
4.49 .720 มาก 

รวม แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเท่ียว 4.46 .748 มาก 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.29  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยรวม อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  4.46  เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของในด้านแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน  

พบว่า ความน่าสนใจและหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยว ความ

น่าสนใจและหลากหลายของสินค้า  อยู่ในระดับมาก 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีสาเหตุที่สําคัญ คือ 

ความน่าสนใจและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ตลาดน้ําที่เป็นศูนย์ท่องเที่ยวที่ขาย

ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนริมแม่น้ํา  มีอาหารที่รสชาติดี  บรรยากาศที่เป็นแบบวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของชุมชน  หรือ วัดที่มีความเก่าแก่สวยงาม จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีวัดมาก

ที่สุดในประเทศ ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวแบบเชิงพุทธศาสนาจึงคิดถึงจังหวัด

สมุทรสงครามอีกหนึ่งจังหวัด  กิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยว  การเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆมี

ความสอดคล้องและผสมผสานกันได้อย่างลงตัว  การบริหารเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างลง

ตัว ความน่าสนใจและความหลากหลายของสินค้า ของฝากของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสินค้าที่

มีคุณภาพและบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามได้เป็นอย่างดี 
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ตารางท่ี 4.30  การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว  

การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว  X S.D. แปรผล 

1.ความน่าสนใจของการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยว 
4.17 .809 มาก 

2.การจัดกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวในสถาน

ประกอบการ 
3.55 .782 มาก 

รวมการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียว 
3.78 .689 มาก 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.30   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวโดยรวม 

อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.78  เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของในด้านการสร้างความ

เพลิดเพลินระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละด้าน  พบว่า ความน่าสนใจของการเชื่อมโยง

เส้นทางระหว่างการเดิน และ การจัดกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยว ในสถานประกอบการ  อยู่ใน

ระดับมาก 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง ความ

น่าสนใจของเส้นทางระหว่างการเดินทางมีความสําคัญมาก เนื่องจาก จังหวัดสมุทรสงครามเป็น

จังหวัดขนาดเล็ก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และการจัดกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวที่มีความ

สอดคล้อง  นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้แบบครบวงจรภายในหนึ่งวัน มีกิจกรรมที่

หลากหลายและน่าประทับใจ เช่น การใส่บาตรริมน้ําตอนเช้า  การล่องเรือไหว้พระ การเที่ยว

ตลาดน้ํายามเย็น การล่องเรือดูหิ่งห้อย  เป็นกิจกรรมที่จัดแล้วสร้างความเพลิดเพลินให้กับ

นักท่องเที่ยวอย่างน่าประทับใจ 
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ตารางท่ี 4.31  สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให้บริการกับนักท่องเท่ียว 

สิ่งอ านวยความสะดวก X S.D. แปรผล 

1.ปั้มน้ํามัน มีความสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 2.98 .737 ปานกลาง 

2.ร้านอาหาร มีความสะอาด รสชาติอร่อย  เพียงพอต่อการ

ให้บริการ 
4.13 .840 มาก 

3.ศูนย์ให้ความรู้นักท่องเที่ยว มีจํานวนเพียงพอ และให้

ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง  กับการให้บริการ 
3.72 .749 มาก 

4.สถานีตํารวจและสถานพยาบาล มีจํานวนเพียงพอและมี

การให้บริการที่มีคุณภาพ 
3.14 .734 ปานกลาง 

5.ร้านขายของฝากและของที่ระลึก มีสินค้าหลากหลาย 

สินค้ามีคุณภาพดี  ราคาเหมาะสม 
4.02 .827 มาก 

6.การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง ระหว่าง ทางรถยนต์ 

รถไฟ  เคร่ืองบิน  และเรือ มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว 

และมีคุณภาพ 

3.06 .637       ปานกลาง 

รวม  สิ่งอ านวยความสะดวก 3.67 .789 มาก 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.31   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยวโดยรวม อยู่

ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.67  เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของในด้านสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยวแต่ละด้าน  พบว่า ร้านอาหาร มีความสะอาด รสชาติอร่อย 

เพียงพอต่อการให้บริการ ศูนย์ให้ความรู้นักท่องเที่ยว มีจํานวนเพียงพอ และให้ข้อมูลที่ชัดเจน

ถูกต้อง  กับการให้บริการ  ร้านขายของฝากและของที่ระลึก มีสินค้าหลากหลาย สินค้ามีคุณภาพดี  

ราคาเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  ปั้มน้ํามัน มีความสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ   สถานี
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ตํารวจและสถานพยาบาล มีจํานวนเพียงพอและมีการให้บริการที่มีคุณภาพ การเชื่อมโยงระบบ

คมนาคมขนส่งระหว่าง ทางรถยนต์ รถไฟ  เคร่ืองบิน  และเรือ มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และ

มีคุณภาพ  อยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่

สร้างความประทับใจเป็นอันมาก ร้านอาหาร มีความสะอาด รสชาติอร่อย  เน่ืองจาก

สมุทรสงครามเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบในการทําอาหารที่สด และใหม่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จาก

ท้องถิ่นที่มีราคาไม่สูงมาก ศูนย์ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวก็มีความทั่วถึง นักท่องสามารถเข้าถึง

ข้อมูล และได้รับการให้บริการจากศูนย์เป็นอย่างดี  ร้านขายของฝากและของที่ระลึก มีสินค้า

หลากหลาย  มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นจังหวัดสมุทรสงคราม สร้างความจดจํา ประทับใจ

ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม  

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม มีปัจจัยที่

ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด 11  ด้าน คือ  (1)สิ่งที่มีให้บริการ ( 2) การเข้าถึง  (3) ข้อมูลข่าวสาร  

(4)เวลา  (5) การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว  ( 6) ความสะดวกสบาย ( 7) ความปลอดภัย  ( 8) ความเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 9) แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ( 10) การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยว ( 11) สิ่งอํานวยความสะดวก  โดยปัจจัยทั้งหมดมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ด้านที่ 

(1) รวมสิ่งที่มีให้บริการ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.51  สิ่งที่มีให้บริการ โดย

ทําการศึกษา  สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายและสวยงาม  คุณภาพของเส้นทางที่จะเดินทาง

ไปยังสถานที่ท่องเที่ยว  คุณภาพของที่พัก เช่น รีสอร์ท  โรงแรม  โฮมสเตย์  อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

3.96 ,3.75,3.67   คุณภาพของยานพาหนะที่ให้บริการสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจําทาง รถตู้  

มีการให้บริการเคร่ืองมือสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน   มีการให้บริการเสริมของยานพาหนะที่ให้บริการ

www.ssru.ac.th



130 

 

สาธารณะ เช่น ลิฟท์สําหรับคนพิการหรือผู้มีสัมภาระหนัก ตู้เก็บสัมภาระ  อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29,3.26,3.03  (2) รวมการเข้าถึง  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42 

โดยทําการศึกษา  ความสะดวกสบาย ของสถานที่จําหน่ายตั๋วรถไฟ รถโดยสารประจําทาง รถตู้ 

และ ความสะดวกสบาย ของสถานที่ตั้งของสถานีรถไฟ สถานีรถโดยสารประจําทาง  ที่พักที่

ให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.41,3.46  (3) รวมข้อมูล

ข่าวสาร  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.81  โดยทําการศึกษา  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ของสถานที่ท่องเที่ยวสะดวกสบาย ทั่วถึงและถูกต้อง เช่น ป้ายบอกทาง  แผนที่ ป้าย

ประชาสัมพันธ์ และ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว หรือเทศกาล ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้าย

โฆษณา ใบปลิว วิทยุ โทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93,3.79  (4)รวมเวลา  อยู่ใน

ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42  โดยทําการศึกษา  ความรวดเร็วในการเดินทางของรถ

ประจําทางสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72   ความตรงต่อ

เวลาในการให้บริการของรถประจําทางสาธารณะ ความเหมาะสมของตารางเวลาในการเดินทาง

ของรถประจําทางสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40,3.34  (5) รวมการเอาใจใส่

นักท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.36  โดยทําการศึกษา คุณภาพของการ

ให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มของแหล่งท่องเที่ยว  และ การมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบ

เรียบร้อยและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และ 

3.74  คุณภาพของการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มของสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  

โฮมสเตย์   การให้ส่วนลดจากสถานบริการที่พัก เช่น  เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์   สําหรับ

นักท่องเที่ยวขาประจํา   การมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ

สถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์     ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั่ง 

ห้องน้ํา พื้นและที่เก็บสัมภาระนักท่องเที่ยวของสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์      

การมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรถโดยสารประจําทาง

สาธารณะ  ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั่ง ห้องน้ํา พื้นและที่เก็บสัมภาระนักท่องเที่ยว

ของแหล่งท่องเที่ยว การมีสถานที่ให้บริการแยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่ของ

สถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์  ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั่ง 

ห้องน้ํา พื้นและที่เก็บสัมภาระนักท่องเที่ยวของรถโดยสารประจําทางสาธารณะ  การให้ส่วนลด
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จากรถโดยสารประจําทางสาธารณะสําหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจํา    การมีสถานที่ให้บริการ

แยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่ของแหล่งท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46,3.34,3.31,3.28,3.27,3.24,3.24,3.17,3.03,2.97  (6) รวมความสะดวกสบาย  อยู่

ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.14  โดยทําการศึกษา ความสงบและมีความเป็นส่วนตัว

ของสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์      ความเอาใจใส่การให้บริการของสถาน

บริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์   เช่น การพูดจา ความพิถีพิถัน การต้อนรับ เป็นต้น  

ความเอาใจใส่ในการให้บริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ เช่น เบาะนั่ง ช่องว่างสําหรับการ

เหยียดเท้า   การออกแบบห้องโดยสารรถประจําสาธารณะทางให้เหมาะสําหรับสรีระของมนุษย์   

ความเงียบสงบในการเดินทางของรถโดยสารประจําทางสาธารณะ     การปรับอุณหภูมิและ

ความชื้นในห้องรถโดยสารประจําทางสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

3.43,3.39,3.18,3.17,3.10,3.08 

(7) รวมความปลอดภัย  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42  โดยทําการศึกษา คุณภาพ

ของอาหารของสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว   ความปลอดภัยในการใช้บริการของ

นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  ความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนบุคคล  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.03,3.77,3.75  ความพร้อมของอุปกรณ์

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในแหล่งท่องเที่ยว  ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในแหล่ง

ท่องเที่ยว   ความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ  ความปลอดภัยในการ

ใช้บริการของนักท่องเที่ยวในสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์       ความพร้อม

ของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์        ความพร้อม

ของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์        

ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในห้องโดยสารรถประจําทาง  อยู่ในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43,3.39,3.36,3.32,3.29,3.29,3.08  (8) รวมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อยู่ใน

ระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.21  โดยทําการศึกษา การไม่ปล่อยขยะและของเสียออกจาก

ยานพาหนะและสถานประกอบการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  การก่อให้เกิดเสียงดัง

รบกวนของยานพาหนะและสถานประกอบการ   การใช้พลังงานทดแทนของสถานประกอบการ  
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การปล่อยของเสียของยานพาหนะ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.14,3.13,3.05 

(9) รวมแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว   อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.46  โดยทํากาศึกษา  

ความน่าสนใจและความหลากหลายของสินค้าที่จําหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมของสถานที่

ท่องเที่ยว   ความน่าสนใจและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49,4.47,4.45  (10) รวมการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.78  โดยทํากาศึกษา  ความน่าสนใจของการเชื่อมโยงเส้นทาง

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวในสถานประกอบการ  อยู่

ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.17 และ  3.55  (11) รวมสิ่งอํานวยความสะดวก  อยู่ในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  โดยทํากาศึกษา  ร้านอาหาร มีความสะอาด รสชาติอร่อย เพียงพอต่อการ

ให้บริการ   ร้านขายของฝากและของที่ระลึก มีสินค้าหลากหลาย สินค้าที่มีคุณภาพดี  ราคา

เหมาะสม   ศูนย์ให้ความรู้นักท่องเที่ยวมีจํานวนเพียงพอ และให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง กับการ

ให้บริการ อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13,4.02,3.72  สถานีตํารวจและสถานพยาบาล มี

จํานวนเพียงพอและมีการให้บริการที่คุณภาพ  การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง ระหว่าง ทาง

รถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน และเรือ มีความสะดวกสบาย  รวดเร็ว และมีคุณภาพ   ปั้มน้ํามัน  มีความ

สะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.14,3.06,2.98 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง  แนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ ตั้งศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 
1. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ศึกษาศักยภาพชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stake holder)ด้านการจัดการโลจิสติสก์ต่อ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

3. แนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบ

ครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ในการศึกษานี้ประชากร  คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โดยการศึกษาครั้งน้ี

เน้นศึกษาที่กลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling)  พื้นที่ศึกษา  คือ 

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในการกําหนดขนาดประชากรจํานวน

นักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉลี่ยประมาณ  400  คน ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามปรากฏว่า แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จํานวน 397  ชุด มี

แบบสอบถามที่ไม่สามารถใช้ในการประมวลผลได้จํานวน 3 ชุด โดยใช้สูตรสําหรับการคํานวณ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

การทําวิจัยในคร้ังนี้ ได้จัดทําเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไปวิเคราะห์ ซึ่ง

ได้แก่  แบบสอบถาม  โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องใน บทที่ 2  เพื่อนําไปใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาและวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  โดยได้ทําการแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น  3  ประเภทได้ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ อายุ   ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายได้เฉลี่ยต่อคน    ที่อยู่ปัจจุบัน    จังหวัด /ประเทศ     จํานวนสมาชิกในครอบครัว  สถานภาพ  

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติสก์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

5.1  ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ อายุ   ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายได้เฉลี่ยต่อคน    ที่อยู่ปัจจุบัน    จังหวัด /ประเทศ     จ านวนสมาชิกในครอบครัว  สถานภาพ  

 การศึกษาคร้ังนี้พบว่า  นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม  เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.6 

และเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 47.4   จากข้อมูลแสดงว่านักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามสัดส่วน

ระหว่างชายและหญิง มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อาจจะมีผลจากการท่องเที่ยวที่สมุทรสงครามจะ

เป็นลักษณะการท่องเที่ยวแบบเป็นคู่ หรือการท่องเที่ยวแบบเป็นกลุ่ม จึงทําให้สัดส่วนชายหญิงจึง

ไม่แตกต่างกัน    จากข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง

อายุ  13-20 ปี , 21-28 ปี, 29-36  ปี,37-44  ปี จะแสดงให้เห็นว่าช่วงอายุดังกล่าว จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น 

วัยทํางาน และกลุ่มครอบครัว เป็นหลัก โดยกลุ่มอายุที่มากที่สุดคือ วัยทํางาน เป็นช่วงอายุที่นิยม

พักผ่อนหย่อนใจโดยการท่องเที่ยวหลังจากการทํางาน   นักท่องเที่ยวที่ทําการตอบ

แบบสอบถาม เป็นคนไทย คิดเป็น ร้อยละ 100   จากข้อมูลแสดงว่านักท่องเที่ยวที่ทําการตอบ

แบบสอบถาม ทั้งหมดเป็น คนไทย ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคน

ไทย มากกว่าต่างชาติ   กลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ใน 10 จังหวัดที่มียอดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัด

สมุทรสงครามมากที่สุด   จากข้อมูลแสดงว่านักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็น

นักท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล เน่ืองจากจังหวัดสมุทรสงครามใกล้กับจังหวัด

ดังกล่าวและการคมนาคมขนส่ง ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อย สะดวกสบาย เป็นจังหวัดที่มี

สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและสวยงาม   จากข้อมูลแสดงว่านักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด อาจเน่ืองจากแหล่งท่องเที่ยวมีลักษณะการท่องเที่ยวที่ส่วนมากจะ

เป็นกลุ่มวัยทํางาน หนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน ชอบการท่องเที่ยวแบบเป็นอิสระ มีแหล่ง

ท่องเที่ยวที่หลากหลาย  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะจบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี เน่ืองจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนวัยทํางานจากกรุงเทพและปริมณฑล เป็นคน

ส่วนมากที่นิยมมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ที่มาท่องเที่ยวกันในช่วง
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วันหยุด และกลุ่มคนทํางานราชการและพนักงานบริษัทที่มาท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์

เช่นเดียวกัน กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  จะมีรายได้ระหว่าง 5000 – 20000 

บาท  ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเกรดบีที่มีรายได้ระดับปานกลาง เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

สมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายใช้สอยที่ไม่แพงมากนัก  กลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์มาสมุทรสงครามเพื่อการท่องเที่ยว

พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกสบาย และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและ

หลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวก็ไม่แพงมากนัก เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวในวันหยุดสุด

สัปดาห์ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  รู้จักอําเภออัมพวามากที่สุด  อาจ

เน่ืองมาจาก  อําเภออัมพวามีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ทําให้นักท่องเที่ยวจดจํา

สถานที่ท่องเที่ยวได้ และเมื่อได้มาเที่ยวอัมพวาแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจ มีความสวยงามและมี

บรรยายกาศที่ดี  มีความเป็นชุมชนดังเดิม ขายวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตแบบดั่งเดิม จึงทําให้

นักท่องเที่ยวรู้จักอัมพวามากที่สุด 

5.2  ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 จากการศึกษาความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม จากการ

สอบถามนักท่องเที่ยวในด้านประสบการณ์ในการมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ปรากฏว่า

นักท่องเที่ยวส่วนมากที่ตอบแบบสอบถาม ไม่เคยมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมาก่อน 

ส่วนมากจะเป็นการมาท่องเที่ยวเป็นคร้ังแรก  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักท่องเที่ยวที่เคยมา

ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามครั้งแรกแล้วย้อนกลับมาเที่ยวซ้ําอีกมากกว่าสองครั้ง  ซึ่งแสดงว่า

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสร้างความประทับใจและ

มีความน่าสนใจทําให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวอีก  ช่วงระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมา

ท่องเที่ยว จะอยู่ในช่วงเดือน เมษายน – เดือนกันยายน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงวันหยุดยาว

หลายเทศกาล เช่น หยุดวันสงกรานต์  หยุดปิดเทอมของนักเรียนนักศึกษา  และเป็นช่วงฤดูร้อนที่

ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว เนื่องจาก สมุทรสงครามมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ตลาดน้ํา ที่

สามารถคลายร้อนได้เป็นอย่างดี  ลักษณะการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัด

สมุทรสงครามเป็นการท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม เช่น การมาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน หรือ มากับ
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ครอบครัว หรือ มาในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ อบรม สัมมนา เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวจะเน้นลักษณะ

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เชิงวัฒนธรรม  ตลาดน้ํา ซึ่งเหมาะสมกับการท่องเที่ยวแบบดังกล่าว

   ลักษณะกลุ่มที่มาท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่มีขนาดกลาง คือ มีจํานวนนักท่องเที่ยว  

ตั้งแต่ 5-10  คน จะเป็นลักษณะของกลุ่มครอบครัว และอีกรูปแบบจะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ คือ มี

จํานวนนักท่องเที่ยว มากกว่า 20  คน จะเป็นลักษณะของการจัดประชุมสัมมนา และการมาเป็น

ลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ เป็นส่วนใหญ่  การใช้พาหนะในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัด

สมุทรสงครามจะนิยมอยู่ สองรูปแบบ คือ รถยนต์ส่วนตัว จะเป็นลักษณะการท่องเที่ยวของ

ครอบครัว  และ การใช้รถบริการนําเที่ยวของกลุ่มทัวร์ ที่เป็นลักษณะรถบัส ซึ่งเป็นยานพาหนะพา

นักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมาก  นักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม จะ

เป็นการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามมีระยะทาง

ใกล้ และการคมนาคมสะดวกสบาย  นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงคราม หาก

ต้องการพักค้างคืน นักท่องเที่ยวนิยมพัก บ้านพักตากอากาศ มากที่สุด เนื่องจาก บ้านพักตาก

อากาศจะมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และทําให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

สถานที่ท่องเที่ยวนั้น สามารถซึมซับวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นของ

สมุทรสงคราม    นักท่องเที่ยวมีความชอบตลาดน้ําในจังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุด เนื่องตลาด

น้ําในจังหวัดสมุทรสงครามมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก โดยมีจุดขายคือ วิถีชีวิตของคนริมแม่น้ํา  และเป็น

การผสมผสานกับวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนในท้องถิ่น และบรรยายกาศที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็น

จุดสําคัญที่นักท่องเที่ยวคิดถึงของจังหวัดสมุทรสงคราม  ความรู้สึกนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  ส่วนมากจะมีความรู้สึกประทับใจ จากการวิเคราะห์

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามเป็นคร้ังแรก ส่วนอีก

กลุ่มที่มีความรู้สึกเชยๆ น่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสมุทรสงครามมาหลายคร้ังแล้ว แต่

ความรู้สึกเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวส่งผลต่อการมาท่องเที่ยวซ้ําอีกครั้ง  
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5.3  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงครามใน

ด้านศักยภาพและผู้มีส่วนได้เสีย (Stake Holder) ด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่อการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงครามในด้านศักยภาพและผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake Holder) ด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่อ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า   สิ่งที่มี

ให้บริการที่มีให้กับนักท่องเที่ยว มีปัจจัยที่สําคัญต่อการตัดสินใจในการมาท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม เช่น คุณภาพของเส้นทางที่จะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะทําให้การ

ท่องเที่ยวสะดวกสบาย พิจารณาถึงเร่ืองระยะทางและในการเดินทาง  คุณภาพของที่พัก เช่น รี

สอรท์  โรงแรม โฮมสเตย์  หากสถานที่พักสร้างจุดขายให้กับแหล่งท่องเที่ยวจะทําให้นักท่องเที่ยว

ประทับใจ และส่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวซ้ํา และสถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และ

สวยงาม เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพราะจะสร้างทางเลือกใหม่ๆ  สร้าง ความหลากหลายให้กับ

นักท่องเที่ยว  การเข้าถึงที่มีให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว

ในระดับปานกลาง  บริการที่ทําการสํารวจการเข้าถึงที่ มีให้บริการ ด้านความสะดวกสบายของ

สถานที่จําหน่ายตั๋วรถ และตั๋วรถไฟ จะเห็นได้ว่าบริการดังกล่าวนักท่องเที่ยวยังเข้าถึงได้ยาก ไม่

อํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว  ข้อมูลข่าวสารที่ มีให้บริการกับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว

สามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างดี  การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของสถานที่ท่องเที่ยว และการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว สามารถสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี   

การให้บริการด้านการขนส่ง และการคมนาคม โดยวิเคราะห์ในด้านเวลาในการใช้บริการของ

นักท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของรถสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด

สมุทรสงครามมีเส้นทางที่เข้าถึงได้หลายเส้นทาง ทําให้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางลดน้อยลง ทํา

ให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้าน  การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว ที่ทําให้นักท่องเที่ยวประทับใจมาก คือ   

คุณภาพการให้บริการอาหารของแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยว

ชอบคือ ตลาดน้ํา ตลาดน้ําเป็นสถานที่ให้บริการด้านอาหารมากมาย และหลากหลาย และรสชาติ
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ของอาหารก็เป็นที่ถูกปากนักท่องเที่ยว พร้อมกับบรรยากาศที่ผสมผสานวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น ยิ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว   การมีเจ้าหน้า ที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อย

ที่ท่องเที่ยว  ก็เป็นการแสดงความเอาใจใส่นักท่องเที่ยวที่ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 

และอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม  ในด้านความสะดวกสบายในการให้บริการนักท่องเที่ยว  ยังไม่สามารถบริการได้

อย่างทั่วถึง และการให้บริการที่ยังไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะรถบริการขนส่งสาธารณะที่ยังไม่

สามารถอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการให้บริการขนส่ง

สาธารณะเป็นพาหนะที่สําคัญที่มีให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาให้มี

คุณภาพดีมากยิ่งขึ้น  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

สมุทรสงคราม  ในด้านความปลอดภัยที่สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่   ความ

ปลอดภัยในการใช้เส้นทางของนักท่องเที่ยวเนื่องจากเส้นทางที่จะเดินทางไปยังจังหวัด

สมุทรสงครามและเส้นทางเชื่อมโยงจากสถานที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุด

หนึ่งมีความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อย   ความปลอดภัยการ

ใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่เที่ยว เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น 

ตลาดน้ํา วัด พิพิธภัณฑ์ มีการดูแลจากเจ้า หน้าที่และการให้ความช่วยเหลือจากคนในชุมชนทําให้

นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกถึงความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม คุณภาพ

ของอาหารของแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองจาก แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสมุทรสงครามมี

บริการอาหารที่มีรสชาติดี มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย ประกอบกับอาหารในจังหวัดสมุทรสงคราม

ได้วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติและได้ของสดจากท้องถิ่น ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นใน

อาหารที่นักท่องเที่ยวรับประทาน  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า 

การไม่ปล่อยขยะและของเสียจากยานพาหนะ ถือเป็นสิ่งสําคัญมาก เนื่องจากมลภาวะดังกล่าวจะ

เป็นการทําลายธรรมชาติ ทําลายวิถีการดําเนินชีวิตแบบดั่งเดิมของชุมชนสมุทรสงคราม ที่เป็นจุด

ขายของจังหวัดสมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี้เพราะต้องการอากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลภาวะ

ในด้านต่างๆที่รบกวนการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สําคัญมาก         
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็น

แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีสาเหตุที่สําคัญ คือ ความน่าสนใจและความหลากหลายของ

สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ตลาดน้ําที่เป็นศูนย์ท่องเที่ยวที่ขายความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนริมแม่น้ํา  

มีอาหารที่รสชาติดี  บรรยากาศที่เป็นแบบวัฒนธรรมดั่งเดิมของชุมชน  หรือ วัดที่มีความเก่าแก่

สวยงาม จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดในประเทศ ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่

ต้องการท่องเที่ยวแบบเชิงพุทธศาสนาจึงคิดถึงจังหวัดสมุทรสงครามอีกหนึ่งจังหวัด  กิจกรรมของ

สถานที่ท่องเที่ยว  การเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆมีความสอดคล้องและผสมผสานกันได้อย่างลง

ตัว  การบริหารเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว ความน่าสนใจและความหลากหลายของ

สินค้า ของฝากของสมุทรสงคราม เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของ

จังหวัดสมุทรสงครามได้เป็นอย่างดี  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสงคราม  ในด้านการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง ความน่าสนใจของ

เส้นทางระหว่างการเดินทางมีความสําคัญมาก เนื่องจาก จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดขนาด

เล็ก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และการจัดกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้อง  

นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้แบบครบวงจรภายในหนึ่งวัน มีกิจกรรมที่หลากหลายและน่า

ประทับใจ เช่น การใส่บาตรริมน้ําตอนเช้า  การล่องเรือไหว้พระ การเที่ยวตลาดน้ํายามเย็น การ

ล่องเรือดูหิ่งห้อย  เป็นกิจกรรมที่จัดแล้วสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวอย่างน่า

ประทับใจ  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม  ใน

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจเป็นอันมาก 

ร้านอาหาร มีความสะอาด รสชาติอร่อย  เน่ืองจากสมุทรสงครามเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบในการ

ทําอาหารที่สด และใหม่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากท้องถิ่นที่มีราคาไม่สูงมาก ศูนย์ให้ความรู้แก่

นักท่องเที่ยวก็มีความทั่วถึง นักท่องสามารถเข้าถึงข้อมูล และได้รับการให้บริการจากศูนย์เป็น

อย่างดี  ร้านขายของฝากและของที่ระลึก มีสินค้าหลากหลาย  มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็น

จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างความจดจํา ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  
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สรุป ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงคราม  และ ความ

พึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสงครามในด้านศักยภาพและผู้มี

ส่วนได้เสีย ( Stake Holder) ด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม มีปัจจัยที่

ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด 11  ด้าน คือ  (1)สิ่งที่มีให้บริการ ( 2) การเข้าถึง  (3) ข้อมูลข่าวสาร  

(4)เวลา  (5) การเอาใจใส่นักท่องเที่ยว  ( 6) ความสะดวกสบาย ( 7) ความปลอดภัย  ( 8) ความเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 9) แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ( 10) การสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยว ( 11) สิ่งอํานวยความสะดวก  โดยปัจจัยทั้งหมดมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ด้านที่ 

(1) รวมสิ่งที่มีให้บริการ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.51  สิ่งที่มีให้บริการ โดย

ทําการศึกษา  สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายและสวยงาม  คุณภาพของเส้นทางที่จะเดินทาง

ไปยังสถานที่ท่องเที่ยว  คุณภาพของที่พัก เช่น รีสอร์ท  โรงแรม  โฮมสเตย์  อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ,3.75,3.67   คุณภาพของยานพาหนะที่มีให้บริการสาธารณะ เช่น รถโดยสาร

ประจําทาง รถตู้  มีการให้บริการเคร่ืองมือสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน   มีการให้บริการเสริมของ

ยานพาหนะที่ให้บริการสาธารณะ เช่น ลิฟท์สําหรับคนพิการหรือผู้มีสัมภาระหนัก ตู้เก็บสัมภาระ  

อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29,3.26,3.03  (2) รวมการเข้าถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42 โดยทําการศึกษา  ความสะดวกสบาย ของสถานที่จําหน่ายตั๋วรถไฟ รถ

โดยสารประจําทาง รถตู้ และ ความสะดวกสบาย ของสถานที่ตั้งของสถานีรถไฟ สถานีรถ

โดยสารประจําทาง  ที่พักที่มีให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

3.41,3.46  (3) รวมข้อมูลข่าวสาร  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.81  โดยทําการศึกษา  การ

ให้บริการข้อมูลข่าวสารของสถานที่ท่องเที่ยวสะดวกสบาย ทั่วถึงและถูกต้อง เช่น ป้ายบอกทาง  

แผนที่ ป้ายประชาสัมพันธ์  และ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยว หรือเทศกาล ผ่านสื่อต่างๆ 

เช่น ป้ายโฆษณา ใบปลิว วิทยุ โทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93,3.79  (4)รวมเวลา  

อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42  โดยทําการศึกษา  ความรวดเร็วในการเดินทางของ

รถประจําทางสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72   ความตรง
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ต่อเวลาในการให้บริการของรถประจําทางสาธารณะ ความเหมาะสมของตารางเวลาในการ

เดินทางของรถประจําทางสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40,3.34  (5) รวมการ

เอาใจใส่นักท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.36  โดยทําการศึกษา คุณภาพ

ของการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มของแหล่งท่องเที่ยว  และ การมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความ

สงบเรียบร้อยและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 

และ 3.74  คุณภาพของการให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มของสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท 

โรงแรม  โฮมสเตย์   การให้ส่วนลดจากสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์   

สําหรับนักท่องเที่ยวขาประจํา   การมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยและรับเร่ืองราวร้อง

ทุกข์ของสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์     ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

ของที่นั่ง ห้องน้ํา พื้นและที่เก็บสัมภาระนักท่องเที่ยวของสถานบริการที่พัก เช่น   รีสอร์ท โรงแรม  

โฮมสเตย์      การมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราความสงบเรียบร้อยและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรถโดยสาร

ประจําทางสาธารณะ  ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของที่นั่ง ห้องน้ํา พื้นและ ที่เก็บสัมภาระ

นักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว การมีสถานที่ให้บริการแยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบบุหรี่กับไม่

สูบบุหรี่ของสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์  ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ

ของที่นั่ง ห้องน้ํา พื้นและที่เก็บสัมภาระนักท่องเที่ยวของรถโดยสารประจําทางสาธารณะ  การให้

ส่วนลดจากรถโดยสารประจําทางสาธารณะสําหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจํา    การมีสถานที่

ให้บริการแยกกันต่างหากระหว่างผู้สูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่ของแหล่งท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปาน

กลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46,3.34,3.31,3.28,3.27,3.24,3.24,3.17,3.03,2.97  (6) รวมความ

สะดวกสบาย  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.14  โดยทําการศึกษา ความสงบและมี

ความเป็นส่วนตัวของสถานบริการที่พัก เช่น        รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์      ความเอาใจใส่

การให้บริการของสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์   เช่น การพูดจา ความ

พิถีพิถัน การต้อนรับ เป็นต้น  ความเอาใจใส่ในการให้บริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ เช่น 

เบาะนั่ง ช่องว่างสําหรับการเหยียดเท้า   การออกแบบห้องโดยสารรถประจํา ทางสาธารณะให้

เหมาะสําหรับสรีระของมนุษย์   ความเงียบสงบในการเดินทางของรถโดยสารประจําทาง

สาธารณะ     การปรับอุณหภูมิและความชื้นในห้องรถโดยสารประจําทางสาธารณะ อยู่ในระดับ

ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.43,3.39,3.18,3.17,3.10,3.08  (7) รวมความปลอดภัย  อยู่ในระดับปาน

www.ssru.ac.th 



142 

 

กลาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42  โดยทําการศึกษา คุณภาพของอาหารของสถานประกอบการและ

แหล่งท่องเที่ยว   ความปลอดภัยในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  ความ

ปลอดภัยในการใช้เส้นทางของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล  อยู่ในระดับ

มาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.03,3.77,3.75  ความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในแหล่ง

ท่องเที่ยว  ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในแหล่งท่องเที่ยว   ความปลอดภัยในการใช้

บริการรถโดยสารประจําทางสาธารณะ  ความปลอดภัยในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวในสถาน

บริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์       ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในสถาน

บริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์        ความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ในสถานบริการที่พัก เช่น รีสอร์ท โรงแรม  โฮมสเตย์        ความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ในห้องโดยสารรถประจําทาง  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.43,3.39,3.36,3.32,3.29,3.29,3.08  

 (8) รวมความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.21  โดย

ทําการศึกษา การไม่ปล่อยขยะและของเสียออกจากยานพาหนะและสถานประกอบการ อยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  การก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนของยานพาหนะและสถาน

ประกอบการ   การใช้พลังงานทดแทนของสถานประกอบการ  การปล่อยของเสียของยานพาหนะ 

เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14,3.13,3.05   (9) รวม

แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.46  โดยทํากาศึกษา  ความ

น่าสนใจและหลากหลายของสินค้าที่จําหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรมของสถานที่ท่องเที่ยว   

ความน่าสนใจและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.49,4.47,4.45  (10) รวมการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  อยู่ในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  โดยทํากาศึกษา  ความน่าสนใจของการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวและการจัดกิจกรมในด้านการท่องเที่ยวในสถานประกอบการ  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.17 และ  3.55  (11) รวมสิ่งอํานวยความสะดวก  อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.67  

โดยทํากาศึกษา  ร้านอาหาร มีความสะอาด รสชาติอร่อย เพียงพอต่อการให้บริการ   ร้านขายของ

ฝากและของที่ระลึก มีสินค้าหลากหลาย สินค้า มีคุณภาพดี  ราคาเหมาะสม   ศูนย์ให้ความรู้

นักท่องเที่ยวมีจํานวนเพียงพอ และให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง กับการให้บริการ อยู่ในระดับมาก  
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13,4.02,3.72  สถานีตํารวจและสถานพยาบาล มีจํานวนเพียงพอและมีการ

ให้บริการที่มคีุณภาพ  การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง ระหว่าง ทางรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน 

และเรือ มีความสะดวกสบาย  รวดเร็ว และมีคุณภาพ   ปั้ มน้ํามัน  มีความสะอาดและเพียงพอต่อ

การให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.14,3.06,2.98 

ดังนั้น ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว ส่วนมากจะกลับมาเที่ยวอีก

มากกว่าหนึ่งครั้ง ลักษณะการท่องเที่ยวจะนิยมแบบเป็นกลุ่ม เช่น ครอบครัว เพื่อน กลุ่มสัมมนา  

ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดคือ ช่วงเดือน เมษายน -มิถุนายน  พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

มาเที่ยวส่วนมากใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและนิยมการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ สถานที่

ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและสร้างชื่อเสียงมากที่สุด  คือ ตลาดน้ํา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว

จังหวัดสมุทรสงครามจะมีความรู้สึกประทับใจมากที่สุด 

ดังนั้น  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามใน

ด้านศักยภาพและผู้มีส่วนได้เสีย ( Stake Holder) ด้านการจัดการโลจิสติกส์ต่อการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ปรากฏว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากในด้านสิ่งที่มี

ให้บริการ  ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว   ด้านการสร้างความเพลิดเพลิน

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นจุดแข็งของจังหวัด

สมุทรสงคราม  ในด้านที่นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นจุดอ่อน

ของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่  การเข้าถึงบริการในด้านต่างๆสําหรับนักท่องเที่ยว   ด้านการ

บริหารจัดการเวลาของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว   การเอาใจใส่นักท่องเที่ยวยัง

ไม่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมากนัก    ความสะดวกสบายและความปลอดภัยก็ยัง

ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  แหล่งท่องเที่ยวยังขาดจิตสํานึกในด้านความเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างความสะดวกสบาย และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยว และสร้างแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างยั่งยืน  
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5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

เน่ืองจากครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิสติกส์ในการ ตั้ง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ของจังหวัดสมุทรสงคราม  ดังนั้นควรมีการวิจัยใหม่โดย

การนําเอาแนวทางการพัฒนาที่ได้จากงานวิจัยไปกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาโดยใช้ระบบโลจิ

สติกส์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามแบบครบวงจร  เพิ่มศักยภาพขีด

ความสามารถในการแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่ืนๆ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ

ยั่งยืน  สร้างแนวร่วมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ

พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ssru.ac.th 



145 

 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.(2553).แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง.วันที่ค้นข้อมูล 28 สิงหาคม  
 2553,เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th/tourism/Achivemay/topic.htm 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.(2550).นโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. 

 กรุงเทพฯ :การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 

กนกพร  ชัยวรพร.(2546) ศึกษาเชิงบริหารของสมาชิกองค์กาบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาการ 

 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม .บัณฑิตวิทยาลัย, 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ . 

คมสัน  วาฤทธิ์.(2545).ศักยภาพของชุมชนน้ าว้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์.บัณฑิต 

 วิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

จงรักษ์  อินทยนต์.(2545).การมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ  

 ท่องเที่ยว .บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ณรงค์ศักดิ์  สุรยวรกุล.(2546)การศึกษาเกณฑ์ในการวิเคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 เชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ต าบลเกาะยอ  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา .วิทยานิพนธ์ปริญญา  

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ,สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม.บัณฑิตวิทยาลัย, 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . 

เดือนรัตน์   รัตนศิริ.(2534)ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกตอนล่าง . 

 กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

www.ssru.ac.th



146 

 

เทิดชาย  ช่วยบุง.(2550).ธนาคารข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่าง  

 ยั่งยืน ส านักประสานการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน .กรุงเทพฯ: 

 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย .ส านักกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), 

 มหาวิทยาลัยมหิดล . 

ธีราพร  ถนอมกลิ่น.(2548).รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและการมีส่วนร่มของปะชา 

 ชนท้องถิ่น เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี .กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

 ศาสตร์ . 

ธนชัย   พลอยศุภผล.(2547).ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา ของนักท่องเที่ยว 

 ชาวต่างชาติ  วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสต์มหาบัณฑิต ,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 ,บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ.(2545).ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านร่องไฮ  

 ต าบลแม่ใส่  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา .บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ.(2543).การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรุงเทพฯ : 

 สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ .จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วุฒิชาติ สุนทรสมัย.(2548).การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งและความ 

 ยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหนึ่งต าบลหนึ่ง  

 ผลิตภัณฑ์แบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาเกาะช้าง จังหวัดตราด ชลบุรี  : คณะมนุษยศาสตร์และ 

 สังคมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ศิริลักษณ์  สุวรรณวงศ์.(2538).รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนามาตรฐานโลจิสติกส์ไทยกับการ  

www.ssru.ac.th



147 

 

 ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน .กรุงเทพฯ:กระทรวงการต่างประเทศ. 

 

สุรีพร  ภัทราพรนันท์.(2541).ทัศนคติของน าท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

 กรณีศึกษาอทุยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจบุรี .วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร 

 มหาบัณฑิต ,สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา,มหาวิทยาลัยมหิดล. 

เสาวลักษณ์  นวเจริญกุล.(2541).พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต  

 อุทยานแห่งจาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี .วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต 

 ,สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม,มหาวิทยาลัยมหิดล 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ.(2548).โครงการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาว  

 ต่างประเทศ .วันที่ 31 สิงหาคม 2548,เข้าถึงได้จาก http://www.nso.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

www.ssru.ac.th

http://www.nso.go.th/

	2.abstract
	4.บทที่1
	5.บทที่2
	6.บทที่3
	7.บทที่4
	8.บทที่5
	9.บรรณานุกรม



